
Parhaat ideat 
ansaitsevat 
upeimmat 
ovenpainikkeet 316



Habo suhtautuu intohimoisesti 
yksityiskohtiin. Pohjoismaiden 
suurimpana helatoimittajana 
tiedämme, että ovenpainikkeen 
valinnalla on suuri vaikutus 
kokonaisuuteen. Saat aavistuksen 
siitä jo ensisilmäyksellä. Ja 
ymmärrät sen heti, kun tunnet,  
miten painikkeen materiaali, 
muoto ja toimivuus sulautuvat 
jokaisessa liikkeessä yhteen. 
Olet lopullisesti vakuuttunut siitä, 
kun aistit vuosien käytön jälkeen 
saman positiivisen tunteen kuin 

painikkeen ollessa uusi. Oikean 
muotoilun ja laadun avulla 
autamme sinua luomaan toimi-
vamman rakennussuunnitelman. 

Nykyisin on tavallista käyttää 
luokan 304 ruostumatonta terästä 
ruostumattomissa kahvoissa, 
joissa nimityksestä huolimatta 
saattaa joskus olla pieniä ruoste-
tahroja. Keskitymme 316-sarjassa 
korkeisiin vaatimuksiin, jotka 
asetetaan usein julkisille ja kau-
pallisille rakennuksille. Siksi kaikki 
ovenpainikkeet ja tarvikkeet on 

valmistettu entistä paremmasta 
AISI 316 -teräksestä. Tämä nimitys 
tarkoittaa sitä, että teräs on 
ruostumatonta ja haponkestävää, 
ja se soveltuu siksi käyttöön niin 
ulkotiloissa kuin vaativissakin 
ympäristöissä. 

Habon tuotteet, logistiikka ja 
palvelut auttavat sinua toteutta-
maan parhaat ideasi. Tästä 
kuvastosta löydät muutamat 
upeimmista ovenpainikkeistamme.

Anna yksityiskohtien 
täydentää kokonaisuus



Yhtä tärkeää kuin suosikki-
ovenpainikkeen valitseminen on 
toimittajan valinta. Habo on ollut 
markkinoilla pitkään, ja koska 
olemme luotettava ja johtava 
pohjoismainen toimija, voit luottaa 
siihen, että pysymme markkinoilla 
vielä useita vuosia. Miksi se on 
tärkeää? Sinulle, joka piirrät ja 

suunnittelet rakennussuunnitelmaa, 
palvelumme ulottuvat laajemmalle 
kuin vain laajaan ja laadukkaa-
seen tuotevalikoimaan. 

Me olemme apunasi inspiroi-
malla, neuvomalla ja tukemalla 
sinua aina piirroksesta siihen, kun 
avain on ovessa. Helpottaaksem-
me työtäsi tarjoamme sinulle 

avuksi ovenpainikkeisiin ja tarvik-
keisiin liittyviä kuvia, 3D-piirroksia, 
vinkkejä, oppaita ja asennus- 
käsikirjoja, jotka voivat helpottaa 
tuotteiden valintaa ja visualisointia. 
Käy kotisivuillamme ja valitse 
virtuaalisessa sovituskopissamme 
itse ulko- ja sisäovenpainike ja 
ympäristö.

Olemme mukanasi 
aina piirroksesta 
siihen, kun avain on ovessa



Ovenpainike 316-1 Ajaton ovenpainike, joka on 

kevyesti L-muotoon taivutettu ja ergonominen. 

Kahvassa on harjattu päällinen, jonka ruostumaton 

materiaali heijastaa kauniisti värejä.

Ovenpainike 316-2 Ajaton, yksinkertainen, minimalistinen 

ja moderni ovenpainike, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin 

toimistoonkin. Painike on klassisen L-muotoinen.

Ovenpainike 316-3 Ajaton ovenpainike, jonka linjakas, kevyesti taivutettu 

coupé-muoto on tehnyt painikkeesta pidetyn klassikon useissa tiloissa 

jo vuosien ajan.

Ovenpainike 316-4 Ajaton ovenpainike, jonka pyöristetyt 

pinnat ja pehmeät muodot antavat ovelle tyylikkään ja 

klassisen ilmeen.

Mitä teet 20 vuoden kuluttua? Vaikka elämäsi 
vaikuttaisikin mutkikkaalta, Habon ovenkahvat tuskin 
tarjoavat mitään yllätyksiä. Kun on kyse designista ja 
toimivuudesta, olemme sekä tinkimättömiä että 
ennustettavia. Ajattelemme pitkäjännitteisesti ja 
kehitämme tuotteita, joiden mekaniikka, turvallisuus 

ja muoto täyttävät tämän hetken ja tulevaisuuden 
projektien vaatimukset. Suunnitteletko yksityisasuntoa 
vai 200 uutta asuntoa? Silloin Habon linjakkaat 
ovenpainikkeet ovat luotettava, turvallinen ja yhtä 
fiksu valinta sekä tänään että huomenna.

Designia ja toimivuutta 
tuleviin projekteihin



Löydä omat 
suosikkisi

Ovenpainike 316-1

16635 Ovenpainike 316-1 19 mm, rosetilla

Ovenpainike 316-1

16636 Ovenpainike 316-1 19 mm ilman rosettia

Ovenpainike 316-2

16621 Ovenpainike 316-2 16 mm, rosetilla

16622 Ovenpainike 316-2 19 mm, rosetilla

Ovenpainike 316-2

16623 Ovenpainike 316-2 16 mm ilman 
rosettia

16624 Ovenpainike 316-2 19 mm ilman 
rosettia

16625 Ovenpainike 316-2 16 mm, massiivi 
ilman rosettia

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin.

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. 
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Ovenpainike 316-3

16626 Ovenpainike 316-3 120 mm, rosetilla

16629 Ovenpainike 316-3 120 mm, massiivi,  
rosetilla

Ovenpainike 316-3

16627 Ovenpainike 316-3 120 mm ilman 
rosettia

16630 Ovenpainike 316-3 120 mm, massiivi,  
ilman rosettia

Ovenpainike 316-4

16631 Ovenpainike 316-4 113,5 mm, 
massiivi, rosetilla

16633 Ovenpainike 316-4 125 mm,  
massiivi, rosetilla

Ovenpainike 316-4

16632 Ovenpainike 316-4 113,5 mm, massiivi,  
ilman rosettia

16634 Ovenpainike 316-4 125 mm, massiivi,  
ilman rosettia

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. 

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. 
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Rosetit

16637 Rosetti 2 mm

Avainkilvet

16639 Avainkilpi 2 mm

WC-vääntönuppi

16640 WC-vääntönuppi 2 mm

Rosetit, 2 kpl, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopivat 35–75 mm:n 

vahvuisiin oviin.  Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.

Avainkilvet, 2 kpl, harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopivat 35–75 mm:n 

vahvuisiin oviin.  Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 

x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja 

ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.

WC-vääntönuppi harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii lukkorunkoihin 

62014, 62020, 6565 ja 35–75 mm:n vahvuisiin 

oviin.  Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 

2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl 

M4-hylsymuttereita. 
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Peitekilpi

16644 Peitekilpi 2 mm

Sylinteriväännin

16646 Sylinteriväännin 2 mm

Peitekilvet, aukottomat, 2 kpl, harjattua, 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Sopivat 35–75 mm:n vahvuisiin oviin.  

Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm,  

2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl 

M4-hylsymuttereita.

Sylinteriväännin harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n 

vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl 

M5 x 65 mm:n katkouraruuveja, 2 kpl 28 mm:n 

sylinteriruuveja ja 63 mm:n kara sekä aluslevy.
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WC-vääntönuppi

16642 WC-vääntönuppi hpc 2 mm

WC-vääntönuppi hpc harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Sopii lukkorunkoihin 

62014, 62020, 6565 ja 35–75 mm:n vahvuisiin 

oviin.  Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 

2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl 

M4-hylsymuttereita. 
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Sylinterirengas

16647 Sylinterirengas 41 6 mm

16648 Sylinterirengas 41 8 mm

16649 Sylinterirengas 41 11 mm

16650 Sylinterirengas 41 13 mm

16651 Sylinterirengas 41 16 mm

16652 Sylinterirengas 41 18 mm

16653 Sylinterirengas 41 21 mm

16654 Sylinterirengas 41 24 mm

Sylinterirengas harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä.
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Ovenpainikkeen rosetti

16670 Ovenpainikkeen rosetti, kapea profiili 
cc 50 mm 2 mm

Rosetti, kapea profiili, cc 50, 2 kpl, harjattua, 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 75 mm:n 

katkouraruuveja, 2 kpl M4-hylsymuttereita 

ja 4 kpl puuruuveja. 
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Pitkäkilpi

16738 Pitkäkilpi, aukoton 212 x 54 mm

Pitkäkilpi, aukoton, harjattua, ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-

hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.
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Pitkäkilpi

16739 Pitkäkilpi 2830 212 x 54 mm

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen harjattua, 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n 

katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 

kpl puuruuveja.

cc 42 mm

21
2 

m
m

54 mm

cc
 1

99
 m

m

Pitkäkilpi

16742 Pitkäkilpi 2833-72 212 x 54 mm

Pitkäkilpi

16743 Pitkäkilpi 2831-105 212 x 54 mm

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa 

avaimenreikä, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-

hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa reikä 

ovaalisylinterille, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-

hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.
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Pitkäkilpi

16744 Pitkäkilpi, jossa väännin, 2834-105 
212 x 54 mm

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa 

sylinteriväännin, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl 

M4-hylsymuttereita, 1 kpl 63 mm:n kara sekä 

aluslevy, sylinteriruuvi ja 4 kpl puuruuveja.
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Pitkäkilpi

16745 Pitkäkilpi, jossa väännin, 2381-105 
212–54 mm

Pitkäkilpi

16746 Pitkäkilpi 2852-105 212 x 54 mm

Pitkäkilpisetti WC

16747 Pitkäkilpisetti WC 2835-105 
212 x 54 mm

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa 

sylinteriväännin, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Käytetään silloin,  

kun sylinterirengas asennetaan ulkopuolelle. 

Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n 

katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita,  

1 kpl 63 mm:n kara sekä aluslevy, 4 kpl 

puuruuveja, 2 kpl M5 x 65 mm:n katkouraruu-

veja ja sylinteriruuvi.

Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa reikä 

sylinterirenkaalle, harjattua ruostumatonta, 

haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 

4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.

WC-setti cc 105 mm harjattua, ruostumatonta 

haponkestävää terästä. Asennetaan oveen, 

jossa on moduulilukko. Toimitukseen sisältyy 

4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-

hylsymuttereita ja 8 kpl puuruuveja.
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Pitkäkilpisetti WC

16748 Pitkäkilpisetti WC 2835-72 212 x 54 mm

WC-setti cc 72 mm harjattua, ruostumatonta 

haponkestävää terästä. Asennetaan 

sisäoven lukkoon. Toimitukseen sisältyy 4 kpl 

M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-

hylsymuttereita ja 8 kpl puuruuveja.
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Ovenpysäytin

16674 Ovenpysäytin 2893 22 x 75 mm, harmaa

Ovenpysäytin, Ø 22 mm, harjattua 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Lattia- tai seinäkiinnitykseen.
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Ovenpysäytin

16672 Ovenpysäytin 2890 19 x 75 mm harmaa

Ovenpysäytin

16673 Ovenpysäytin 2892 22 x 50 mm, harmaa 

Ovenpysäytin, Ø 19 mm, harjattua, 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Seinäkiinnitykseen.

Ovenpysäytin, Ø 22 mm, harjattua 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. Lattia- 

tai seinäkiinnitykseen.
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Ovenpysäytin

16643 Ovenpysäytin 2897 43 x 23,7 mm, 
turtle-harmaa

Ovenpysäytin, Ø 43 mm, harjattua, 

ruostumatonta, haponkestävää terästä. 

Lattiakiinnitykseen.
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Kara

16730 Kara 120 mm dacromet

Lukitusruuvit

16731 Lukitusruuvi M5 x 6,5 mm

Teräskara, jossa dacromet-pinnoite.

Lukitusruuvit, 2 kpl, ruostumatonta terästä. 

Sopivat 16 mm:n ovenpainikkeisiin, 

tuotenumerot 16621 ja 16623.
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Lukitusruuvit

16732 Lukitusruuvi M5 x 8 mm

Lukitusruuvit, 2 kpl, ruostumatonta terästä. 

Sopivat 19 mm:n ovenpainikkeisiin, 

tuotenumerot 16635, 16636, 16622, 16624, 

16625, 16626, 16627, 16629, 16630, 16631, 

16632, 16633 ja 16634.
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Ruuvisarja

16734 Ruuvisarja M4 x 38 mm

Ruuvi ja hylsymutteri nikkelöityä messinkiä. 

Sisältää 2 kpl M4 x 38 mm:n ruuveja ja 2 kpl 

M4-hylsymuttereita.
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Ruuvi

16846 Ruuvi M5 x 65 mm

16847 Ruuvi M5 x 90 mm

Ruuvin ohjurit

16737 Ruuvin ohjurit

Ruuvi ruostumatonta terästä. 16846 sisältää 

2 kpl M5 x 65 mm:n katkouraruuveja ja 16847 

sisältää 2 kpl M5 x 90 mm:n katkouraruuveja.

Ruuvin ohjurit, 2 kpl, punaista muovia, joita 

käytetään läpi ruuvattavien ovenpainikkeiden 

asennuksissa. Ohjurit helpottavat ruuvin 

ja hylsyn kohtaamista sekä pitävät ruuvit 

paremmin paikallaan.
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Ruuvisarja

16735 Ruuvisarja M4 x 75 mm

16736 Ruuvisarja M4 x 90 mm

Ruuvi ja hylsymutteri nikkelöityä messinkiä. 

16735 sisältää 2 kpl M4 x 75 mm:n katkoura-

ruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.  

16736 sisältää 2 kpl M4 x 90 mm:n katkoura-

ruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.
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Ei riitä, että hyvä ovenpainike 
näyttää hyvältä arkkitehdin 
piirustusohjelmassa, sen täytyy 
myös istua oveen kuin nakutettu. 
Yhteistä kaikille malleillemme 
on, että ne on helppo asentaa. 
Jotta asennus onnistuisi rakennus-
paikalla ongelmitta, asennusohjeet 
löytyvät netistä. Selitämme jokaisen 
vaiheen kuvin ja tekstein, jotta 
painike asettuu oikeaan kohtaan. 

Tarvitsetko lisää tietoa tai hyviä 
ohjeita? 

Keskustele jälleenmyyjäsi 
kanssa tai soita meille Haboon.

Pohjoismaiden johtavana helatoimittajana 
ymmärrämme huolellisten materiaalivalintojen 
merkityksen. Saavuttaaksemme parhaan 
muodon, vahvuuden ja ominaisuudet asetamme 
tuotteillemme korkeat vaatimukset. 

Kaikki 316-tuotteet on testattu ja sertifioitu 
kategorian EN 1906:2012 mukaan, joka 
on vaativin eurooppalainen standardi. Lue 
lisää sertifikaatista kotisivultamme.

Kaikki tuotteet 
on helppo asentaa

Habo tarjoaa 
sertifioitua laatua

Vääntömomentti 0,7–1,0 Nm

  vaiheissa 2 ja 3.



Habo on perustamisestaan 
lähtien vuodesta 1921 suhtautunut 
intohimoisesti yksityiskohtiin. Sen 
huomaa siinä, että suunnittelemme 
ja kehitämme laajan valikoiman 
toimivia ja laadukkaita tuotteita. 

Se näkyy myös käsityötaidon 
arvostamisessa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisukyvyssä. Koska 
valikoimissamme on lähes 7 000 
tuotetta, olemme helojen pohjois-
mainen johtava toimittaja. Löydät 

tuotteitamme pääasiassa raken-
nustarvikeliikkeistä, rautakaupoista 
ja supermarketeista. Tutustu 
mahdollisuuksiin kotisivuillamme 
tai lähimmän jälleenmyyjän luona.

Varaamme oikeuden mahdollisiin 

painovirheisiin ja valikoiman ja/tai 

tuoteominaisuuksien muutoksiin. Näet 

jatkuvasti päivittyvän valikoimamme 

osoitteessa www.habo.com

Tietoa Habosta

Habo Finland AB

Vetokuja 4

01610 Vantaa, Finland

T +358-207-415 550

F +358-9-454 4277

myynti@habo.com
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