
clean Håndtak 
med ekstra 
omtanke
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Et nytt grep for  
en sunnere hverdag

ANTIBAK TERIELL

Med Habo Clean i offentlige 

miljøer reduserer du 

spredningen av smittsomme 

bakterier.

BLYFRI

Ved å velge Habo Clean  

bidrar du til å redusere 

mengden bly i naturen.

NIKKELFRI

Med Habo Clean gjør du 

livet enklere for mennesker 

med kontaktallergi.

Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. For oss er innovasjon og utvikling nøkkelen  
til nye og bedre produkter. Like viktig er det å se vår rolle i en større sammenheng når  
det gjelder helse og miljø.

Med Habo Clean tilbyr vi en serie dørhåndtak med tilbehør som forener tre verdifulle 
egenskaper. De er produsert av blyfri messing, er antibakterielle og nikkelfrie.

Overflatebehandlingen bryter ned bakterier, noe som bidrar til å redusere smittespredning  
i miljøer som sykehus, skoler, bedrifter og restauranter. I tillegg er de nikkelfrie, noe som er 
gode nyheter for alle som har kontaktallergi. 

Ved å velge Habo Clean, velger du håndtak med omtanke. 

C L E A N



Derfor skal du  
velge Habo Clean

Antibakterielle
Vi har utviklet Habo Clean fordi dørhåndtak er én av mange berøringsflater som kan overføre  
bakterier. Med Habo Clean-sortimentet tilbyr vi håndtak og tilbehør med et overflatesjikt som har  
antibakterielle egenskaper, noe som passer svært godt i miljøer der mange mennesker oppholder  
seg hver dag. Sølvet i overflatebehandlingen trenger gjennom hele overflatesjiktet, og når  
sølvionene kommer i kontakt med bakterier og andre mikroorganismer starter en nedbryting  
som fører til at de dør. En helt naturlig prosess, som i sin tur fører til redusert bakteriespredning.  

Nikkelfrie
Våre håndtak og tilbehør i Clean-sortimentet er i tillegg nikkelfrie. Dette gjør produktene til et godt 
valg, da nikkelallergi er den vanligste formen for kontaktallergi i Norge. Nikkelallergi rammer oftest  
yrkesgrupper som låsesmeder, metallarbeidere og snekkere, men også privatpersoner fordi smykker 
og vanlige kontaktflater som dørhåndtak kan forårsake allergi. Velg Habo Clean for en hverdag med 
mindre nikkel.

Blyfrie
At håndtakene i tillegg er blyfrie gjør dem til et enda klokere valg. Bly er et tungmetall som blant  
annet påvirker nervesystemet hos mennesker og dyr. Ved å fjerne blyet reduseres miljøbelastningen 
ved produksjon og gjenvinning, et ansvar som vi gjerne tar del i sammen med våre kunder. Bra for 
både naturen og det økologiske kretsløpet.

C L E A N

I vårt brede sortiment av håndtak tilbyr vi Habo Clean.  
Vi har kombinert flere gode egenskaper i èn og samme  
serie - produkter som er antibakterielle, nikkelfrie og  
blyfrie. Serien inneholder håndtak og tilbehør i flere ulike 
modeller som er et godt valg i miljøer som er ekstra utsatt, 
som skoler og arbeidsplasser.



Velg børstet eller polert 

A6696

Oslo

A6696

17221 Dørhåndtak A6696 Clean polert PP

Dørhåndtak av blyfri messing  

med dobbeltvirkende returfjær, 

beregnet for ytterdører. Passer  

til dørtykkelse 38–70 mm.  

Bygger ut 55 mm. 

A696

17220 Dørhåndtak A696 Clean polert PP

Dørhåndtak av blyfri messing 

beregnet for både ytter- og 

innerdører. Passer til dørtykkelse 

38–70 mm.  

Bygger ut 55 mm. 

Oslo

17225 Dørhåndtak Oslo Clean børstet PP

Dørhåndtak av blyfri messing 

med dobbeltvirkende returfjær, 

beregnet for ytterdører. Passer  

til dørtykkelse 38–70 mm.  

Bygger ut 60 mm

L-form

17948 Dørhåndtak L-form Clean børstet PP

Dørhåndtak av blyfri messing  

med dobbeltvirkende returfjær, 

beregnet for ytterdører.  

Passer til dørtykkelse 38–70 mm. 

Bygger ut 60 mm.



A1871

17222 Dørhåndtak A1871 Clean polert PP

A1871

17223 Dørhåndtak A1871 Clean børstet PP

Dørhåndtak av blyfri messing, 

beregnet for innerdører.  

Passer til dørtykkelse 38-42 mm. 

Bygger ut 48 mm. 

Dørhåndtak av blyfri messing, 

beregnet for innerdører.  

Passer til dørtykkelse 38-42 mm.  

Bygger ut 48 mm.

Oslo

17229 Dørhåndtak Oslo Clean børstet PP

Oslo

17231 Dørhåndtak Oslo Clean børstet SB

Dørhåndtak av blyfri messing, 

beregnet for innerdører.  

Passer til dørtykkelse 38-42 mm.  

Bygger ut 60 mm. 

Dørhåndtak inkl. nøkkelskilt  

av blyfri messing, beregnet for 

innerdører. Passer til dørtykkelse 

38-42 mm. Bygger ut 60 mm.

A262 HCP

17242 WC-beslag HCP Clean polert

A262 HCP

17243 WC-beslag HCP Clean børstet

WC-beslag handikap av blyfri 

messing. Leveres med skruer 

for gjennomgående innfesting. 

Beregnet for låskasse 6414, 62014, 

samt 62020. Passer til dørtykkelse 

38-42 mm.

WC-beslag handikap av blyfri 

messing. Leveres med skruer 

for gjennomgående innfesting. 

Beregnet for låskasse 6414, 62014, 

samt 62020. Passer til dørtykkelse 

38-42 mm.

A262

17238 WC-beslag A262 Clean polert

A262

17239 WC-beslag A262 Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing. 

Leveres med skruer for 

gjennomgående innfesting. 

Beregnet for låskasse 6414, 62014, 

samt 62020. Passer til dørtykkelse 

38-42 mm.

WC-beslag av blyfri messing. 

Leveres med skruer for 

gjennomgående innfesting. 

Beregnet for låskasse 6414, 62014, 

samt 62020. Passer til dørtykkelse 

38-42 mm.



WC-beslag av blyfri messing. 

Leveres med skruer for 

gjennomgående innfesting. 

Beregnet for modullåskasse 6565. 

Passer til dørtykkelse 38-65 mm.

A265

18385 WC-beslag Clean polert

A265

18386 WC-beslag Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing. 

Leveres med skruer for 

gjennomgående innfesting. 

Beregnet for modullåskasse 6565. 

Passer til dørtykkelse 38-65 mm.

A265 HCP

18387 WC-beslag A265 HCP Clean polert

A265 HCP

18388 WC-beslag A265 HCP Clean børstet

WC-beslag handikap av blyfri 

messing. Leveres med skruer 

for gjennomgående innfesting. 

Beregnet for modullåskasse 6565. 

Passer til dørtykkelse 38-65 mm.

WC-beslag handikap av blyfri 

messing. Leveres med skruer 

for gjennomgående innfesting. 

Beregnet for modullåskasse 6565. 

Passer til dørtykkelse 38-65 mm.

Universal

17248 Sylinderskilt Universal Clean polert

Knappvrider

17246 Knappvrider 40 Clean polert

Universal

17249 Sylinderskilt Universal Clean børstet

Knappvrider

17247 Knappvrider 40 Clean børstet

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring  

7 mm av blyfri messing. Kun sylinderskiltet 

monteres dersom sylinderen stikker 

6–11 mm ut fra dørbladet. Sylinderskilt + 

forhøyningsring monteres dersom sylinderen 

stikker 12–18 mm ut fra dørbladet. Ved 

større utstikk kompletteres monteringen 

med en Sylinderring Universal Extra. 

Knappvrider av blyfri messing. 

Leveres med 75 mm skruer  

for gjennomgående innfesting, 

28 mm sylinderskruer og 63 mm 

sylindervriderpinne med skive. 

Passer til dørtykkelse 38–70 mm.

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring  

7 mm av blyfri messing. Kun sylinderskiltet 

monteres dersom sylinderen stikker 

6–11 mm ut fra dørbladet. Sylinderskilt + 

forhøyningsring monteres dersom sylinderen 

stikker 12–18 mm ut fra dørbladet. Ved 

større utstikk kompletteres monteringen 

med en Sylinderring Universal Extra.  

Knappvrider av blyfri messing. 

Leveres med 75 mm skruer  

for gjennomgående innfesting, 

28 mm sylinderskruer og 63 mm 

sylindervriderpinne med skive. 

Passer til dørtykkelse 38–70 mm.



2991

17236 Nøkkelskilt 2991 Clean polert

2991

17237 Nøkkelskilt 2991 Clean børstet

Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres 

med skruer for gjennomgående 

innfesting. Passer til dørtykkelse  

38-42 mm. Beregnet for låskasse 

62014 og 62020.

Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres 

med skruer for gjennomgående 

innfesting. Passer til dørtykkelse  

38-42 mm. Beregnet for låskasse 

62014 og 62020.

Felles for alle våre modeller er at de  
er enkle å montere. Det finnes alltid  
en monteringsanvisning på nettet,  
slik at produktanbefalingen kan  
realiseres på byggeplassen.  
Tekst og bilder viser hvert moment  
til håndtaket sitter som det skal. 

Trenger du mer informasjon eller gode  
råd på veien? Snakk med forhandleren  
din eller ring til oss hos Habo.

Alle våre produkter  
er enkle å montere

4265

17244 Dekkskilt 4265 Clean polert

4265

17245 Dekkskilt 4265 Clean børstet

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres 

med skruer for gjennomgående 

innfesting. Beregnet for 

modullåskasse 6565 og 68765.  

Passer til dørtykkelse 38–70 mm. 

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres 

med skruer for gjennomgående 

innfesting. Beregnet for 

modullåskasse 6565 og 68765.  

Passer til dørtykkelse 38–70 mm. 

Universal Extra

17251 Forhøyningsring Universal Extra Clean 
børstet

Forhøyningsring av blyfri messing. 

Anvendes sammen med Sylinderskilt 

Universal når sylinderens utstikk  

fra dørbladet overstiger 18 mm.

Universal Extra

17250 Forhøyningsring Universal Extra Clean 
polert

Forhøyningsring av blyfri messing. 

Anvendes sammen med Sylinderskilt 

Universal når sylinderens utstikk  

fra dørbladet overstiger 18 mm.





Vi er Habo. Selskapet fra stedet med samme navn.  

Smieverkstedet som har utviklet seg til et av Nordens ledende  

foretak innen funksjonelle beslag og innredningsdetaljer.  

Med 100 års erfaring fortsetter vi å utvikle med følelse  

for design og omsorg for detaljer.

habo.com/no
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