
De fineste 
dørgreb 
til de bedste 
idéer 316



Hos Habo har vi en passion for 
detaljer. Som Nordens førende 
virksomhed inden for beslag ved 
vi, at valget af dørgreb gør en stor 
forskel for helhedsoplevelsen. 
Du fornemmer det allerede ved 
første blik. Du forstår det, når du 
mærker, hvordan materiale, form 
og funktion går op i en højere 
enhed i hver bevægelse. Og du 
bliver overbevist, når du efter års 
anvendelse får samme positive 
fornemmelse, som da dørgrebet 

var nyt. Med det bedste inden for 
design og kvalitet hjælper vi dig 
til at skabe et byggeprojekt, der 
fungerer bedre.

Det er meget almindeligt at 
anvende rustfrit stål i klasse AISI 
304 til dørgreb af rustfrit stål, der 
trods betegnelsen godt kan få 
mindre rustpletter. I 316-serien 
fokuserer vi på de høje krav, der 
ofte gælder for offentlige og 
kommercielle byggerier. Derfor er 
alle dørgreb og tilbehør fremstillet 

i endnu bedre AISI 316-stål. 
Denne betegnelse betyder,  
at stålet er rustfrit og syrefast  
og derfor mere velegnet til 
anvendelse både udendørs  
og i krævende miljøer.

Hos Habo har vi produkterne, 
logistikken og ydelserne, der 
hjælper dig til at virkeliggøre 
dine bedste idéer. Nogle af 
vores fineste dørgreb finder 
du i denne brochure.

Lad detaljerne 
løfte helheden



Lige så vigtigt som valget af 
dit favoritdørgreb, er valget af 
leverandør. Habo har været med 
længe, og du kan regne med 
os som en pålidelig og førende 
nordisk aktør på markedet 
i mange år fremover. Hvorfor er 
det vigtigt? For dig, der tegner 

og planlægger byggeprojekter, 
rækker vores forpligtelse længere 
end til et bredt udvalg af kvalitets-
produkter.

Vi støtter dig med inspiration, 
rådgivning og support fra skitse, 
til nøglen stikkes i døren. For at 
forenkle dit arbejde hjælper vi dig 

med billedmateriale, 3D-skitser, 
tips, vejledning og monterings-
anvisninger til dørgreb og tilbehør, 
der kan lette dit produktvalg og 
din visualisering. Besøg vores 
hjemmeside, og vælg selv blandt 
udvendige og indvendige dørgreb 
og miljøer i vores virtuelle testrum.

Vi er med dig fra 
skitse, til nøglen 
stikkes i døren



Dørgreb 316-1 Tidløst dørgreb med en let buet  

L-form og god ergonomi. Dørgrebet har en ekstra 

børstet overside, der skaber farvespil og nuancer 

i det rustfrie materiale.

Dørgreb 316-2 Tidløst, enkelt, minimalistisk og moderne 

dørgreb, der passer lige så godt til privatboligen som til 

kontorhuset. Dørgrebet har en klassisk L-form.

Dørgreb 316-3 Tidløst dørgreb, hvis stilrene, let buede greb i coupe-form 

har gjort det til en populær klassiker til de fleste miljøer i mange år.

Dørgreb 316-4 Tidløst dørgreb med rundede overflader 

og bløde former, der giver døren et stilrent men samtidig 

let klassisk udtryk.

Hvad gør du om 20 år? Uanset hvor meget livet 
forandrer sig, byder Habos dørgreb næppe på 
nogen overraskelser. Hvad angår design og 
funktion er vi både kompromisløse og forudsigelige. 
Vi tænker langsigtet og udvikler produkter med 

mekanik, sikkerhed og form, der lever op til både 
nutidens og fremtidens projekter. Planlægger 
du en privatbolig eller måske 200 nye lejligheder? 
Så er Habos stilrene dørgreb et sikkert, trygt og 
lige så klogt valg i dag, som i morgen.

Design og funktion 
til fremtidens projekter



Find dine 
egne favoritter

Dørgreb 316-1

16635 Dørgreb 316-1 19 mm med roset

Dørgreb 316-1

16636 Dørgreb 316-1 19 mm uden roset

Dørgreb 316-2

16621 Dørgreb 316-2 16 mm med roset

16622 Dørgreb 316-2 19 mm med roset

Dørgreb 316-2

16623 Dørgreb 316-2 16 mm uden roset

16624 Dørgreb 316-2 19 mm uden roset

16625 Dørgreb 316-2 19 mm uden roset,
             massivt 

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres 

med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og  

1 stk. styreplug.

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm.

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres 

med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og  

1 stk. styreplug.

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm. 
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Dørgreb 316-3

16626 Dørgreb 316-3 120 mm med roset

16629 Dørgreb 316-3 120 mm med roset,              
             massivt

Dørgreb 316-3

16627 Dørgreb 316-3 120  mm uden roset

16630 Dørgreb 316-3 120 mm uden roset, 
             massivt

Dørgreb 316-4

16631 Dørgreb 316-4 113,5 mm med roset, 
             massivt

16633 Dørgreb 316-4 125 mm med roset, 
             massivt

Dørgreb 316-4

16632 Dørgreb 316-4 113,5 mm uden roset, 
             massivt

16634 Dørgreb 316-4 125 mm uden roset,              
             massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres 

med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og  

1 stk. styreplug.

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer 

til dørtykkelser på 35-60 mm. 

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres 

med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og  

1 stk. styreplug.

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer 

til dørtykkelser på 35-60 mm. 
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Roset

16637 Roset cc 30 mm 2 mm

Roset

16638 Roset cc 38 mm 2 mm

Nøgleskilt

16639 Nøgleskilt 2 mm

Toiletbesætning

16640 Toiletbesætning standard 2 mm

Dørgrebsroset i børstet, syrefast rustfrit 

stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. 

Dørgrebsrosetten leveres med 2 stk. 4 x 38 

mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 

4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.

Leveres i sæt.

Dørgrebsroset i børstet, syrefast rustfrit 

stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. 

Dørgrebsrosetten leveres med 2 stk. 4 x 38 

mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 

2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.

Nøgleskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer 

til dørtykkelser på 35-75 mm. Nøgleskiltet 

leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 

4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4  mm 

hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.

Toiletbesætning for modullåsekasse i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 

35-75 mm. Toiletbesætningen leveres med  

2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.
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Blindskilt

16644 Blindskilt cc 30 mm 2 mm

Blindskilt

16645 Blindskilt cc 38 mm 2 mm

Cylindervrider

16646 Cylindervrider standard 2 mm

Blindskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer 

til dørtykkelser på 35-75 mm. Blindskiltet 

leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 

4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.

Blindskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer 

til dørtykkelser på 35-75 mm. Blindskiltet 

leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 

4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.

Cylindervrider i børstet, syrefast rustfrit 

stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. 

Cylindervrideren leveres med 2 stk. 5 x 65 mm 

knækskruer, 2 stk. 28 mm cylinderskruer og 

63 mm cylindervriderpind med plade.
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Toiletbesætning

16642 Toiletbesætning handicap 2 mm

Toiletbesætning handicap for modullåse-

kasse i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til 

dørtykkelser på 35-75 mm. Toiletbesætningen 

leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 

4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker.

cc 30 mm

50
 m

m

cc 30 mm

50
 m

m

cc 30 mm

50
 m

m

cc 30 mm

50
 m

m



Cylinderring

16647 Cylinderring 41 udvendig 6 mm

16648 Cylinderring 41 udvendig 8 mm

16649 Cylinderring 41 udvendig 11 mm

16650 Cylinderring 41 udvendig 13 mm

16651 Cylinderring 41 udvendig 16 mm

16652 Cylinderring 41 udvendig 18 mm

16653 Cylinderring 41 udvendig 21 mm

16654 Cylinderring 41 udvendig 24 mm

Cylinderring

16655 Cylinderring 45 indvendig 6 mm

16656 Cylinderring 45 indvendig 8 mm

16657 Cylinderring 45 indvendig 11 mm

16658 Cylinderring 45 indvendig 13 mm

16659 Cylinderring 45 indvendig 16 mm

16660 Cylinderring 45 indvendig 18 mm

16661 Cylinderring 45 indvendig 21 mm

Cylinderring

16662 Cylinderring 51 indvendig rokoko 6 mm

16663 Cylinderring 51 indvendig rokoko 8 mm

16664 Cylinderring 51 indvendig rokoko 11 mm

16665 Cylinderring 51 indvendig rokoko 13 mm

16666 Cylinderring 51 indvendig rokoko 16 mm

16641 Cylinderring 51 indvendig rokoko 18 mm

16668 Cylinderring 51 indvendig rokoko 21 mm 

Cylinderafdækning

16669 Cylinderafdækning euro 2  mm

Cylinderring, udvendig, i børstet, syrefast 

rustfrit stål. 

Cylinderring, indvendig, i børstet, syrefast 

rustfrit stål. Cylinderringen leveres med 2 stk.  

5 x 65 mm knækskruer.

Cylinderring, indvendig, rokoko i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Cylinderringen leveres 

med 2 stk. 5 x 65 mm knækskruer.

Cylinderafdækning, euro, i børstet, syrefast 

rustfrit stål. Cylinderafdækningen leveres 

med 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 

hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Leveres i sæt.
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Cylinderafdækning

16671 Cylinderafdækning smalprofil euro 
             cc 50 mm 2 mm

Cylinderafdækning, smalprofil euro 

cc 50, i børstet, syrefast rustfrit stål. 

Cylinderafdækningen leveres med 2 stk.  

4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer. 

Leveres i sæt.
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Dørgrebsroset

16670 Dørgrebsroset smalprofi
             cc 50 mm 2 mm

Dørgrebsroset, smalprofil cc 50, i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Dørgrebsrosetten leveres 

med 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer. 

Leveres i sæt.
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Blindskilt

16738 Blindskilt 212 x 54 mm

Blindskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. 

Blindskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker 

og 4 stk. træskruer.

cc 42 mm

21
2 

m
m

54 mm

cc
 1

99
 m

m

Langskilt

16739 Langskilt 2830 212 x 54 mm

Langskilt med grebshul i børstet, syrefast 

rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk.  

4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.
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Langskilt

16742 Langskilt 2833-72 212 x 54 mm

Langskilt

16743 Langskilt 2831-105 212 x 54 mm

Langskilt

16744 Langskilt med vrider 2834-105 
             212 x 54 mm

Langskilt med grebs- og nøglehul i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 

4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Langskilt med grebshul og hul for oval cylinder 

i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet 

leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 

4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Langskilt med grebshul og vrider i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 

4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker, 4 stk. træskruer og 2 stk. 

cylinderskruer.

Langskilt

16740 Langskilt 2832-72 euro 212 x 54 mm

Langskilt med grebshul og hul for eurocylinder 

i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet 

leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 

4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.
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Langskilt

16745 Langskilt med vrider 2381-105 
             212 x 54 mm

Langskilt

16746 Langskilt 2852-105 212 x 54 mm

Langskiltsæt toilet

16747 Langskiltesæt toilet 2835-105 
             212 x 54 mm

Langskiltsæt toilet

16748 Langskiltesæt toilet 2835-72 212 x 54 mm

Langskilt med grebshul og vrider i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Langskiltet er beregnet 

til brug med cylinderring. Langskiltet leveres 

med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker, 4 stk. træskruer, 2 stk. 5 x 65 

mm knækskruer og 2 stk. cylinderskruer.

Dækskilt med grebshul og hul for cylinderring 

i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet 

leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer,  

4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Langskiltesæt til toilet cc 105 mm i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 

4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 8 stk. træskruer.

Langskiltesæt til toilet cc 72 mm i børstet, 

syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 

4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker og 8 stk. træskruer.
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Dørstop

16674 Dørstop 2893 22 x 75 mm grå

Dørstop

16643 Dørstop 2897 43 x 23,7 mm skildpadde 
             grå

Dørgrebspind

16730 Dørgrebspind 120 mm dacromet

Pinolskrue

16731 Pinolskrue M5 x 6,5 mm

Dørstop ø22 i børstet, syrefast rustfrit stål.

Til gulv- eller vægmontering.

Dørstop ø45, skildpadde i børstet, syrefast 

rustfrit stål. Til gulvmontering.

Dørgrebspind i stål med yderbehandling  

i dacromet.

Pinolskrue i rustfrit stål. Passer til 16 mm 

dørgreb, artikel nr. 16621 og 16623.  

Indeholder 2 stk.
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Pinolskrue

16732 Pinolskrue M5 x 8 mm

Pinolskrue i rustfrit stål. Passer til 19 mm 

dørgreb, artikel nr. 16635, 16636, 16622, 

16624, 16625, 16626, 16627, 16629, 16630, 

16631, 16632, 16633 og 16634. Indeholder 

2 stk.
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Dørstop

16672 Dørstop 2890 19 x 75 mm grå

Dørstop

16673 Dørstop 2892 22 x 50 mm grå 

Dørstop ø19 i børstet, syrefast rustfrit stål.

Til vægmontering.

Dørstop ø22 i børstet, syrefast rustfrit stål.

Til gulv- eller vægmontering.
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Skruesæt

16734 Skruesæt M4 x 38 mm

Skruesæt med hylstermøtrik i forniklet 

messing. Skruesættet indeholder 2 stk.  

4 x 38 mm skruer og 2 stk. 4 mm 

hylstermøtrikker.
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Et godt dørgreb skal ikke blot 
passe som hånd i handske 
i arkitektens tegneprogram, 
det skal også passe i døren 
uden besvær. Fælles for alle 
vores modeller er, at de er 
lette at montere. For at gøre dit 
produktvalg til virkelighed på 
byggepladsen er der altid en 
monteringsanvisning på nettet.  
Illustrationer forklarer hvert eneste 
trin, indtil dørgrebet sidder, som 
det skal.

Har du behov for yderligere 
information eller gode råd under-
vejs? Så tal med din forhandler, 
eller ring til os hos Habo.

Som Nordens førende leverandør 
af beslag kender vi betydningen 
af et omhyggeligt materialevalg. 
Både hvad angår form, styrke og 
funktion stiller vi høje krav til vores 
produkter.

Samtlige 316-dørgreb er testede 
og certificerede iht. kategori EN 
1906 klasse 4, den mest krævende 
europæiske standard. Læs 
mere om certifikatet på vores 
hjemmeside.

Alle vores produkter 
er lette at montere

Certificeret kvalitet 
fra Habo

Knækskrue

16846 Knækskrue M5 x 65 mm

16847 Knækskrue M5 x 90 mm

Styreplug

16737 Styreplug

Skruesæt i rustfrit stål. Indeholder 2 stk.

Styreplug i rød plast. Styrepluggen bruges til 

monteringen af dørgreb med gennemgående 

skruer. Styrepluggen gør det hurtigt og enkelt 

at montere skruen i hylstermøtrikken, samtidig 

med den sikrer at, skruerne sidder bedre fast.

Indeholder 2 stk.
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Skruesæt

16735 Skruesæt M4 x 75 mm

16736 Skruesæt M4 x 90 mm

Skruesæt med hylstermøtrik i forniklet messing.  

Skruesættet 16735 indeholder 2 stk. 4 x 75 mm 

knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Skruesættet 16736 indeholder 2 st. 4 x 90 mm 

knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

75/90 mm
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Spændingsmoment 0,7-1,0 Nm

ved trin 2 og 3.



Siden starten i 1921 har Habo 
haft en passion for detaljer. Det 
mærker man ikke blot i design og 
udvikling af vores produkter eller 
i funktion, bredde og kvalitet. 
Det præger også vores syn på 

godt håndværk og effektiv 
problemløsning.

Med ca. 7.000 varenumre i sorti-
mentet er vi førende inden for 
beslag i Norden, og du finder dem 
hovedsagelig i byggemarkeder, 

håndværkerforretninger og 
hos låsesmede.

Se mulighederne på vores 
hjemmeside eller hos nærmeste 
forhandler.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl 

og ændringer i sortiment og/eller 

produktspecifikationer. Se vores løbende 

opdaterede sortiment på www.habo.com

Om Habo

Habo Danmark A/S

Trigevej 20, Søften

8382 Hinnerup

T + 45 86 74 13 23

F + 45 86 74 13 63

habo.danmark@habo.com


