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An ASSA ABLOY Group company

Spó³ka ASSA ABLOY Poland nale¿y do miêdzynarodowego koncernu
ASSA ABLOY AB - najwiêkszego na �wiecie producenta zamków
mechanicznych, elektronicznych, oraz systemów kontroli dostêpu.
Tworzymy i instalujemy zabezpieczenia mechaniczne,
elektromechaniczne oraz elektroniczne w biurowcach, budynkach
u¿yteczno�ci publicznej, apartamentach i domach prywatnych.
Dowodem najwy¿szej jako�ci naszych produktów jest ich zastosowanie
w najbardziej znanych i wymagaj¹cych doskona³ej ochrony w budynkach
zarówno w Polsce jak i na ca³ym �wiecie.
Od wielu lat dynamicznie rozwijamy siê w kraju a zdobyte do�wiadczenie
owocuje wspó³prac¹ z najlepszymi architektami, inwestorami,
producentami stolarki drzwiowej oraz firmami kompleksowo
wyposa¿aj¹cymi budynki w systemy automatyki i ochrony.

W Polsce ASSA obecna jest miêdzy innymi w:

� Sejmie, Senacie,
� budynku Biblioteki Narodowej,
� budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,
� gmachu S¹du Najwy¿szego,
� gmachu Gie³dy Warszawskiej,
� budynku Warszawskiego Centrum Finansowego,
� Pa³acu Kultury i Nauki,
�  bankach.

Jako�æ i funkcjonalno�æ
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Spis tre�ci:

Typ Strona L U D
Assa 1899 .......... 4 ............... 109 ............... 78
Assa 1918 .......... 4 ............... 114 ............... 79
Assa 1930 .......... 5 ............... 130 ............... 62
Assa 1956 .......... 5 ............... 111 ............... 69
Assa 1905 .......... 6 ............... 114 ............... 72
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Assa 5614 .......... 12 ............. 114 ............... 51
Assa 7802 .......... 13 ............. 200 ............... 51
Assa 8650 .......... 14 ............. 137 ............... 80 ............. 20
Assa 8660 .......... 14 ............. 138 ............... 80 ............. 20
Assa 8665 .......... 14 ............. 135 ............... 71 ............. 20
Assa 408 ............ 14 ............. 101 ............... 62
Assa 8670 .......... 15 ............. 142 ............... 87 ............. 20
Assa 8675 .......... 15 ............. 144 ............... 103 ........... 20
Assa 8680 .......... 15 ............. 130 ............... 65 ............. 20
Assa 8685 .......... 15 ............. 144 ............... 80 ............. 20
Assa 8690 .......... 15 ............. 164 ............... 60 ............. 20
Assa 167 ............ 18 ............. 50 ................. 52
Assa 496 ............ 18 ............. 50 ................. 39

Wymiary okuæ:
Klamki
Wymiary w milimetrach

Typ Strona L U D
Assa 8630 .......... 17 ................. 300 ........... 80 .............. 25

300 ........... 85 .............. 31
300 ........... 100 ............ 38
400 ........... 85 .............. 31
400 ........... 100 ............ 38

Assa 8631 .......... 17 ................. 300 ........... 85 .............. 25
300 ........... 90 .............. 31
300 ........... 100 ............ 38
400 ........... 90 .............. 31
400 ........... 100 ............ 38

Assa 8632 .......... 17 ................. 300 ........... 80 .............. 25
300 ........... 85 .............. 31
400 ........... 85 .............. 31

Assa 130 ............ 16 ................. 92 ............. 42 .............. 8
138 ........... 48 .............. 12
188 ........... 53 .............. 12

Assa 131 ............ 16 ................. 138 ........... 56 .............. 12
188 ........... 58 .............. 12

Assa 137 ............ 16 ................. 160 ........... 60 .............. 16
250 ........... 77 .............. 20
400 ........... 77 .............. 20

Assa 138 ............ 16 ................. 160 ........... 60 .............. 16
250 ........... 77 .............. 20
400 ........... 77 .............. 20

Assa 290 ............ 16 ................. 200 ........... 63 .............. 18
Assa 291 ............ 16 ................. 250 ........... 76 .............. 25

Uchwyty
Wymiary w milimetrach

L-mått

U-mått

L-måttD-mått

U-mått



4
An ASSA ABLOY Group company

Mosi¹dz polerowany

Mosi¹dz matowy

Nikiel Br¹z oksydowany

Klamki typ EPOK ze sprê¿yn¹

Assa 1899

Mosi¹dz polerowany z tworzywem
w kolorze czarnym

Assa 1918
Swoj¹ elegancj¹ i klasycznym
kszta³tem nawi¹zuje do lat
dwudziestych, przez co
znajduje zastosowanie
w budynkach o ró¿norodnej
architekturze.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz polerowany i matowy,
nikiel,  br¹z oksydowany.

Mosi¹dz polerowany Mosi¹dz polerowany z
tworzywem w kolorze
bia³ym

Mosi¹dz polerowany z
tworzywem w kolorze
zielonym

Przywo³uje dziedzictwo
poprzedniego stulecia.
Charakterystyczny kszta³t
tej klamki zosta³ tak
opracowanyaby pasowa³ do
obiektów nawi¹zuj¹cych stylem
do tamtej epoki lub wnosi³ do
wnêtrza ducha tamtych
czasów.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz polerowany z
dodatkowym tworzywem w
kolorze bia³ym, zielonym i
czarnym.

Nasze klamki wspó³graj¹ z charakterem i stylem wnêtrz dziêki pracy znanych stylistów.
Jednym z nich jest szwedzki architekt Pelle Wester, który zaprojektowa³ seriê klamek nazwan¹ �epokow¹�.
Inspiracje oraz podstawowe idee zosta³y zaczerpniête z dawnych tradycji, gdzie ówczesny styl przeplata siê
z nowoczesnym my�leniem.
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Assa 1930

� wbudowana sprê¿yna wzmacniaj¹ca, która utrzymuje klamkê w pozycji poziomej niezale¿nie od zamka

� odleg³o�æ od osi uchwytu klamki do p³aszczyzny drzwi wynosi 52 mm

� uchwyt klamki osadzony na rozecie o �rednicy 52mm

� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania bezpo�redniego przez profil drzwi i zamek

Assa 1956
Kolejny model z serii "EPOK",
nawi¹zuje do lat 50-tych,
kiedy bardzo wyra�nie
zaznaczona
by³a miêkko�æ i falisto�æ linii.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy, mosi¹dz
polerowany, mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Mosi¹dz polerowany Mosi¹dz matowy

Miralloy

Br¹z oksydowany

Model charakterystyczny dla
modernizmu.
Prosta budowa klamki oraz
wykoñczenie w wielu kolorach
zapewnia jej rosn¹c¹
popularno�æ.
�rednica uchwytu  19mm,
d³ugo�æ 125mm; dwudzielna,
sk³adaj¹ca siê z czê�ci
niewymiennej wykonanej z
mosi¹dzu lub niklu oraz z
czê�ci u¿ytkowej wykonanej z
tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym, zielonym lub bia³ym.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz polerowany i nikiel
z dodatkowym tworzywem w
kolorze bia³ym, zielonym i
czarnym

Mosi¹dz polerowany z tworzywem
w kolorze czarnym

Mosi¹dz polerowany
z tworzywem
w kolorze bia³ym

Mosi¹dz polerowany

Nikiel z tworzywem
w kolorze czarnym

Nikiel z tworzywem w
kolorze bia³ym

Nikiel Nikiel z tworzywem
w kolorze zielonym

CECHY U¯YTKOWE
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Assa 1923

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
chrom b³yszcz¹cy, mosi¹dz
polerowany, mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy

Klamki typ EPOK bez sprê¿yny

Do klamek typu "EPOK" zalicza siê tak¿e lekkie i smuk³e
klamki bez sprê¿yny wzmacniaj¹cej.
Mog¹ byæ stosowane zarówno do drzwi zewnêtrznych,
jak i wewnêtrznych.

Assa 1905

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
chrom b³yszcz¹cy, mosi¹dz
polerowany, mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy

Mosi¹dz polerowany

Mosi¹dz matowy

Nikiel Br¹z oksydowany

Br¹z oksydowany

Mosi¹dz polerowany Mosi¹dz matowy Nikiel
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Assa 1949

Mosi¹dz polerowany

Mosi¹dz matowy Miralloy Br¹z oksydowany

Mosi¹dz polerowany Mosi¹dz matowy Br¹z oksydowany

Nikiel

Assa 1935

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
chrom b³yszcz¹cy, mosi¹dz
polerowany, mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
chrom b³yszcz¹cy, mosi¹dz
polerowany, mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy

� nie posiadaj¹ wbudowanej sprê¿yny wzmacniaj¹cej

� odleg³o�æ od osi uchwytu klamki do p³aszczyzny drzwi wynosi 52 mm

� uchwyt klamki osadzony na rozecie o �rednicy 52mm

� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania bezpo�redniego przez profil drzwi i zamek

CECHY U¯YTKOWE
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Assa 640

Assa 696

Typ klasyczny nawi¹zuj¹cy
do lat 50-tych i 60-tych
bez sprê¿yny wzmacniaj¹cej,
najbardziej popularne modele,
stosowane do wszystkich
rodzajów
zamków typu skandynawskiego
(kwadrat 8mm).

Wykoñczenie:
Nikiel, br¹z oksydowany,
chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy oraz miralloy.

Typ klasyczny nawi¹zuj¹cy do
lat 50-tych i 60-tych
bez sprê¿yny wzmacniaj¹cej,
bardzo popularny model
z zastosowaniem do wszystkich
rodzajów zamków typu
skandynawskiego (kwadrat
8mm).

Wykoñczenie:
Nikiel, br¹z oksydowany,
chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy oraz miralloy.

Mosi¹dz matowy

Br¹z oksydowany

Miralloy

Br¹z oksydowany

Nikiel

Klamki typ KLASYCZNY bez sprê¿yny

Mosi¹dz polerowany

Mosi¹dz polerowany
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ASSA 640 i ASSA 696:

� nie posiadaj¹ wbudowanej sprê¿yny wzmacniaj¹cej

� odleg³o�æ od osi uchwytu klamki do p³aszczyzny

drzwi wynosi 50mm

� uchwyt klamki osadzony na ruchomej rozetce

o �rednicy 50mm

� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania

bezpo�redniego przez profil drzwi i zamek

� maksymalna grubo�æ drzwi 75mm

Assa 6616
Standardowy wzór.
Ta lekka i modernistyczna
klamka ze swoj¹ konkretn¹ lini¹
pasuje do wnêtrz urz¹dzonych w
zimnym, rygorystycznym stylu,
np. do szpitali.

Wykoñczenie:
Chrom matowy, nikiel,
mosi¹dz  polerowany, mosi¹dz

matowy oraz miralloy.

Chrom matowy

Mosi¹dz

Nikiel

ASSA 6616:

� uchwyt o �rednicy 16mm

� nie posiada wbudowanej sprê¿yny wzmacniaj¹cej

� odleg³o�æ od osi uchwytu klamki do p³aszczyzny

drzwi wynosi 50mm

� uchwyt klamki osadzony na ruchomej rozetce

o �rednicy 52mm

� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania

bezpo�redniego przez profil drzwi i zamek

� maksymalna grubo�æ drzwi 75mm

CECHY U¯YTKOWE
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Klamki typ KLASYCZNY ze sprê¿yn¹

Assa 6638
S¹ to klamki "marzeñ"
z wyra�n¹ falist¹ lini¹,
po³¹czenie stylu barokowego
z rokoko.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz  polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Nikiel Br¹z oksydowany

Mosi¹dz matowy

Typ klasyczny nawi¹zuj¹cy do
lat 50-tych i 60-tych
z wbudowan¹ sprê¿yn¹
wzmacniaj¹c¹, prosta linia,
wygodna i funkcjonalna w
u¿yciu.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Assa 6640

Mosi¹dz polerowany

Nikiel

Br¹z oksydowanyMosi¹dz matowy Mosi¹dz polerowany
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� wbudowana sprê¿yna wzmacniaj¹ca, która utrzymuje klamkê w pozycji poziomej niezale¿nie od zamka

� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania bezpo�redniego przez profil drzwi i zamek

� odlewane z mosi¹dzu

� maksymalna grubo�æ drzwi 75mm.

Assa 6647
Ta klamka zaprojektowana
zosta³a przez Carla Arne
Bregera w latach 70-tych.
Charakterystyczny kwadratowy
wzór oraz dyskretna i dobrze
przestudiowana forma.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Nikiel Mosi¹dz polerowany

Mosi¹dz matowy

Br¹z oksydowany

Assa 6696
Typ klasyczny nawi¹zuj¹cy do
lat 50-tych i 60-tych
z wbudowan¹ sprê¿yn¹
wzmacniaj¹c¹.
Prosta linia, wygodna
i funkcjonalna w u¿yciu.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Br¹z oksydowany

Mosi¹dz matowyMiralloy Mosi¹dz polerowany

CECHY U¯YTKOWE
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Assa 5602
Lekka i prosta klamka.
Stosowana do lekkich drzwi
wewnêtrznych.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz  polerowany,
mosi¹dz matowy,
nikiel, br¹z oksydowany
oraz miralloy.

Assa 5614

Lekka, prosta klamka,
stosowana do bardzo lekkich
drzwi wewnêtrznych.

Wykoñczenie:
Nikiel i miralloy.

Matt mässing

Chrom b³yszcz¹cy Br¹z oksydowany

Chrom

Mosi¹dz matowy

� charakterystyczny ma³y uchwyt
� uchwyt klamki osadzony na rozecie o �rednicy 52mm
� w rozecie wystêpuj¹ otwory monta¿owe do mocowania bezpo�redniego przez profil i zamek,

przy czym jeden otwór jest za�lepiony na sta³e nakrêtk¹ M4
� odlewane z mosi¹dzu i cynku
� maksymalna grubo�æ drzwi 52mm

Klamki do lekkich drzwi

CECHY U¯YTKOWE
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Assa 7802

Model z lat 90-tych,
wygodny i funkcjonalny
z eleganckim akcentem.
Cylinder umieszczony jest
w op³ywowej linii zamka.

Wykoñczenie:
Nikiel

PrawyProsty

Uchwyty okienne

Lewy Prawy (bez cylindra)
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Klamki ze STALI NIERDZEWNEJ

Assa 8650

Assa 8660

Assa 408

Assa 8665

Dostosowuj¹c siê do wspó³czesnych potrzeb i kierunków w dziedzinie wzornictwa, oferujemy Pañstwu  tak¿e ciekawe
produkty wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie klamki wyposa¿one s¹ w sprê¿ynê wzmacniaj¹c¹, umieszczon¹ pod rozet¹.
Standardowa d³ugo�æ kwadratów przeznaczona jest do instalacji w drzwiach o grubo�ci od 40 mm do 57 mm.
Przy drzwiach grubszych klamki wyposa¿one s¹ w kwadraty odpowiedniej d³ugo�ci.
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Assa 8675

Assa 8680

Assa 8670

Assa 8685

Assa 8690
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Assa 130, 131
130-100, 150 & 200
131-150 & 200
Proste uchwyty pojedyncze stosowane
do drzwi drewnianych.

Wykoñczenie:
Chrom b³yszcz¹cy, mosi¹dz polerowany.

Assa 137, 138
137-160, 250 & 400,
138-160, 250 & 400
Eleganckie uchwyty o klasycznym kszta³cie.
Mog¹ byæ stosowane jako komplet lub pojedyñczo.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz polerowany, chrom b³yszcz¹cy oraz miralloy.

Assa 290, 291
290-200 & 291-250
Pó³okr¹g³e, eleganckie uchwyty stosowane
zarówno do drzwi drewnianych, jak i szklanych.

Wykoñczenie:
Mosi¹dz polerowany, chrom, chrom b³yszcz¹cy
oraz miralloy.

130 131

Assa 130, Assa 131
� odlewane z mosi¹dzu
� Assa 130 dostêpne  d³.: 100,150,200mm

Assa 131 dostêpne  d³.: 150,200mm
� przy drzwiach o grubo�ci 60-82mm stosuje siê

wkrêty do drewna o max. d³. 34-62mm

Assa 137, Assa 138
� odlewane z mosi¹dzu
� dostêpne  d³.: 160,250,400mm
� przy d³. 160mm stosuje siê �ruby monta¿owe 8x80mm,

natomiast przy d³. 250-400mm stosuje siê �ruby monta¿owe 8x95mm
� w przypadku drzwi drewnianych nale¿y stosowaæ rozetê ochronn¹

Assa 290, Assa 291
� odlewane z mosi¹dzu
� dostêpne d³.: 200,250mm
� �rednica uchwytu 18mm, 25mm
� w przypadku drzwi szklanych nale¿y

stosowaæ nakrêtkê ochronn¹

137

138

290 291

Uchwyty drzwiowe

CECHY U¯YTKOWE
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Assa 8630
Wymiary:

Artyku³ D L
8630-25 25 300
8630-31 31 300
8630-31 31 400
8630-38 38 300
8630-38 38 400

LD

Assa 8631
Wymiary:

Artyku³ D L
8631-25 25 300
8631-31 31 300
8631-31 31 400
8631-38 38 300
8631-38 38 400

Assa 8632
Wymiary:

Artyku³ D L
8632-25 25 300
8632-31 31 300
8632-31 31 400

LD

LD

Uchwyty ze STALI NIERDZEWNEJ
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Assa 496
Uchwyt ga³ki osadzony jest
na nieruchomej rozetce.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

Ga³ki do drzwi

Assa 167
Uchwyt ga³ki osadzony jest
na ruchomej rozetce.

Wykoñczenie:
Nikiel, chrom matowy,
mosi¹dz polerowany,
mosi¹dz matowy,
br¹z oksydowany oraz miralloy.

� odlewane z mosi¹dzu
� �rednica rozetki 52mm ( rozstaw � rub monta¿owych 30mm)
� �rednica uchwytu ga³ki wynosi 50mm
� stosowane �ruby M4 lub M5
� ga³ki 496 stosowane do drzwi przesuwnych i rozsuwanych oraz wyj�æ awaryjnych
� ga³ki 167 mog¹ byæ stosowane zamiast klamek

CECHY U¯YTKOWE
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Stosowane do drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Wysoka antykorozyjno�æ.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Standardowe wykoñczenia

Stosowane do drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Pow³oka niklowa galwaniczna.
Antykorozyjna.
Odporna na wahania temperatury.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Pow³oka chromowa galwaniczna.
Wysoka antykorozyjno�æ.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Pow³oka chromowa lakierowana.
Wysoka antykorozyjno�æ.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych.

Pow³oka lakierowana i polerowana.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych.

Pow³oka lakierowana.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych.

Pow³oka br¹zowa oksydowana pokryta lakierem.
Antyalergiczna.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Stosowane do drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Pow³oka niklowa lakierowana i polerowana.
Wysoka antykorozyjno�æ.
Wysoka antyalergiczno�æ.
Wykonanie zgodne z norm¹ EU-76/769/EEC.

Mosi¹dz matowy

Mosi¹dz polerowany

Br¹z oksydowany

Nikiel

Chrom b³yszcz¹cy

Chrom matowy

Stal nierdzewna

Miralloy
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SZWEDZKIE ZAMKI
NAJWY¯SZEJ KLASY

BEZPIECZEÑSTWA

ATESTY:
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