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Väli- ja 
ulko-ovenpainikkeet 
pohjoismaisiin 
lukkorunkoihin

Laakerointi ja kiinnitys:

Messinki- ja alumiinipohjai-

set painikkeet on kiinnitetty 

lukitusrenkaalla kilpeen. Lisäksi 

kaikissa messinki- ja alumii-

nipainikkeissa on muovilaa-

keri, lukuunottamatta 15/006 

-messinkipainiketta. Painikkeen 

110/007 kilpi on irrallaan painik-

keen kaulasta ja tällöin painike 

kiinnitetään pidätinruuvilla rei-

käkaraan. Myös kilvellä SFS-EN 

1670 ja SFS-EN 1906 varustetut 

painikkeet kiinnitetään pidätin-

ruuvilla reikäkaraan.

Sinkkipohjaiset painikkeet on 

lukittu niittausrenkaalla kilpeen, 

paitsi 4/003, joka on lukittu 

muovisilla lukitusholkeilla ja 

lukitusrenkaalla.

Ovenpainikkeiden 

oikeat kara- ja ruuvipituudet:

Jos oven paksuus poikkeaa 

painikkeen vakiotoimituksesta,

on saatavissa kara/ruuvipusseja, 

joiden avulla kara ja ruuvit saa-

daan oikean mittaisiksi.

Pakkaus:

Väli- ja ulko-ovenpainikkeet toi-

mitetaan normaalisti itsepalvelu-

pakkauksissa, jotka sisältävät 

painikeparin, 8 mm:n karan ja 

läpikiinnitysruuvit. Saneeraus-

painikkeissa R+LK ovat myös 

puuruuvit oveen pintaan kiinni-

tystä varten. Joitakin painike-

malleja ja avainkilpiä saa myös 

niin sanotussa 20 kpl asennus-

pakkauksessa, jossa ruuvit ja 

karat ovat omissa rasioissaan.

Ruuvit:

Väli- ja ulko-ovenpainikkeiden 

ruuvit ovat M4-ristiurauppokan-

taruuveja. Painikkeessa 12 sekä 

002-sarjan kilvissä on M5 ruuvit. 

Normaalisti painikkeet toimite-

taan 40 mm:n ovelle. Jos oven 

paksuus poikkeaa painiketie-

doissa annetusta ovipaksuudes-

ta, tulee se ilmoittaa tilattaessa. 

Julkisten tilojen painikkeissa 

on lisäksi lukkolaatat mukana 

pakkauksessa läpikiinnitysruu-

vien kiinnipysymisen varmista-

miseksi.

Testaus:

Painikkeiden testaamisessa 

sovelletaan CEN -standardeja

SFS-EN 1670 korroosionkesto 

ja SFS-EN 1906 mekaaninen 

kesto.

Karat:

Painikkeiden karat ovat sinkittyä 

terästä ja niitä on sekä tavallisia, 

että reikäkaroja.

Paloluokitus:

Osastoivissa ovissa ei ole erityi-

siä painikkeita koskevia vaati-

muksia. Suositellaan käytettä-

väksi Ms tai Rst-painikkeita.

Käyttösuositus:

Painikkeen tiedoissa annettuja 

käyttökohdesuosituksia tulee 

noudattaa, jotta varmistutaan

siitä, että painike toimii halutulla 

tavalla. Emme esimerkiksi suosit-

tele pienikaulaisia messinkipainik-

keita ulko-ovessa käytettäväksi. 

Myöskään sinkkipainikkeita ei tule 

käyttää ulkotiloissa. Käyttösuosi-

tukset löytyvät kunkin painikkeen 

tekstitiedoista.
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Metallioven painikkeet

Pakkaus:

Painikkeet toimitetaan itse-

palvelupakkauksessa 50-65 

mm:n ovelle. Pakkaus sisältää 

painikeparin, 8 mm:n karan 

ja läpikiinnitysruuvit M4 sekä 

palautusjousen. Jos ovi on pak-

sumpi kuin 50-65 mm, on oven 

vahvuus ilmoitettava tilattaessa.

Käyttö:

Metallioven painikkeita 

käytetään ABLOY® -profi ilioven 

lukkojen ja vastaavien kanssa 

alumiini- ja teräsprofi iliovissa 

sekä oven pitkäsalvanpainik-

keina.

Kilven reikäjako on 42,5 mm.

Pitkäsalvan painikkeet

Laakerointi ja kiinnitys:

Painikkeet DH42 ja DH37 on 

kiinnitetty kilpeen lukitusren-

kaalla. Painike DH83 Ms on 

kiinnitetty kilpeen lukitusrenkaal-

la ja painikkeen “roikkumisen” 

estämiseksi on painikkeen 

kaulalla O-rengas.

Painike DH83 Zn on kiinnitet-

ty kilpeen lukitusrenkaalla ja 

painikkeessa on 90 asteen toi-

minto, joka estää “roikkumisen”.
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Painikkeiden osat

Pakkaus:

Painikkeet toimitetaan itsepalve-

lupakkauksessa 40 mm:n ovelle, 

puolipainikkeen kara on 8 x 35 

mm ja ruuvit M5 x 39 mm. Pak-

kaus sisältää joko painikeparin 

(LK) tai puolipainikkeen, karan 

ja kiinnitysruuvit. Puolipainik-

keissa on M5 -koneruuvit ja LK 

-versioissa M4 -ristiurauppokan-

taruuvit.

Ruuvien ja karan pitää mennä 

läpi koko pitkäsalvan keskiön.

Karat:

Puolipainikkeissa on kiinteä

8 mm:n kara. Sinkkipohjaisessa

DH83 oikea/vasen LK -versiois-

sa on kara uiva.

Pitkäsalvan puolipainikkeita 

DH42, DH37 ja DH83 Zn on 

saatavana myös 7 mm:n karalla.

Lapsilukot Fix 840 ja Fix 850 

sopivat painikkeisiin DH42, 

DH37 ja DH83.

Reikäjako pitkäsalvan painikkei-

den kilvissä on 42,5 mm.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

PARLAMENT 2/007 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Ms/CR, kiillotettu/lakattu 

Ms/KILA, satiinikromattu 

Ms/HCR. 

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n ovi-

vahvuudelle. Toimituksessa 

on mukana myös palautus-

jousi, jonka avulla painike 

pysyy oikeassa asennossa.

PARLAMENT 22/007 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, satiinikromattu 

Ms/HCR, kromattu Ms/CR, 

valkoinen Ms/JVA, punainen 

Ms/JPU, sininen Ms/JSI, 

musta Ms/JMU.

Käytetään sisäovissa, myös

julkisissa tiloissa. Paini-

keparin vakiotoimitus on 

40 mm:n ovivahvuudelle. 

Toimituksessa on mukana 

myös palautujousi,jonka 

avulla painike pysyy oikeassa 

asennossa. Painikkeen eri 

osat voidaan pintakäsitellä 

erivärisiksi oheisen taulukon 

mukaan.

Kilpi Runko Käsiosa Nuppi

Kiillotettu

Kromattu

Mattakromattu

Maalattu

kilpi

käsiosa
nuppi

runko
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

PRESTO 3-20/007 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-

anodisointi Al/AHO, 

valkoinen Al/JVA. 

Käytetään sisä- ja ulko-ovis-

sa, myös julkisissa tiloissa. 

Painikeparin vakiotoimitus on 

40 mm:n ovivahvuudel-

le ja painike kiinnitetään 

erikoiskaraan pidätinruuvilla. 

Toimituksessa on mukana 

myös palautusjousi, jonka 

avulla painike pysyy oikeas-

sa asennossa.

PRESTO 3-16/007 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-ano-

disointi Al/AHO, valkoinen 

Al/JVA. 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään sisäovissa ja 

messinkistä painiketta, jossa

on mukana palautusjousi, 

myös julkisissa tiloissa. Paini-

keparin vakiotoimitus on

40 mm:n ovi-vahvuudelle.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

PRESTO 3-16s/007

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu MS/HCR.

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovivahvuudelle. Painikkeessa on 

palautusjousi.

PRESTO 3-16ss/007

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovivahvuudelle. Painikkeessa 

on palautusjousi.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

INOXI 3-19/002

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle. Painike 

kiinnitetään erikoiskaraan pidä-

tinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 3-19s/002 

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle. Painike 

kiinnitetään erikoiskaraan pidä-

tinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

INOXI 3-19ss/002 

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on 

40-60 mm:n ovelle. Painike

kiinnitetään erikoiskaraan

pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 3-19st/002

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on 

40-60 mm:n ovelle. Painike

kiinnitetään erikoiskaraan

pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

INOXI 21/002

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle. Painike

kiinnitetään erikoiskaraan

pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 23/002

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on 

40-60 mm:n ovelle. Painike

kiinnitetään erikoiskaraan

pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

INOXI 24/002

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään julkisten tilojen ulko-

ja sisäovissa. Vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle. Painike

kiinnitetään erikoiskaraan pidä-

tinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.

DOORA 17/006

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA. 

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikepa-

rin vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovelle.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet

FORUM 4/007, 4/003 

Materiaali: messinki (4/007). 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KlLA harjattu Ms/HA,

kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään sisä-ja ulko-ovissa,

myös julkisissa tiloissa. Paini-

keparin vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle.

Materiaali: sinkki (4/003). 

Pintakäsittely: kromattu. 

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovivahvuudelle. Sinkkipainike 

4/003 ei sovellu ulkokäyttöön.

FORUM 4/029

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Zn/CR.

Käytetään rivi- ja pientalojen 

ulko-ovissa sekä porrastaso-

ovissa, joita ei haluta avatta-

van ulkopuolelta painikkeella. 

Vakiotoimitus on 50-60 mm:n 

ovivahvuuksille.

FORUM 4/119

Materiaali: messinki. Pinta-

käsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään rivi- ja pientalojen 

ulko-ovissa, joita ei haluta avat-

tavan ulkopuolelta painikkeella. 

Vakiotoimitus on 50-60 mm:n 

ovivahvuuksille.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

POLAR 6/002

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR, 

harjattu Ms/HA.

Varustettu palautusjousella.

Käytetään sisä- ja ulko-ovissa,

myös julkisissa tiloissa.

Painikeparin vakiotoimitus on

40-60 mm ovivahvuudelle.

Painike liitetään kiinni reikäka-

raan pidätinruuvilla.

DUETTO 8/002

Materiaali: messinki.

Väripaneelin materiaali: Suomen 

oloihin suunniteltu, pakkasen ja 

uv-säteilyn kestävä muovi.

Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR, kiillo-

tettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, 

valkoinen Ms/JVA.

Käytetään ulko-ovissa, vahva 

palautusjousi estää painikkeen 

roikkumisen. Painikeparin vakio-

toimitus on 55-80 mm:n ovelle. 

Painikkeessa on väripaneeli, 

jota vaihtamalla saadaan oveen 

sopivat värit.

Paneelin värit: ruskea, punainen, 

vihreä, sininen, tumman har-

maa, vaalean harmaa.

Painike kiinnitetään reikäkaraan 

pidätinruuvilla.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

VILLA 11/002 

Materiaali: messinki/lehtikuusi. 

Messingin pintakäsittelyt: 

kromattu Ms/CR, kiillotettu 

Ms/KILA. 

Käytetään sisä- ja ulko-ovissa. 

Painikeparin vakiotoimitus on 

65-75 mm:n ovivahvuuksille.

Palautusjousi estää painikkeen 

roikkumisen.

DOMUS 12

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

valkoinen Ms/JVA, harjattu 

Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS, 

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään ulko-ovissa, 

vahva palautusjousi estää 

painikkeen roikkumisen. 

Painikeparin vakiotoimitus on 

55-80 mm:n ovivahvuuksille. 

Sisäpuolen painikkeena on 

6/002 (ks. mittapiirros).
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

PRIME 15/006 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA. 

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA.

Käytetään asuintilojen väli-

ovissa. Painikeparin vakiotoimi-

tus on 40 mm:n ovivahvuudelle.

Sinkkipainike ei sovellu ulko-

käyttöön.

PRIME 15/029, 15/119 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR.

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA. 

Käytetään porrastaso-ovissa, joita 

ei haluta avattavan ulkopuolelta 

painikkeella. Vakiotoimitus on

50-60 mm:n ovivahvuudelle.

PRIME 15/26/007

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, 

kromattu Ms/CR. 

Käytetään lukolla varustetuissa 

parveke-, puutarha- ja pihaovissa. 

Painikkeen korkeus on toiselta 

puolelta 26 mm ja toiselta nor-

maali 48 mm. Vakiotoimitus on

40 mm:n ovivahvuudelle.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

POLARITA 16/001 

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Zn/CR, valkoinen Zn/JVA, 

satiinikromattu Zn/HCR.

Käytetään asuintilojen väli-

ovissa. Painikeparin vakiotoi-

mitus on 40 mm:n ovelle. 

Sinkkipainike ei sovellu 

ulkokäyttöön.

LINE 20/005 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Zn/CR, valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään asuintilojen väli-

ovissa. Painikeparin vakiotoi-

mitus on 40 mm:n ovivah-

vuudelle. Saatavana myös 

saneerausmallina R+LK, jos-

sa ovat mukana puuruuvit ja 

läpikiinnitysruuvit, karaholkki 

8/9 sekä painikkeen kiinnitys 

erikoiskaraan pidätinruuvil-

la. Sinkkipainike ei sovellu 

ulkokäyttöön. 
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INTERIA 19/001 

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Zn/CR, valkoinen Zn/JVA, 

satiinikromattu Zn/HCR.

Käytetään asuntojen 

väliovissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovivahvuudelle. Sinkkipaini-

ke ei sovellu ulkokäyttöön.

INTERIA 19/002 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu KILA, 

kromattu CR, satiinikromattu 

HCR.

Käytetään sisä- ja ulko-ovis-

sa, myös julkisissa tiloissa. 

Painikeparin vakiotoimitus on 

40-60 mm:n ovivahvuudelle. 

Painike kiinnitetään reikäka-

raan pidätinruuvilla. Varustettu 

palautusjousella.

Saatavana myös saneeraus-

mallina R+LK, jossa ovat 

mukana puuruuvit ja läpikiinni-

tysruuvit, karaholkki 8/9 sekä 

painikkeen kiinnitys erikoiska-

raan pidätinruuvilla.

Väli- ja ulko-oven painikkeet
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CLASSICO 9/002 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu

Ms/CR, satiinikromattu

Ms/HCR, kiillotettu Ms/KILA.

Käytetään sisä- ja ulko-ovissa, 

myös julkisissa tiloissa. Paini-

keparin vakiotoimitus on

40-60 mm:n ovelle. Paini-

ke kiinnitetään reikäkaraan 

pidätinruuvilla. Varustettu 

palautusjousella.

Väli- ja ulko-oven painikkeet 

18/002 R+LK

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR.

Käytetään asuintilojen välio-

vissa saneerauspainikkeena. 

Pakkauksessa mukana puuruu-

vit ja läpikiinnitysruuvit sekä 8/9 

-karaholkki. Painike kiinnitetään 

erikoiskaraan pidätinruuvilla. 

Ovenvahvuus 38-60 mm.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

JOUSI 25/007 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, harjattu Ms/HA, 

kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR.

 

Käytetään sisäovissa, myös 

julkisissa tiloissa. Painikeparin 

vakiotoimitus on 40 mm:n ovi-

vahvuudelle.

POHJOLA 27/002

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään sisä- ja ulko-ovissa, 

myös julkisissa tiloissa.

Painikeparin vakiotoimitus on

40-60 mm ovivahvuudelle.

Painikkeen kiinnitys reikäka-

raan pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

AKATEMIA 133/002

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään sisä- ja ulko-ovissa, 

myös julkisissa tiloissa.

Painikeparin vakiotoimitus on

40-60 mm ovivahvuudelle.

Painikkeen kiinnitys reikäkaraan 

pidätinruuvilla.

Varustettu palautusjousella.

CONSUL 110/007

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu Ms/

CR, satiinikromattu Ms/HCR, 

harjattu Ms/HA, kiilotettu Ms/

KILA, oksidoitu Ms/OKS.

Käytetään sisä- ja ulko-ovis-

sa, myös julkisissa tiloissa. 

Painikeparin vakiotoimitus on 

40-60 mm:n ovivahvuuksille. 

Painike kiinnitetään erikois-

karaan pidätinruuvilla ja kilvet 

ovat irrallaan.

Varustettu palautusjousella.
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Väli- ja ulko-oven painikkeet 

6638/002

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Ms/CR, harjattu Ms/HA.

Käytetään ulko-ovissa, 

vahva palautusjousi estää 

painikkeen roikkumisen. 

Painikeparin vakiotoimitus 

on 60-80 mm:n ovelle.

6647/007

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Ms/CR, harjattu Ms/HA, 

valkoinen Ms/JVA.

Käytetään ulko-ovissa, 

vahva palautusjousi estää 

painikkeen roikkumisen. 

Painikeparin vakiotoimitus 

on 55-75 mm:n ovelle.
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Avainkilvet 

Avainkilpi LH002 A

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA.

Materiaali: ruostumaton

teräs Rt.

Käytetään väliovenlukon

ABLOY® 2014 tai vastaavan 

kanssa.

Avainkilpi LH002 O

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414 tai vastaavan 

kanssa.

Peitekilpi LH002 P

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA.

Materiaali: ruostumaton 

teräs.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 4195 tai vastaavan 

kanssa.
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Avainkilvet

Avainkilpi LH001 A

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA, 

satiinikromattu Fe/HCR.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 2014 kanssa.

Avainkilpi LH001 O

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA, 

satiinikromattu Fe/HCR.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414 kanssa.

Peitekilpi LH001 P

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA, 

satiinikromattu Fe/HCR.

Käytetään väliovenlukon

ABLOY® 414 tai 2014 

kanssa.
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Avainkilvet

Avainkilpi LH016, 
LH016R 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA. 

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 2014 tai vastaavan 

kanssa. LH016R kiinnitetään 

puuruuveilla.

Avainkilpi LH016+028 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, harjattu Ms/HA, 

kromattu Ms/CR.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 2014 tai vastaavan 

kanssa.

Avainkilpi LH026 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA. 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, harjattu Ms/HA, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414 tai vastaavan

kanssa.
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Avainkilvet

Avainkilpi LH026+028 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR. 

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414 tai vastaavan 

kanssa.

Peitekilpi LH027 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, 

valkoinen Fe/JVA. 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, harjattu Ms/HA,

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414, 2014 tai vastaa-

van kanssa.

Peitekilpi LH029 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

harjattu Ms/HA, oksidoitu 

Ms/OKS, valkoinen Ms/JVA, 

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään ABLOY®- lukon 

4195 tai vastaavan kanssa. 

LH029 on valukilpi.
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Avainkilvet

Peitekilpi LH005 P 

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA.

Käytetään väliovenlukon

ABLOY® 414, 2014 tai vastaa-

van kanssa.

Avainkilpi LH005 O 

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR,

valkoinen Zn/JVA.

Käytetään väliovenlukon

ABLOY® 414 tai vastaavan 

kanssa.

Avainkilpi LH005 A 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 2014 kanssa.
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Wc-lukitus 

Vääntönuppi LH002 WC

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR,

harjattu Ms/HA.

Sopii lukkoihin joissa 90 asteen 

kierto. Vakiotoimitus 38-60 mm 

oville. L-karalla 80 mm:iin. Ulko-

puolinen aukaisumahdollisuus 

varmistettu. Käytetään kylpy-

huoneen ja wc-ovien lukitukseen 

myös julkisissa tiloissa.

Vääntönuppi INOXI
LH002 WC

Materiaali: ruostumaton teräs.

Sopii lukkoihin, joissa 90 asteen 

kierto. Vakiotoimitus 38-60 mm:n 

ovelle. Ulkopuolinen aukaisu-

mahdollisuus varmistettu.

Käytetään kylpyhuoneen ja 

wc-ovien lukitsemiseen, myös 

julkisissa tiloissa.
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Wc-lukitus

Vääntönuppi LH005 WC 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA.

Sopii lukkoihin, joissa 90 asteen 

kierto. Vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovelle. Ulkopuolinen aukaisu-

mahdollisuus varmistettu. 

Käytetään kylpyhuoneen ja 

wc-ovien lukitukseen asuinti-

loissa.

Vääntönuppi LH0350, 
LH0350 L 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu/lakattu

Ms/KILA, harjattu Ms/HA. 

Materiaali: teräs, 

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, 

satiinikromattu Fe/HCR,

valkoinen Fe/JVA. 

Sopii lukkoihin, joissa kierto on 

90 astetta. Vakiotoimitus on 

40 mm:n ovelle ja L-karalla 

40-80 mm:n ovelle. Ulkopuolinen 

aukaisumahdollisuus varmistet-

tu. Käytetään kylpyhuoneen ja 

wc-ovien lukitukseen asuinti-

loissa.

Vääntönuppi LH001 WC

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu 

Fe/CR, valkoinen Fe/JVA, 

satiinikromattu Fe/HCR.

Käytetään kylpyhuoneen 

ja wc-ovien lukitukseen 

asuintiloissa lukkorunkojen 

ABLOY® 2014 tai 414 kans-

sa. Ulkopuolinen aukaisu-

mahdollisuus on varmistettu. 

Vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovelle.
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Wc-lukitus

Vääntönuppi 
PRESTO LH0330, LH0330 L 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Al/AHO, valkoinen Al/JVA.

Sopii lukkoihin, joissa kierto on 

90 astetta. Vakiotoimitus on 

40 mm:n ovelle ja L-karalla 

varustettuna 40-80 mm:n ovelle. 

Ulkopuolinen aukaisumahdol-

lisuus varmistettu. Käytetään 

kylpyhuoneen ja wc-ovien lukituk-

seen, myös julkisissa tiloissa.

Vääntönuppi 
PRESTO LH0340, LH0340 L 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu 

Al/AHO, valkoinen Al/JVA. 

Sopii lukkoihin, joissa 90 asteen 

kierto. Vakiotoimitus on 40 mm:

n ovelle ja L-karalla varustettuna 

40-80 mm:n ovelle. Ulkopuo-

linen aukaisumahdollisuus 

varmistettu. Käytetään kylpy-

huoneen ja wc-ovien lukitukseen 

esimerkiksi vanhainkodeissa.

Vääntönuppi 
LH35+36, LH35+36 L

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, harjattu Ms/HA, oksidoitu 

Ms/OKS.

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, 

satiinikromattu Fe/HCR. 

L-karalla pintakäsittelyt ovat kiil-

lotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, 

kromattu Fe/CR, satiinikromattu 

Fe/HCR. 

Käytetään lukoissa, joissa 

90 asteen kierto. Vakiotoimitus 

on 40 mm:n ovelle ja L-karalla 

varustettuna 40-80 mm:n ovelle. 

Ulkopuolinen aukaisumahdolli-

suus varmistettu. Käytetään 

kylpyhuoneen ja wc-ovien luki-

tukseen, myös julkisissa tiloissa.



A 28

����

��

��� �	

�

��

	�

�

��

	�

�

��

Wc-lukitus

Vääntönuppi LH035+028 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Fe/CR, 

satiinikromattu Fe/HCR. 

Käytetään väliovenlukon 

ABLOY® 414 tai vastaavan 

yhteydessä parvekkeen ulko-

ovissa. Sopii lukkoihin, joissa 

90 asteen kierto. Vakiotoimitus

on 40 mm:n ovelle.

Ovensalpa DF1000 

Materiaali: nuppi sinkkiä, telki 

terästä.

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR. 

Käytetään wc-osastojen ovissa.

Vakiotoimitus 24-28 mm:n tai

35-40 mm:n ovelle.
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Wc-lukitus

Ovensalpa DF1001 

Materiaali: nuppi sinkkiä, telki 

terästä.

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR. 

Käytetään wc-osastojen ovissa.

Vakiotoimitus 24-28 mm:n tai

35-40 mm:n ovelle.

Wc-turva-avain LH0310 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittely: punainen Al/JPU. 

Käytetään turva-avaimena 

wc-vääntönuppeihin. Avaimella 

voidaan avata wc-ovet ulko-

puolelta.

Vääntönuppi LH0341 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: kromattu Fe/CR, 

kiillotettu Ms/KILA.

Käytetään kevyissä liuku-,

palje- ja varasto-ovissa 

hakatelkilukon ABLOY® 4249 

kanssa. Vakiotoimitus 40 mm:n 

ovelle, nuppipuolella tarvitaan 

ø 47 mm:n poraus.
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Profi iliovenpainikkeet

PARLAMENT 2/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lu-

kon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa 

on palautusjousi. Vakiotoi-

mitus on 50-65 mm:n ovelle.

PARLAMENT 22/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR, 

valkoinen Ms/JVA, musta 

Ms/JMU, sininen Ms/JSI, 

punainen Ms/JPU. 

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lu-

kon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa 

on palautusjousi. Vakiotoimi-

tus on 50-65 mm:n ovelle.

PRESTO 3-16/0645 
ja 3-20/0645

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR.

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Al/AHO, valkoinen Al/JVA. 

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus on 

50-65 mm:n ovelle.

Saatavana myös suora versio 

PRESTO 3-16S/0645.
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Profi iliovenpainikkeet

FORUM 4/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven 

lukon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus 

on 50-65 mm:n ovelle. 

POLAR 6/0645 A 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR. 

Käytetään alumiini- ja te-

räs-profi iliovissa profi ilioven 

lukon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus on 

50-65 mm:n ovelle.

INTERIA 19/0645 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lukon 

kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus 

on 50-65 mm:n ovivahvuu-

delle.
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PRIME 15/30/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR. 

Käytetään parveke-, puutar-

ha- ja pihaovissa, joissa

8 mm:n karareiällä varustet-

tu pitkäsalpa, tai profi ilioven 

lukon kanssa. Painikekor-

keus on toiselta puolelta 

30 mm ja toiselta puolelta 

normaali 52 mm.

Vakiotoimitus on 40 mm:n 

ovelle.

CONSUL 110/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

harjattu Ms/HA, satiinikro-

mattu Ms/HCR.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lu-

kon kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa 

on palautusjousi. Vakiotoimi-

tus on 50-65 mm:n ovelle.

CLASSICO 9/0645

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lukon 

kanssa sekä pitkäsalvanpai-

nikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus 

on 50-65 mm:n ovelle.

Profi iliovenpainikkeet
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Profi iliovenpainikkeet

INOXI 3-19s/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräsprofi i-

liovissa profi ilioven lukon kanssa. 

Vakiotoimitus 40-60 mm:n ovelle. 

Varustettu palautusjousella.

PRESTO 3-16ss/0645

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KILA, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/HCR.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lukon 

kanssa sekä pitkäsalvan 

painikkeena. Painikkeessa on 

palautusjousi. Vakiotoimitus 

on 50-65 mm:n ovelle.
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Profi iliovenpainikkeet

INOXI 3-19ss/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräspro-

fi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa. Vakiotoimitus 

40-60 mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 3-19st/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven lukon 

kanssa. Vakiotoimitus 40-60 

mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 3-19/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa. Vakiotoimitus 

40-60 mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.
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Profi iliovenpainikkeet

INOXI 21/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa. Vakiotoimitus 

40-60 mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 23/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräspro-

fi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa. Vakiotoimitus

40-60 mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.

INOXI 24/0545

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään alumiini- ja teräs-

profi iliovissa profi ilioven

lukon kanssa. Vakiotoimitus 

40-60 mm:n ovelle.

Varustettu palautusjousella.
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Pitkäsalvanpainikkeet 

Pitkäsalvanpainike DH37

vasen ja oikea

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

satiinikromattu Zn/HCR, valkoi-

nen Zn/JVA.

Käytetään parveke-, puutarha-

ja pihaovissa, joissa on 8 mm:n 

karareiällä varustettu pitkäsalpa. 

Sivutaivutettu painike antaa riit-

tävän rystystilan ulosaukeavissa 

ovissa. Sinkkipainike ei sovellu 

ulkokäyttöön.

Pitkäsalvanpainike DH42 

vasen, suora ja oikea 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR. 

Käytetään parveke-, puutarha- 

ja pihaovissa, joissa on 8 mm:n 

karareiällä varustettu pitkäsalpa. 

Sivutaivutettu versio antaa riit-

tävän rystystilan ulosaukeavissa 

ovissa. Sinkkipainike ei sovellu 

ulkokäyttöön.

Pitkäsalvanpainike DH83

vasen, oikea ja suora,

myös läpikiinnitysversio LK. 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, 

satiinikromattu Ms/HCR, harjattu 

Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS. 

Käytetään parveke-, puutarha- ja 

pihaovissa, joissa on 8 mm:n 

karareiällä varustettu pitkäsalpa. 

Sivutaivutettuna antaa riittävän 

rystystilan ulosaukeavissa ovissa. 

Läpikiinnitysversio on vakiotoimi-

tuksessa 40-42 mm:n ovivahvuu-

delle. Painike on varustettu

90 asteen kääntölukitsijalla.
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Pitkäsalvanpainikkeet 

Pitkäsalvanpainike
DH363, DH364, DH365

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään parveke-, puutarha- ja 

pihaovissa, joissa on 8 mm:n

karareiällä varustettu pitkäsalpa. 

Sivutaivutettu versio antaa riit-

tävän rystystilan ulosaukeavissa 

ovissa. Sinkkipainike ei sovellu 

ulkokäyttöön.

Pitkäsalvanpainike
INTERIA DH39

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään parveke-, puutarha- ja 

pihaovissa, joissa on 8 mm:n

karareiällä varustettu pitkäsalpa. 

Sinkkipainike ei sovellu ulko-

käyttöön.
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Lukittava ikkunoiden ja
ikkunaovien painike
DH844 S 

vasen, suora ja oikea. 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu 

Zn/CR, valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään pitkäsulkijalla 

varustettujen ikkunaovien ja 

ikkunoiden sisäpuolella sekä 

kaapinovissa, kun ne halu-

taan turvata murtautumista 

ja asiatonta avaamista vas-

taan. Painike on mahdollista 

saada joko 7:n tai 8:n mm:n 

karalla, myös erikoismittoja 

tilauksesta. Lukitus tapah-

tuu, kun sylinteri painetaan 

alas painikkeen ollessa 

lukitussa asennossa. Kun 

avainta väännetään, sylinteri 

nousee ylös ja lukko aukeaa. 

Turvapainikkeeseen sopii 

seuraava sylinteri: ABLOY® 

OF402. Voidaan sarjoittaa 

ABLOY®-rakennuslukkojen 

kanssa. Yksisuuntaruuvit 

sisältyvät itsepalvelupak-

kaukseen. Sinkkipainike ei 

sovellu ulkokäyttöön.

Pitkäsalvanpainikkeet 

Pitkäsalvanpainike DH83 

vasen, suora ja oikea, myös 

läpikiinnitysversio LK. 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu

Zn/CR, satiinikromattu

Zn/MCR, valkoinen Zn/JVA. 

Käytetään parveke-, puutarha- 

ja pihaovissa, joissa on

8 mm:n karareiällä varustettu 

pitkäsalpa. Sivutaivutettu 

versio antaa riittävän rystys-

tilan ulosaukeavissa ovissa. 

Läpikiinnitysversio on vakio-

toimituksessa 40-42 mm:n 

ovivahvuudelle. Sinkkipainike 

ei sovellu ulkokäyttöön.
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Pitkäsalvanpainikkeet 

Lapsilukko FIX840 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittely: kromattu Zn/CR. 

Käytetään ikkunan ja oven 

pitkäsalvan painikkeen yhtey-

dessä, kun painike halutaan 

lukita sisäpuolelta. Painikkeen 

karan oltava 8 mm. Lapsilukko 

avataan ja suljetaan käsikäyttöi-

sesti. Lukitsee alaspainettuna 

painikkeen karaan.

Ulkopuolista painiketta ei saa 

käyttää FIX840:n kanssa.

Asennetaan painikkeen kilven 

alle ja tämän ruuveilla. Lapsiluk-

ko vie 7 mm karan pituudesta 

ja se sopii vain painikkeiden 

DH42, DH37 ja DH83 kanssa. 

Voidaan käyttää myös ikkunalu-

kon kanssa, kun painikkeeseen 

valitaan 7/8 mm:n kara.

Lapsilukko FIX850 

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittely: kromattu 

Zn/CR. 

Käytetään ikkunan ja oven 

pitkäsalvan painikkeen 

yhteydessä, jolloin tarvi-

taan “kahden käden” ote 

aukaisuun. Painikkeen 

kara oltava 8 mm. Lukitsee 

automaattisesti painikkeen, 

kun se käännetään suljettuun 

asentoon. Avattaessa täytyy 

varmistinta nostaa ja saman-

aikaisesti kääntää painiketta. 

Ulkopuolista painiketta ei 

saa käyttää FIX850:n kanssa. 

Asennetaan painikkeen 

kilven alle ja tämän ruuveilla. 

Lapsilukko vie 7 mm karan 

pituudesta ja se sopii vain 

painikkeiden DH42, DH37 

ja DH83 kanssa. Voidaan 

käyttää myös ikkunalukon 

kanssa, kun painikkeeseen 

valitaan 7/8 mm:n kara.


