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Vad är modern
byggnadsvård?

Någonstans mellan den brokiga skara nördar med lösningsfokus som jobbar här, hos 
er som valt att vara kunder hos oss och ett sortiment med kvalitet och omsorg. I mötet 
mellan dessa tre sker något viktigt och där hoppas vi fortsätta bygga våra relationer. 
Vare sig du kommer in och köper ett par knoppar för första gången eller är tillbaka för 
femtonde gången och ska beställa kakel och klinker till ditt badrum.

Byggfabriken uppstod ur ett behov av material för byggnadsvård och renovering i en 
tid då det mesta skulle gå snabbt. Andra värden än långsiktighet och omsorg om ge-
nuina miljöer var viktigare. Idag, snart tjugofem år senare, har det visat sig att det är 
just dessa värden som har kommit att bli något av det allra viktigaste. Byggnadsvård 
har istället för bakåtsträvande kommit att stå för varsamhet och långsiktigt tänkande 
med material som åldras väl, färger utan gifter och en källa av kunskap värd att ösa 
ur för framtiden. Omsorgen om historien tar vi med oss i en omtänksamhet om det som 
kommer efter. Detta genom att fortsätta att jobba med vårt sortiment, med passion och 
en fingertoppskänsla för produktion och material.

Det är modern byggnadsvård för oss.

Tack för att ni fortsätter följa oss på vår resa, det betyder allt!

Detta är Byggfabrikens katalog No 12.

På en veranda på Österlen i Skåne ligger ett klinkergolv av mönstret Flensburg, byggt av röda och vita plattor, art nr 321-100.
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Beslag till fönster
och dörrar

Fönster- och dörrbeslag var fram till mitten av 1800-talet i princip alltid gjorda i smide. 
Gångjärn, handtag och lås var alla gjorda i smide. Fönsterbågarna var för det mesta 
tunna och lätta, så gångjärnsfunktionen behövde inte vara så kraftig och ett vinkeljärn 
gav stadga till bågen. 

Med industrialiseringen i slutet av 1800-talet kom nya produktionsmetoder som gav fler 
möjligheter. Maskinsmide ersatte mycket av det traditionella smidet och produktionstem-
pot ökade i takt med att byggandet tilltog.

Runt sekelskiftet 1900 introducerades den kopplade fönsterbågen, vilket förändrade 
beslagens utformning. Nu krävdes det kraftigare gångjärn för att klara av att bära två 
fönsterbågar istället för en och det behövdes också helt nya beslag som koppelbeslag 
och koppelgångjärn. Med de kopplade fönsternas intåg följde ett behov av stängnings-
beslag för fönstrets insida av olika form och funktion som fönstervred, vädringsbeslag 
och fönsterlås. Den dolda spanjoletten möjliggjorde senare för spanjoletthandtagen att 
matchas med dörrarnas handtag i det modernistiska funkishemmet.

Infällda dörrlås blev på modet under tidigt 1900-tal och till dessa behövdes dörrtryck-
en. Innan dess hade de utanpåliggande kammarlåsen varit det dominerande sättet att 
hålla dörren stängd. Man låg inte direkt på latsidan när det gällde att göra olika vari-
anter på handtag och idérikedomen var stor. Dörrhandtagen från 1900-talet är en tids-
resa som visar upp alla de stilideal som förekom under seklet ett efter ett. Sekelskiftets 
Pärlrand skiljer sig markant från funktionalismens formspråk. Handtaget Gahn ritades 
exempelvis av Wolter Gahn 1928 och anses fortfarande modernt.

Nytt i sortimentet bland de klassiska dörrtryckena är Torsgatan, framtaget av Bygg-
fabriken efter förlaga från 1900-talets första år. Ett lätt droppformat trycke med skön 
tyngd i avslutet, i sällskap av en långskylt med organiskt formspråk. Bland de modernis-
tiska tryckena hittas nyheten Ture i mässing eller förnicklad mässing i kombination med 
rosett och nyckelskylt eller långskylt.

Funkistrycke svart bakelit med rosett för träskruv, art nr 550-222. Nyckelskylt Funkis för 
träskruv, art nr 551-106. Wc-vred Funkis för träskruv, art nr 551-116. 

Trycke Rand med rosett för träskruv, förnicklad mässing, art nr 560-161. 
Nyckelskylt med kläpp för träskruv, förnicklad mässing, art nr 561-256.

Trycke Pärlrand med rosett för träskruv, förnicklad mässing, art nr 560-106. 
Nyckelskylt för träskruv, förnicklad mässing, art nr 561-106. Toalettregel med bleck för 
utåtgående dörr, förnicklad mässing, art nr 544-202. 

Skjutdörrshandtag rektangulär 103 mm, förnicklad mässing, art nr 542-255. 
Infällt kanthandtag oval ring, förnicklad mässing, art nr 542-249.
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Rosetter, nyckelskyltar, långskyltar och andra tillbehör i Byggfabrikens serie Funkis passar alla funkistrycken och säljs i par. 
Alla våra funkistrycken är producerade av och för Byggfabriken och säljs unikt hos Byggfabriken. 

Dörrtrycken

Vid det sena 1800-talet och fram till 1900-talets mitt var mässingsgjut-
ning den vanligaste metoden för att tillverka dörrhandtag. Gjutningen 
gav ett ämne som sedan bearbetades till färdig produkt genom flera 
moment såsom svarvning och slipning. Eftersom obehandlad mässing 
mörknar när den oxiderar blev det vanligt att förnickla metallen som då 
höll sig blank utan att behöva poleras. Metoden var vid sekelskiftet ny 
och krävde elektricitet vilket gav extra prestige.

BYGGFABRIKENFAKTA

TRÄSKRUV ELLER GENOMGÅENDE SKRUV?

Bland de flesta av Byggfabrikens dörrhandtag kan du 
välja mellan att montera med träskruv eller genomgående 
skruv. På äldre dörrar är hålen genom dörren små med 
gott om plats att fästa beslagen med träskruv. På nytillver-
kade dörrar är hålens diameter betydligt större, anpassa-
de för montering med genomgående skruv. Det påverkar 
vilken typ av skruv du behöver för att montera rosetten 
och nyckelskylten. 

Vid montering med träskruv sitter beslaget med två eller tre 
små träskruvar på varje sida om dörren. Vid montering med 
genomgående skruv går skruven genom beslaget och hela 
dörrbladet och möts upp av en nippel på andra sidan. 

Om du har en nytillverkad dörr men ändå vill använda 
träskruv kan du förminska hålen med nyckelhålsinsatser, 
art nr 545-516.

BYGGFABRIKENFAKTA

SÅHÄR MÄTER DU:

Längden på tryckets greppyta (B) anges för alla trycken. 
Med hjälp av det får du en bild av tryckets totala storlek.

Center to Center-måttet (C/C-måttet), är bra att veta så 
att långskylten passar med låskistans mått. Låskistan sitter 
inuti dörren och dikterar måttet mellan trycke och nyckelhål 
eller wc-vred. Ska du använda dig av rosett och nyckelskylt 
behöver du inte anpassa dig efter detta mått.

Byggfabriken använder idag samma metoder för gjutning och 
förnickling av de trycken vi låter producera för att uppnå samma 
detaljering och kvalitet.

Sekelskiftets trycken dekorerades ofta med svarvningar och pärl-
ränder och har präglat utseendet på trycken som Pärlrand och 
Mellby. Redan på 1920-talets dörrhandtag förenklades stilen i 
förhållande till tidigare epokers mer utsirade drag. Rena klassi-
cistiska referenser som hör 1920-talet till finns i det tidstypiska 

Posthornstrycket medan jugendstilens nätta och rena former åter-
finns hos Jugendtrycket. 

Med modernismens enkla och stilrena formspråk förenklades sti-
len ytterligare till ett enkelt bockat ämne med grepp av formpres-
sad bakelit som återfinns i serien Funkis. 

Trycken, rosetter, nyckelskyltar, långskyltar och andra tillbehör 
säljs i par. Se alla varianter på vår hemsida. 

B
C/C
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Funkis svart bakelit – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett. Hylsa av svart 
bakelit och slät ändknopp. 103 mm.
 
Trycke inkl rosett 550-152 520 kr/par
Trycke 550-151 425 kr/par
Rosett Funkis för träskruv 551-102 95 kr/par
Nyckelskylt Funkis träskruv 551-106 95 kr/par

Funkis svart trä – profilerad ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett för genomgående 
skruv. Hylsa av svart trä och profilerad ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl rosett 550-110 590 kr/par
Trycke 550-101 425 kr/par
Rosett Funkis M4 551-104 165 kr/par

Funkis teak – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett för träskruv. Hylsa 
av teak och slät ändknopp. 105 mm.

Trycke inkl rosett 550-282 520 kr/par
Trycke 550-281 425 kr/par
Rosett Funkis träskruv 551-102 95 kr/par

Funkis svart trä – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett för träskruv. 
Hylsa av svart trä och slät ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl rosett 550-112 520 kr/par
Trycke 550-101 425 kr/par
Rosett Funkis träskruv 551-102 95 kr/par

Funkis svart bakelit – profilerad ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett och wc-vred (insida). 
Hylsa av bakelit och profilerad ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl tillbehör 550-251 885 kr/par
Trycke 550-141 425 kr/par
Rosett Funkis M4 551-104 165 kr/par
Wc-vred Funkis 2014 551-118 295 kr/par

Funkis teak – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett och nyckelskylt för 
träskruv. Hylsa av teak och slät ändknopp. 105 mm.

Trycke inkl rosett 550-283 615 kr/par
Trycke 550-281 425 kr/par
Rosett Funkis träskruv 551-102 95 kr/par
Nyckelskylt Funkis träskruv 551-106 95 kr/par

Funkis svart bakelit – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett och nyckelskylt för 
träskruv. Hylsa av svart bakelit och slät ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl tillbehör 550-153 615 kr/par
Trycke 550-141 425 kr/par
Rosett Funkis träskruv 551-102 95 kr/par
Nyckelskylt Funkis träskruv 551-106 95 kr/par

Funkis svart bakelit – profilerad ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett och wc-vred (utsida). 
Hylsa av bakelit och profilerad ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl tillbehör 550-251 885 kr/par
Trycke 550-141 425 kr/par
Rosett Funkis M4 551-104 165 kr/par
Wc-vred Funkis 2014 551-118 295 kr/par

Funkis teak – slät ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med rosett och långskylt för 
träskruv. Hylsa av teak och slät ändknopp. 105 mm.

Trycke inkl rosett 550-284 650 kr/par
Trycke 550-281 425 kr/par
Rosett Funkis träskruv 551-102 95 kr/par
Långskylt 551-202 225 kr/par

Funkis svart bakelit – utan ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med långskylt för träskruv. 
Hylsa av svart bakelit utan ändknopp. 98 mm.

Trycke inkl långskylt 550-224 650 kr/par
Trycke 550-221 425 kr/par
Långskylt 551-202 225 kr/par

Funkis svart bakelit – profilerad ändknopp med ring
Trycke i förnicklad mässing med långskylt för träskruv. 
Hylsa av svart bakelit, ring och profilerad ändknopp. 
103 mm.

Trycke inkl långskylt 550-645 650 kr/par
Trycke 550-641 425 kr/par
Långskylt 551-212 225 kr/par

Funkis nickel
Trycke i förnicklad mässing med långskylt för träskruv. 
Hylsa av förnicklad mässing. 95 mm.

Trycke inkl långskylt 550-276 540 kr/par
Trycke 550-271 425 kr/par
Långskylt 551-282 115 kr/par

Funkis svart bakelit – utan ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (insida) för 
träskruv. Hylsa av svart bakelit utan ändknopp. 98 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-227 760 kr/par
Trycke 550-221 425 kr/par
Wc-behör 551-206 335 kr/par

Funkis svart bakelit – profilerad ändknopp med ring
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (insida) för 
träskruv. Hylsa av svart bakelit, ring och profilerad 
ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-648 760 kr/par
Trycke 550-641 425 kr/par
Wc-behör 551-216 335 kr/par

Funkis nickel
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (insida) för 
träskruv. Hylsa av förnicklad mässing. 95 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-279 620 kr/par
Trycke 550-271 425 kr/par
Wc-behör 551-286 195 kr/par

Funkis svart bakelit – utan ändknopp
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (utsida) för 
träskruv. Hylsa av svart bakelit utan ändknopp. 98 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-227 760 kr/par
Trycke 550-221 425 kr/par
Wc-behör 551-206 335 kr/par

Funkis svart bakelit – profilerad ändknopp med ring
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (utsida) för 
träskruv. Hylsa av svart bakelit, ring och profilerad 
ändknopp. 103 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-648 760 kr/par
Trycke 550-641 425 kr/par
Wc-behör 551-216 335 kr/par

Funkis nickel
Trycke i förnicklad mässing med wc-behör (utsida) för 
träskruv. Hylsa av förnicklad mässing. 95 mm.

Trycke inkl wc-behör 550-279 620 kr/par
Trycke 550-271 425 kr/par
Wc-behör 551-286 195 kr/par

Alla våra funkistrycken är producerade av och för Byggfabriken och säljs unikt hos Byggfabriken.
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Ture
Ytterdörrstrycke i obehandlad mässing med rosett på utsidan och långskylt på insidan. 
121 mm. Modernism, 1930 till 1950. Finns även i förnicklad version och som variant 
för innerdörr. Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Trycke inkl rosett och långskylt, mässing 550-521 1395 kr/par

Gropius nr 21
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat. 115 mm. 
Modernism, 1930 till 1950. Tillverkat efter förlaga ritad av Walter Gropius 1923. 
Finns även i förnicklad version och större modell (Gropius nr 23). 
Lämplig till inner- och ytterdörr. 
 
Trycke inkl rosett, mässing 556-104 2590 kr/par
Trycke Gropius nr 21, mässing 556-101 1895 kr/par
Rosett Bauhaus fyrkantig, mässing 557-125 695 kr/par

Wagenfeld
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat. 115 mm. 
Modernism, 1930 till 1950. Tillverkat efter förlaga ritad av Wilhelm Wagenfeld 1928. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
 
Trycke inkl rosett, mässing 556-142 2585 kr/par
Trycke Wagenfeld, mässing 556-141 1990 kr/par
Rosett Bauhaus rund, mässing 557-101 595 kr/par

Gahn
Trycke i obehandlad mässing med rosett. 100 mm. Modernism, 1930 till 1950. 
Tillverkat efter en förlaga ritad av Wolter Gahn, 1928. Finns även i förnicklad version. 
Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken. 
 
Trycke inkl rosett, mässing 550-541 775 kr/par
Trycke Gahn, mässing 550-540 640 kr/par
Rosett Gahn, mässing 551-410 135 kr/par

Lewerentz
Ytterdörrstrycke i obehandlad mässing med långskylt Funkis för insida och utsida. 
Sandgjutet och handpolerat. 102 mm. Modernism, 1930 till 1950. 
Finns även i förnicklad version och som variant för innerdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Trycke inkl långskylt, mässing 556-263 1390 kr/par
Trycke Lewerentz, mässing 556-261 600 kr/par
Långskylt Funkis insida, mässing 557-212 495 kr
Långskylt Funkis utsida, mässing 557-213 295 kr

Rörsjöstaden
Trycke i obehandlad mässing med åttkantig rosett. Sandgjutet och handpolerat. 100 mm. 
Tjugotalsklassicism, Swedish Grace. Finns även i förnicklad version. 
Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-191 765 kr/par
Trycke Rörsjöstaden, mässing 560-190 580 kr/par
Rosett 8-kant, mässing 561-175 185 kr/par

Rand
Trycke i förnicklad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp av bok. 115 mm. 1920-1930-tal. Passar i såväl i 20-talets sparsmakade 
symmetri och den tidiga funkisens raka linjer. Lämplig till innerdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, förnicklat 560-161 495 kr/par
Trycke Rand, förnicklat 560-160 400 kr/par
Rosett Rand, förnicklat 561-141 95 kr/par

Enskede
Trycke i svart bakelit med rosett. Formpressat. 114 mm. 1910- till 1940-tal. 
Tillverkades ursprungligen av horn. Lämplig till innerdörr.
 
Trycke inkl rosett, bakelit 550-402 930 kr/par

Torsgatan
Trycke i obehandlad mässing med långskylt för insida och utsida. 
Sandgjutet och handpolerat. 110 mm. Tidig jugend, sekelskifte, 1920-tal. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl långskylt, mässing 560-362 1195 kr/par
Trycke Torsgatan, mässing 560-360 640 kr/par
Långskylt Torsgatan, mässing 561-305 555 kr/par

Birger Jarl
Ytterdörrstrycke och långskyltar i obehandlad mässing. Vred på insidan och slät utsida 
för säkerhetslås Evolution med rund cylinder. Sandgjutet och handpolerat. 105 mm. 
Nationalromantik, 1900 till 1930-tal. Finns även i förnicklad version och som variant 
för innerdörr. Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl långskylt, mässing 560-183 1370 kr/par
Trycke Birger Jarl, mässing 560-180 600 kr/par
Långskylt Birger Jarl insida, mässing 561-353 455 kr
Långskylt Birger Jarl utsida, mässing 561-354 315 kr

Jugend
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Pressgjutet. 96 mm. Jugend. 
Vanligt förekommande i svensk 1920-talsarkitektur. Finns även i förnicklad version 
och större modell (Jugend stor). Lämplig till inner- och ytterdörr. 
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-211 450 kr/par
Trycke Jugend, mässing 560-210 340 kr/par
Rosett Åkerlund, mässing 561-401 110 kr/par

Alvhem
Trycke i obehandlad mässing med långskylt för insida och utsida. 
Sandgjutet och handpolerat. 95 mm. Vanligt förekommande i svensk 1920-talsarkitektur. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl långskylt, mässing 560-342 995 kr/par
Trycke Alvhem, mässing 560-340 540 kr/par
Långskylt Elsabo, mässing 561-301 455 kr/par

Passande rosetter, nyckelskyltar, långskyltar och andra tillbehör finns till alla trycken. Se fler varianter på vår hemsida.
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Pärlrand
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp. 105 mm. Sent 1800-tal till 1920-tal. Finns även i förnicklad version. 
Lämplig till innerdörr. Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-101 495 kr/par
Trycke Pärlrand, mässing 560-100 400 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

Knölsvan
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp. 95 mm. Sent 1800-tal till 1920-tal. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-111 495 kr/par
Trycke Knölsvan, mässing 560-110 400 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

Mellby
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat. 95 mm. 
Sent 1800-tal till 1930-tal. Finns även i förnicklad version och större modell 
(Stora Mellby). Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-121 665 kr/par
Trycke Mellby, mässing 560-120 570 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

Kammartrycke
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Svarvat och handpolerat. 107 mm. 
1850-tal till 1910-tal. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken. 
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-141 595 kr/par
Trycke Kammartrycke, mässing 560-140 500 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

Dubbel pärlrand
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp. 125 mm. Sent 1800-tal till 1910-tal. Finns även i förnicklad version. 
Lämplig till innerdörr. Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-321 695 kr/par
Trycke Dubbel Pärlrand, mässing 560-320 600 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

Rådhuset
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp. 135 mm. Sent 1800-tal till 1920-tal. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-151 1195 kr/par

Jansson
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat med svartbetsat 
trägrepp. 110 mm. Sekelskifte 1900 till 1920-tal. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-351 745 kr/par
Trycke Jansson, mässing 560-350 650 kr/par
Rosett Klassisk, mässing 561-101 95 kr/par

1920
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat. 104 mm. 1920-tal.
Finns även i förnicklad version. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-306 885 kr/par

Posthorn
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Sandgjutet och handpolerat. 95 mm. 
Vanligt förekommande i svensk 1920-talsarkitektur. Lämplig till inner- och ytterdörr. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-171 795 kr/par
Trycke Posthorn, mässing 560-170 570 kr/par
Rosett Posthorn, mässing 561-151 225 kr/par

Åkerlund
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Pressgjutet mässingshandtag med svartbetsat 
trägrepp. 95 mm. Sent 1800-tal till 1920-tal. 
Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-231 450 kr/par
Trycke Åkerlund, mässing 560-230 340 kr/par
Rosett Åkerlund, mässing 561-401 110 kr/par

1850
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Pressgjutet med svartbetsat trägrepp. 123 mm. 
Sent 1800-tal till 1910. Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-304 1730 kr/par

Naesman nr. 104
Trycke i obehandlad mässing med rosett. Pressgjutet. Infärgat grepp av björk. 120 mm. 
Sent 1800-tal till 1920. Finns även i förnicklad version. Lämplig till innerdörr.
 
Trycke inkl rosett, mässing 560-328 1925 kr/par
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Trycke Pärlrand – ett klassiskt och vanligt dörrhandtag i Sverige 
vid sekelskiftet 1900. Hur tillverkades det för hundra år sedan 
och hur tillverkas det idag? Sandgjutning är metoden, såväl då 
som nu, men den inrymmer en god portion hantverk som vi gärna 
vill berätta mer om.

Gjutning av metallföremål kan utföras enligt olika metoder. En av 
de äldsta metoderna och den metod som Byggfabriken använder 
för de beslag vi själva låter producera är som sagt sandgjutning. 
En väl beprövad metod för tillverkning av mindre serier där man 
använder sig av engångsformar som framställs på gjuteriet. 
Fördelarna med det är att det är billigare än att tillverka fasta 
och beständiga formar. Men den huvudsakliga anledningen är 
att vi vill använda oss av samma metod som har tillämpats vid 
tillverkningen av förlagan och originalet. Då skapar vi en genuin 
produkt som harmonierar med originalstilen – ny såväl som över tid. 

Vid sandgjutning av mässing eller andra metaller använder man 
sig av en så kallad flaska. Det är en ram utan botten som är 
delbar i två delar. Den fylls med sand och kommer att utgöra 
gjutformen. Gjutsanden består i huvudsak av kvartssand, leror 
och oljor och används på nytt efter gjutningen till nya formar. 

Sandgjutning

Vid sandgjutning behövs också en gjutmodell av produkten som 
ska tillverkas. En gjutmodell tillverkas alltid så att den är några 
procent större än vad den färdiga produkten kommer att bli. 
Dels för att ta hänsyn till att metallen krymper något när den 
svalnar i gjutformen, dels för att den kommer att bearbetas efter 
gjutningen. Vid mässingsgjutning är formen omkring 7% större 
än den färdiga produkten, för andra metaller kan det se annor-
lunda ut. Mässing är en legering som i huvudsak består av kop-
par och zink, cirka 70/30. Legeringen för brons, som också är 
ett vanligt material för beslag, är i huvudsak koppar och tenn, 
cirka 75/25. Vid modelltillverkning använder man sig ofta av 
så kallat krympmått vilket är mätverktyg graderade efter den 
krympning metallen ger. En tumstock med krympmått för mässing 
är alltså 7% längre än en vanlig tumstock. 

För en mer effektiv tillverkning av mindre detaljer kan man an-
vända sig av flera gjutmodeller sammansatta i ett brätte som 
sammanbinds av gjutkanaler. Brättet kan vara delat i en övre och 
en undre halva för att underlätta formtillverkningen.

Trycke Dubbel pärlrand, 
förnicklad mässing, 
art nr 560-323.

Nyckelskylt Visby för 
träskruv, art nr 561-106. 

Dörren är målad med 
linoljefärg Vit gräddton, 
art nr 440-451 (1 liter). 

Tips! Med en ny roddar-
fjäder, art nr 543-004, 
i låskistan råder du 
även bot på ett 
slokande dörrtrycke.

Gjutflaska och modell

Vid sandgjutning tillverkas gjutfor-
men i en så kallad gjutflaska, vilken 
består av två metallramar som ska 
fyllas med gjutsand och sedan 
kopplas samman till en färdig gjut-
form. Men först ska gjutmodellen ge 
ett avtryck i gjutsanden.

Ingöt och urtagning av modell

Nästa steg är att öppna upp en 
kanal genom sanden ner till gjut-
formen som ska leda den smälta 
metallen in till håligheten i formen. 
Kanalen kallas för ingöt. Sedan är 
det dags att plocka bort modellen 
ur flaskan. Man delar flaskan och 
plockar försiktigt bort modellen som 
nu har lämnat ett avtryck, ett nega-
tiv, som utgör formen av den produkt 
som ska gjutas. Därefter lägger man 

Formtillverkning

Den undre delen av flaskan place-
ras på ett jämnt underlag tillsam-
mans med gjutmodellen vänd med 
delningsytan nedåt. Därefter fyller 
man flaskan med gjutsand och 
packar sanden hårt så att den fyller 
ut ordentligt mot modellen. Sedan 
vänder man flaskhalvan och lägger 
på flaskans andra hälft och därefter 
modellens andra hälft och fyller på 
nytt med gjutsand. 

Gjutning

Den smälta metallen kallas för 
smälta och måste uppnå rätt tem-
peratur för att den ska flyta ut på 
bästa sätt i formen. Smältan hälls 
ner i formen genom ingötet så att 
den fyller upp håligheterna i formen. 
När gjutningen är klar får formen 
svalna långsamt innan man delar 
den och plockar ur den gjutna delen 
som alltså är en kopia av modellen.

Bearbetning

Den gjutna delen i vårt exempel be-
står av fem blivande tryckesböjar. 
Böjarna separeras i gjutkanalerna 
så att varje böj har en del av gjut-
kanalen kvar för att kunna använ-
das som anhåll i svarven. I svarven 
rensar man ytorna och svarvar fram 
den färdiga formen på de släta 
ytorna. Därefter monterar man fast 
ett lättringsverktyg i svarven som 
trycker ut pärlranden medan böjen 
roterar långsamt. Nästa steg är 
att borra ett hål i änden av böjen 
där trägreppet ska sitta fast. 
Hålet gängas med en gängtapp så 
att man kan sätta fast en gängad 
stång på vilken det sitter en trähylsa 
och svarvad ändknopp av mässing 
när handtaget är färdigt. I böjens 
andra ände borras först ett hål 
och därefter trycks ett fyrkantigt hål 
ut för handtagets roddarpinne. 
Roddarpinnen är den del som går 
genom dörren och låset och som hål-
ler samman det färdiga handtaget. 
Det borras och gängas även ett hål 
i sidan av böjen för en stoppskruv 
som ska låsa fast roddarpinnen i 
handtaget. Den sista delen av gjut-
kanalen som har tjänstgjort som an-
håll sågas bort, därefter slipas och 
poleras tryckesböjen för hand.

Ytbehandling

Om handtaget ska vara förnicklat 
måste metallen först rengöras 
från fetter och beläggningar i ett 
syrabad. När det är färdigt för 
förnickling sänks det ner i en jon-
lösning med nickel, sedan ansluts 
metallföremålet till en strömkälla 
varpå nickeljonen dras till metallen 
och bildar en tunn yta av nickel på 
metallen.

Montering

Till sist är det dags att förse böjen 
med ett svarvat trägrepp, en svarvad 
ändknopp av mässing, en gjuten 
och svarvad rosett av mässing samt 
en roddarpinne av stål för att det 
ska bli ett färdigt pärlrandstrycke. 
Sen behöver man förstås en nyckel-
skylt och några skruvar för att det 
ska bli komplett. Och gärna en dörr.

samman flaskdelarna igen, fäster 
ihop dem ordentligt och placerar 
en tyngd på flaskan så att gjutsan-
den inte ska resa sig vid gjutningen. 
Formen är nu färdig för gjutning.
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Nyckelämne
I järn. Passar de flesta maskinsmideslås. 
Beroende på låsfabrikat kan ämnet 
behöva filas för att passa.

Kammarlås 543-502 60 kr
Garderobslås 543-511 80 kr
Skåplås 543-521 70 kr

Fjädrar till lås
Fallfjäder 543-003 passar till innerdörrs-
lås FAS och Låsbolaget under tidsperioden 
1920-1970. 

Roddarfjäder 543-004 passar till de flesta 
innerdörrslås förutom ASA och Thulin 
under tidsperioden 1920-1970. 

Fallfjäder 543-005 passar till lås FAS 
40A, 40B, 40C från 1970 och framåt.

Fjäder till klosettlås 543-006 passar 
de flesta fabrikat av maskintillverkade 
klosettlås mellan 1870-1930.

Fallfjäder 543-003 115 kr
Roddarfjäder 543-004 110 kr
Fallfjäder 543-005 125 kr
Fjäder klosettlås 543-006 95 kr

Nyckelskylt skåplås
I stål till garderobs-, klosett- och skåplås. 
Rek skruv: TKS 5x½”.

Ellips 41 mm 543-471 40 kr
Vågform 48 mm 543-441 36 kr

Nyckelskylt kammarlås
I stål. Rek skruv: TKS 5x½”.

Ellips 54 mm 543-401 30 kr
Spetsig 53 mm 543-405 44 kr

Vinkelslutbleck
I stål till kammarlås respektive garderobs- 
klosett- och skåplås. 

Till skåplås etc 543-345 40 kr
Till kammarlås 543-305 48 kr

Lådslutbleck
I stål till kammarlås. Används som slut-
bleck för kammarlås på pardörrar. 
Rek skruv: TFS 9x1½”.

Till kammarlås 543-309 180 kr

Krampa
I stål till kammarlås respektive garderobs- 
klosett- och skåplås. Rek skruv: TFS 9x¾”.

Till skåplås m m 543-341  48 kr
Till kammarlås 543-301 48 kr

Kammarlås
92x85 mm i stål med mässingshandtag. 
Kort vändbart låshus. Bygger 91 mm på 
dörrens ramvirke. Levereras med nyckel. 
Rek skruv: TFS 9x1 ½”. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Höger/vänster 543-103 995 kr

Kammarlås
92x85 mm i stål med spolformat 
mässingsvred. Kort vändbart låshus. 
Bygger 91 mm på dörrens ramvirke. 
Levereras med nyckel. 
Rek skruv: TFS 9x1 ½”. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Höger/vänster 543-105 995 kr

Kammarlås
100x70 mm i stål med spolformat 
mässingsvred. Långsmalt låshus, 
Bygger 100 mm på dörrens ramvirke. 
Levereras med nyckel. 
Rek skruv: TFS 9x1 ½”.

Höger 543-131 1095 kr
Vänster 543-132 1095 kr

Skåpsnäppare
I förzinkat stål och nylon. Avsedd för 
skåp med överfalsad lucka men kan 
även användas på infälld lucka. 
Storlek: 22x35 mm exkl bleck.
Förebild Hillerstorps Metallverk nr 560. 
Tidsperiod 1960-1985.

Skåpsnäppare 583-126 36 kr

Skåp- och garderobslås
87x50 mm i stål med öppningsregel 
på insidan. Smalt låshus, bygger 87 mm 
på dörrens ramvirke. 
Levereras med nyckel och vinkelslutbleck. 
Rek Skruv: TKS 6x1 ¼”.

Höger 543-241 625 kr
Vänster 543-242 625 kr

Garderobslås
56x66 mm i stål. Vändbart låshus. 
Levereras med förnicklad nyckel. 
Rek skruv: TFS 7x1’’. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Garderobslås 543-492 575 kr

Klosett- och garderobslås
75x70 mm i stål med nyckelvred på 
insidan. Vändbart låshus. Levereras 
med nyckel. Rek skruv: TFS 9x1 ½’’. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Klosett- och garderobslås 543-231 625 kr

BYGGFABRIKENFAKTA

VÄLJ RÄTT 
KAMMARLÅS FÖR 
RÄTT DÖRR:

Hur du använder rummet 
styr placeringen av låset. 
Du vill exempelvis kunna 
låsa en källardörr med 
nyckel från utsidan men 
även ta dig ut från insidan.

Valet av variant beror 
på gångjärnen. Om du 
sätter kammarlåset på den 
sida som inte har synliga 
gångjärn väljer du vinkel-
slutbleck, annars väljer 
du krampa.

Ett högerlås sitter till höger 
på dörren och ett vänster-
lås sitter till vänster sett 
från den sida där hand-
taget sitter.

Kajuthake
Av mässing. 

Mässing 51 mm 578-420 255 kr
Förnicklad 51 mm 578-421 350 kr
Mässing 76 mm 578-422 285 kr
Förnicklad 76 mm 578-423 375 kr

Slutbleck
Vändbart slutbleck till innerdörrslås. Raka hörn.

Slutbleck 40C för innerdörrslås 545-101 70 kr
Slutbleck 40A för ytterdörrslås 545-105 70 kr

Tröskellist Meander
Tröskellist av meandermönstrad mässing med bockad 
framkant. Avsedd att skydda trätrösklar. 
20 mm bred. Hål c/c 150 mm. Tjocklek 1 mm.

1 meter 542-015 235 kr
1.6 meter 542-016 355 kr

Skottregel
Av stålplåt. Levereras med krampa och hålbleck. Vinkelbleck 
till 105 och 135 mm skottregel kan beställas separat.
 
76 mm 579-201 130 kr
105 mm 579-205 140 kr
135 mm 579-209 155 kr

Toalettregel
Klosettregel av mässing. Vändbar höger/vänster. 
Levereras med bleck för dörr. Låsstången kapas till dörrens 
tjocklek minus 4 mm. Obs! Ej avsedd för låskista.

Mässing, utåtgående 544-211 895 kr
Förnicklad, utåtgående 544-212 930 kr
Mässing, inåtgående 544-213 910 kr
Förnicklad, inåtgående 544-214 950 kr

Kantregel
Av stålplåt till inner- och ytterdörrar. Levereras med bleck. 
9", 12" 18" och 24" av kallvalsat höghållfast stål.

19x104 mm 579-231 170 kr
9" 579-235 395 kr
12" 579-237 395 kr
18" 579-239 470 kr
24" 579-241 595 kr

Toalettregel
Vändbar höger/vänster. Levereras med bleck för 
utåtgående dörr. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken. Obs! Ej avsedd för låskista.

Mässing 544-201 745 kr
Förnicklad 544-202 765 kr

Dörrstopp 
Dörrstopp av mässing för montering på vägg. 
Total längd 75 mm. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 542-323 185 kr
Förnicklad 542-324  195 kr

Dörrstopp klot
Låg dörrstopp av polerad mässing för montering på golv. 
Kräver minst 3 mm mellan dörrblad och golv. 
Monteras med ett 6 mm skruvstift och en 3,5 mm träskruv. 

Mässing 542-341 195 kr
Förnicklad 542-342 195 kr

Dörrvred Liverpool
Knoppens mått är 60x41 mm. Handtaget bygger cirka 
65 mm från dörren.

Mässing 563-203 1295 kr/par
Förnicklat 563-204 1495 kr/par

Dörrvred Ägg
Knoppens mått är 56x35 mm. Handtaget bygger cirka 
72 mm från dörren.

Mässing 563-421 720 kr/par
Förnicklat 563-423 740 kr/par

Dörrvred Bristol
Knoppens diameter är 50 mm. Handtaget bygger cirka 
60 mm från dörren.

Mässing 563-205 1295 kr/par
Förnicklat 563-206 1495 kr/par
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Porthandtag Fehrlins nr. 412
Draghandtag av mässing i 1920-talsstil 
för portar och entréer.

440 mm, mässing 567-341 3070 kr
440 mm, förnicklat 567-342 3295 kr

Draghandtag Snogeholm
Av polerad mässing för portar och entréer. 

245 mm, mässing 567-251 2595 kr
280 mm, mässing 567-253 2995 kr

Porthandtag Tekaverken nr. 422
Draghandtag av förnicklad mässing för 
portar och entréer. Bygger ca 70 mm 
från dörren.

347 mm, förnicklat 567-002 3115 kr

Porthandtag Kronborg
Draghandtag av förnicklad mässing för 
portar och entréer.

400 mm, förnicklat 567-506 1995 kr

Porthandtag Löjtnantsgatan
Draghandtag av polerad mässing för 
portar och entréer. 

152 mm, mässing 567-221 995 kr
152 mm, förnicklat 567-222 1095 kr
203 mm, mässing 567-223 1295 kr
203 mm, förnicklat 567-224 1495 kr
254 mm, mässing 567-225 1595 kr
254 mm, förnicklat 567-226 1695 kr
305 mm, mässing 567-227 2395 kr

Porthandtag Kinateatern
Av mässing till portar och entrédörrar. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

330 mm, mässing 567-320 1950 kr
330 mm, förnicklat 567-321 2250 kr

Porthandtag Slottsgatan
Draghandtag av polerad mässing för 
portar och entréer. 

152 mm, mässing 567-241 595 kr
152 mm, förnicklat 567-242 695 kr

Porthandtag Garpes för träskruv
Draghandtag av mässing för montering 
med träskruv. Totallängd ca 300 mm. 
Rosettens diameter är 45 mm. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

300 mm, mässing 567-520 1600 kr
300 mm, förnicklat 567-521 1750 kr

Porthandtag Åsögatan
Draghandtag för portar och entréer. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

187 mm, mässing 567-301 995 kr
252 mm, mässing 567-305 1295 kr

Porthandtag Birkastan
Av mässing till portar och entréer. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

290 mm, mässing 567-351 1995 kr

Porthandtag Naesman nr. 181
Av mässing till portar och entréer.

150 mm, mässing 567-311 3225 kr
200 mm, mässing 567-313 3275 kr
250 mm, mässing 567-315 3295 kr
300 mm, mässing 567-317 3350 kr

Namnskylt
I förnicklad mässing med svart pannå för bokstäver.

170x40 mm 646-101 320 kr
170x50 mm 646-102 350 kr

Baklucka
Till brevinkast i mässing. Storlek 295x90 mm.

Mässing 645-231 395 kr
Förnicklad 645-232 460 kr

Brevinkast
I mässing. Storlek 300x70 mm med öppningsmått 
232x40 mm. Urfräsningsmått 247x55 mm.

Mässing 645-221 545 kr
Förnicklat 645-222 585 kr

Bokstavssats
Grunduppsättning för trappregister med två sortiments-
askar och 650 bokstäver. Den stora asken har 32 fack 
och den lilla har 18 fack. Material: plast.

Uppsättning:
A, E, L, N, O, R, S: 30 st.
B, D, G, H, I, K, M, T: 20 st.
C, F, J, P, Q, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö: 10 st.
Tecken och siffror: 10 st.

Bokstavssats  646-401 1250 kr

Trappregister
Rostfri stålram och grön filt. Plats för 15-20 rader text. 
Storlek 270x390 mm. Bokstäver, tecken och siffror till 
namnskyltar och trappregister säljes separat. 
Tillverkade i plast. Höjd: 13 mm. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Svart 646-300 2950 kr
Grönt 646-301 2950 kr
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Funkis svart trä – profilknopp
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med svart betsat 
trägrepp och profilerad ändknopp. Producerad av och 
för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-102 420 kr
Höger 552-103 420 kr
Vänster 552-104 420 kr

Funkis krom
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med hylsa av 
förkromad mässing. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-262 320 kr
Höger 552-263 320 kr
Vänster 552-264 320 kr

Funkis teak – slät knopp
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med teakgrepp 
och slät ändknopp. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-282 420 kr
Höger 552-283 420 kr
Vänster  552-284 420 kr

Funkis svart bakelit – slät knopp
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med hylsa av 
svart bakelit och slät ändknopp. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-162 420 kr
Höger 552-163 420 kr
Vänster 552-164 420 kr

Funkis svart bakelit – profilknopp
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med hylsa av 
svart bakelit och profilerad ändknopp. Producerad av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-142 320 kr
Höger 552-143 420 kr
Vänster 552-144 420 kr

Funkis svart bakelit
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med hylsa av 
svart bakelit. Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-222 420 kr
Höger 552-223 420 kr
Vänster 552-224 420 kr

Funkis svart trä – slät knopp
Spanjoletthandtag i förnicklad mässing med hylsa av 
svart bakelit, ring och profilerad ändknopp. Producerad 
av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 552-642 295 kr
Höger 552-643 295 kr
Vänster 552-644 295 kr

BYGGFABRIKENFAKTA

MÄTHJÄLP: 
SPANJOLETTER

En spanjolett sitter på fönsterbågens 
långsida på insidan av fönstret eller 
balkongdörren. Har du en gammal 
spanjolett som ska bytas mäter du 
bara av alla mått vid beställning. 
Om den gamla spanjoletten är borta 
mäter du på olika sätt beroende på 
typ av fönster/dörr: 

Inåtgående båge: mät bågens höjd.

Utåtgående båge: mät daghöjd 
(invändigt karmmått). 

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att få 
rätt specifikationer på spanjoletten. Du hittar även 
mer mätinformation på hemsidan.

Spanjolett utåtgående
Stängningsbeslag av förnicklad mässing för utåtgående 
fönster och fönsterdörrar med mötesbågar. Levereras med 
karmdubbar och 22 mm hake. Går även att beställa med 
asymmetrisk placerad klinka.

Symmetriskt placerad klinka, utåtgående
0-1000 mm 538-102 1360 kr
1000-1500 mm 538-106 1450 kr
1500-2000 mm 538-112 1495 kr
2000-3000 mm 538-116 1595 kr

Symmetriskt placerad klinka, inåtgående
0-1000 mm 538-122 1325 kr
1000-1500 mm 538-126 1395 kr
1500-2000 mm 538-132 1455 kr
2000-3000 mm 538-136 1530 kr

Spanjolett inåtgående
Stängningsbeslag av förnicklad mässing för inåtgående 
fönster och fönsterdörrar med mötesbågar. Levereras med 
karmkrok och 12 mm hake. Går även att beställa med 
asymmetrisk placerad klinka.

Symmetriskt placerad klinka höger
0-1000 mm 538-152 1925 kr
1000-1500 mm 538-156 1995 kr
1500-2000 mm 538-162 2050 kr
2000-3000 mm 538-166 2120 kr

Symmetriskt placerad klinka vänster
0-1000 mm 538-172 1925 kr
1000-1500 mm 538-176 1995 kr
1500-2000 mm 538-182 2050 kr
2000-3000 mm 538-186 2095 kr

Pärlrand
Sent 1800-tal till 1920-tal. Sandgjutet och handpolerat 
med svartbetsat trägrepp. Producerat av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt, mässing 562-101 385 kr
Rakt, förnicklat 562-102 395 kr

Åkerlund
Pressgjutet spanjoletthandtag av mässing med sexkantig 
hals och svartbetsat trägrepp.

Rakt, mässing 562-401 280 kr
Höger, mässing 562-405 295 kr
Vänster, mässing 562-409 295 kr
Rakt, förnicklat 562-402 310 kr
Höger, förnicklat 562-406 330 kr
Vänster, förnicklat 562-410 330 kr

Rand
Spanjoletthandtag av förnicklad mässing. 1920- och 30-tal 
med svag ellipsform. Sandgjutet och handpolerat med 
svartbetsat trägrepp. Producerat av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Rakt 562-161 395 kr

Fix 2
Spanjoletthandtag av mässing i jugendstil. 1920-tal.

Höger, mässing 562-001 395 kr
Vänster, mässing 562-002 410 kr
Höger, förnicklat 562-003 435 kr
Vänster, förnicklat 562-004 445 kr

Fix 14
Klassiskt spanjoletthandtag av mässing. Producerat av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Fix 5
Spanjoletthandtag av mässing i jugendstil. 

Rakt, mässing 562-009 385 kr
Rakt, förnicklat 562-010 395 kr

Fix 6
Spanjoletthandtag av mässing i jugendstil. 

Rakt, mässing 562-007 385 kr
Rakt, förnicklat 562-008 395 kr

Åkerlund låsbar
Spanjoletthandtag av mässing inklusive cylinderlås. 
Höger- eller vänstersvängd modell. 
Längd roddarpinne 45 mm. Skruvhål c/c 43 mm.

Höger, mässing 562-416 1145 kr
Vänster, mässing 562-418 1145 kr
Höger, förnicklat 562-417 1245 kr
Vänster, förnicklat 562-419 1245 kr

Karl Johan
Spanjoletthandtag av mässing.

Rakt, mässing 562-421 280 kr
Höger, mässing 562-425 295 kr
Vänster, mässing 562-429 295 kr
Rakt, förnicklat 562-422 310 kr
Höger, förnicklat 562-426 330 kr
Vänster, förnicklat 562-430 330 kr

Karl Johan låsbar
Spanjoletthandtag av mässing inklusive cylinderlås. 
Höger- eller vänstersvängd modell. 
Längd roddarpinne 45 mm. Skruvhål c/c 43 mm.

Höger, mässing 562-436 1145 kr
Vänster, mässing 562-438 1145 kr
Höger, förnicklat 562-437 1245 kr
Vänster, förnicklat 562-439 1245 kr

Barnspärr till spanjolett
Passar till Åkerlund, Åkerlund låsbar, Karl Johan låsbar, 
Mellby och Sekelskifte.

Mässing 562-441 155 kr
Förnicklad 562-442 165 kr

Mässing 562-011 450 kr
Förnicklat 562-012 460 kr
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Fönstervred 140
Fönsterlås med vred av gjutet segjärn.

Stål 536-351 140 kr
Förnicklat 536-352 150 kr

Fönstervred
Rektangulärt av förnicklad mässing.

Förnicklat 536-396 125 kr

Fönstervred 550
Spolformat fönstervred av mässing.

Mässing 536-361 150 kr
Förnicklat 536-362 160 kr

Fönstervred Ellips
Ovalt fönstervred av mässing. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Fönstervred 142
Av stålplåt.
  
Stål 536-641 65 kr
Förzinkat 536-643 70 kr

Enkel fönstervredshake
Stålplåt. Måttet som anges är öppnings-
måttet.

10 mm, stål 536-651 22 kr
10 mm, förzinkad 536-653 26 kr
20 mm, stål 536-655 22 kr
20 mm, förzinkad 536-657 26 kr

Dubbel fönstervredshake stålplåt
Måttet som anges är öppningsmåttet.

10 mm, stål 536-661 28 kr
10 mm, förzinkad 536-663 34 kr
20 mm, stål 536-665 28 kr
20 mm, förzinkad 536-667 34 kr

Fönstervredshake
Måttet som anges är öppningsmåttet.

10 mm, mässing 536-532 95 kr
10 mm, förnicklad 536-512 42 kr
12 mm, mässing 536-533 95 kr
12 mm, förnicklad 536-513 100 kr
15 mm, förnicklad 536-514 48 kr
20 mm, mässing 536-536 95 kr
20 mm, förnicklad 536-516 60 kr
22 mm, mässing 536-538 95 kr
22 mm, förnicklad 536-518 70 kr
25 mm, mässing 536-540 95 kr
25 mm, förnicklad 536-520 75 kr
28 mm, förnicklad 536-522 80 kr

Koppelhake 26
Hake för sammankoppling fönsterbågar.
 
Järn 535-501 10 kr
Förzinkad 535-503 12 kr

Vervel
Stängningsbeslag av gjutjärn 
för inåtgående fönsterbåge. 
Monteras på fönsterkarmen. 
Producerad av och för Byggfabriken.
  
Enkel, 43 mm 535-101 60 kr
Dubbel, 70 mm 535-105 65 kr

Vervel med hals
Stängningsbeslag av gjutjärn med 15 mm 
hals för inåtgående fönsterbåge. 
Monteras på fönsterkarmen. 
Producerad av och för Byggfabriken.

Enkel, 43 mm 535-102 65 kr
Dubbel, 70 mm 535-106 75 kr

Slittråd av järntråd
Används tillsammans med fönstervervel. 
Monteras på fönsterbågen.

54 mm, förzinkad 535-141 8 kr

Innanfönsterskruv
För infästning av innerbåge utan 
gångjärn. 50 mm.

Mässing 535-401 38 kr
Förnicklad 535-402 46 kr

Fönsterklinka
För mötande innerbågar.

Mässing 535-421 150 kr
Förnicklad 535-422 170 kr

Fönsterklinka
Av obehandlad plåt för mötande 
innerbågar. 

Stål 535-425 120 kr

Mässing 536-393 169 kr
Förnicklat 536-394 179 kr

Fönsterlås 177
Monteras med ögla på fönsterbågen. Hake med 
tre skruvhål. Lämplig till 6” karmdjup.

Gjutjärn 535-611 100 kr
Förnicklat 535-612 128 kr

Fönsterlås 277
Monteras med ögla på fönsterbågen. Hake med två 
skruvhål, lämplig till 5” karmdjup.

Gjutjärn 535-615 100 kr
Förnicklat 535-616 128 kr

Fönsterlås 138
Monteras med ögla på fönsterbågen. 
Hake med två skruvhål.

Gjutjärn 535-631 145 kr
Förnicklat 535-632 170 kr

Fönsterlås 779
Lång länk för enkelbågar. Kort länk för kopplade fönster-
bågar. Monteras med bleck på fönsterbågen.

Lång länk, mässing 535-651 260 kr
Lång länk, förnicklad 535-652 275 kr
Kort länk, mässing 535-653 260 kr
Kort länk, förnicklad 535-654 275 kr

Handvarpa
Stängningsbeslag av gjutjärn. Monteras med märla 
på fönsterbågen.

49 mm 535-211 39 kr
60 mm 535-216 45 kr

Stängningsbeslag
Av stålplåt, maskinsmide. Monteras med märla 
på fönsterbågen.

Handvarpa 45 mm 535-241 24 kr
Stormhasp 93 mm 535-251 28 kr

Stormhasp
Vädringsbeslag av gjutjärn. Monteras med märla 
på fönsterbågen.

110 mm 535-221 56 kr
125 mm 535-231 65 kr

Stjärthake
Till handvarpa och stormhasp. Monteras med skruv eller 
spik på fönsterkarmen.
 
Stål 535-261 20 kr

Märla 
1¼” för infästning av handvarpa och stormhasp 
på fönsterbågen.
 
Stål 535-271 4 kr

Fönsterregel
Till innanfönster. Levereras med regelbleck och krampa.

Mässing 30 mm 535-441 90 kr
Förnicklad 30 mm 535-442 115 kr

Bladregel
Av stålplåt till innanfönster. Levereras med regelbleck 
och krampa.

50 mm 535-445 42 kr

Kantregel
Av stålplåt till innanfönster. För infälld montering. 
Levereras med regelbleck och hylsa.

98x12 mm 535-451 75 kr
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Fönsterhållare
Vädringsbeslag av mässing med lättare vred i svampform. För utåtgående fönsterbåge. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

254 mm utåtgående, mässing 537-230 595 kr
254 mm utåtgående, förnicklad 537-231 595 kr

Fönsterhållare
Av mässing för utåtgående fönsterbåge.

160 mm utåtgående, mässing 537-203 450 kr
160 mm utåtgående, förnicklad 537-204 450 kr

Fönsterhållare
Vädringsbeslag för inåtgående fönsterbåge. Barnsäker modell.

160 mm inåtgående, mässing 537-213 450 kr
160 mm inåtgående, förnicklad 537-214 450 kr

Fönsterhållare
Av mässing med gummistopp för inåtgående fönster. Monteras på fönsterbågen.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

67 mm, mässing 537-111 245 kr
67 mm, förnicklad 537-112 255 kr
79 mm, mässing 537-113 349 kr
79 mm, förnicklad 537-114 359 kr

Vädringsbeslag
Av förzinkat stål.

Stormhake med lekare 12” 537-413 115 kr
Stormhake med lekare 14” 537-415 115 kr
Stormhake med lekare 16” 537-417 120 kr

Stormhasp 250 mm 537-423 72 kr
Stormhasp 300 mm 537-425 75 kr
Stormhasp 350 mm 537-427 78 kr

Stormhaspmärla 537-435 14 kr
Skruvögla 537-437 7 kr

Hörnjärn innerbåge
I stål till kopplade fönsterbågar. Monteras mellan fönster-
bågarna på innerbågen. Rek skruv: TFS 5x 5/8”.

16 mm/108 mm, stål 530-211 30 kr
16 mm/108 mm, förzinkat 530-212 38 kr
19 mm/110 mm, stål 530-213 30 kr
19 mm/110 mm, förzinkat 530-214 38 kr
22 mm/110 mm, stål 530-215 30 kr
22 mm/110 mm, förzinkat 530-216 38 kr

Fönsterhörnjärn 1003
Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. 
Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade 
fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönster-
bågen. Vanligt förekommande i Sverige kring sekelskiftet 
fram till 1940-talet. Rek skruv: TFS 4x25 mm. Producerat 
av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

98x98 mm, stål 530-103 28 kr
98x98 mm, förzinkat 530-104 34 kr

Fönsterhörnjärn
Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. 
Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade 
fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönster-
bågen. Vanligt förekommande i Sverige kring sekelskiftet 
fram till 1950-talet. Rek skruv: TFS 4x25 mm.

88x88 mm, stål 530-105 115 kr
88x88 mm, förzinkat 530-106 120 kr
102x102 mm, stål 530-107 26 kr
102x102 mm, förzinkat 530-108 30 kr

Fönsterhörnjärn 1001
Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. 
Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade 
fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönster-
bågen. Vanligt förekommande i södra Sverige kring 
sekelskiftet fram till 1940-talet. Rek skruv: TFS 4x25 mm. 
Producerat av och för Byggfabriken.

91x91 mm, stål 530-101 28 kr
91x91 mm, förzinkat 530-102 34 kr

Vinkelgångjärn
Utanpåliggande vinkelgångjärn i stålplåt till fönster med 
enkelbågar. Beslagen monteras med nubb eller kullrig 
skruv TKS 5x1”. Bilden visar vinkelgångjärn som ska 
monteras höger övre, vänster nedre.

185x99 mm
Stål, höger nedre, vänster övre 531-111 135 kr
Stål, höger övre, vänster nedre 531-112 135 kr
Förzinkat, höger nedre, vänster övre 531-115 150 kr
Förzinkat, höger övre, vänster nedre 531-116 150 kr

198x108 mm
Stål, höger nedre, vänster övre 531-121 140 kr
Stål, höger övre, vänster nedre 531-122 140 kr
Förzinkat, höger nedre, vänster övre 531-125 150 kr
Förzinkat, höger övre, vänster nedre 531-126 150 kr

Vinkelgångjärn
Utanpåliggande vinkelgångjärn i stålplåt till fönster med 
enkelbågar. Beslagen monteras med TFS 8x1”. 
Bilden visar vinkelgångjärn som ska monteras höger 
övre, vänster nedre.

185x99 mm
Stål, höger nedre, vänster övre 531-141 135 kr
Stål, höger övre, vänster nedre 531-142 135 kr
Förzinkat, höger nedre, vänster övre 531-145 150 kr
Förzinkat, höger övre, vänster nedre 531-146 150 kr

198x108 mm
Stål, höger nedre, vänster övre 531-151 140 kr
Stål, höger övre, vänster nedre 531-152 140 kr
Förzinkat, höger nedre, vänster övre 531-155 150 kr
Förzinkat, höger övre, vänster nedre 531-156 150 kr

Hörnjärn
I stål till fönster med enkelbågar. Rek skruv TKS 5x5/8”.

91 mm, stål 531-218 65 kr
91 mm, förzinkat 531-219 78 kr
108 mm, stål 531-228 65 kr
108 mm, förzinkat 531-229 78 kr

Stubbhake
I stål till vinkelgångjärn. Rek skruv TKS 5x 5/8”.

Stål 531-408 80 kr
Förzinkad 531-409 90 kr

Delbart innanfönstergångjärn
Av stål med lös sprint. Lämpligt till innanfönster som inte 
går att lyfta av. Rek skruv: TFS 5x5/8”.

40 mm 516-318  18 kr
50 mm 516-328 20 kr

Innanfönstergångjärn
Av stålplåt. Rek skruv: TFS 6x5/8”.

63x52 mm, höger 516-361 95 kr
63x52 mm, vänster 516-362 95 kr
76x56 mm, höger 516-371 95 kr
76x56 mm, vänster 516-372 95 kr
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Traditionella lyftgångjärn

Byggfabrikens gångjärn är tillverkade av stålplåt och passar till fönster, dörrar och skåpluckor. 
Det finns fyra varianter av ändknopp. Den typiskt svenska konformade knoppen var vanligast 
förekommande fram till mitten av 1930-talet. Då passade den enklare och lägre kullerknoppen 
bättre in i det moderna formspråket. Ekollon- och fiaknopp är modeller från tiden kring sekel-
skiftet 1900 och användes ofta till offentliga eller påkostade miljöer. 

Alla gångjärn levereras utan skruv. Besök vår hemsida för att hitta passande skruv.

60x53 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

66x60 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, vänster
Förzinkat, vänster

74x60 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

74x70 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, vänster
Förzinkat, vänster

85x74 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

98x86 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

110x102 mm
Stål, höger*
Stål, vänster*
Förzinkat, höger*
Förzinkat, vänster*

122x108 mm
Stål, höger*
Stål, vänster*
Förzinkat, höger*
Förzinkat, vänster*

148x120 mm
Stål, höger**
Stål, vänster**
Förzinkat, höger**
Förzinkat, vänster**

Kon

511-111 110 kr
511-112 110 kr
511-115 115 kr
511-116 115 kr

511-211 115 kr
511-212 115 kr
511-215 125 kr
511-216 125 kr

511-311 115 kr
511-312 115 kr
511-315 125 kr
511-316 125 kr

511-411 115 kr
511-412 115 kr
511-415 125 kr
511-416 125 kr

511-511 130 kr
511-512 130 kr
511-515 140 kr
511-516 140 kr

511-611 140 kr
511-612 140 kr
511-615 150 kr
511-616 150 kr

511-711 160 kr
511-712 160 kr
511-715 170 kr
511-716 170 kr

511-811 195 kr
511-812 195 kr
511-815 210 kr
511-816 210 kr

511-921 335 kr
511-922 335 kr
511-925 345 kr
511-926 345 kr

Ekollon

512-211 140 kr
512-212 140 kr
512-215 150 kr
512-216 150 kr

512-311 140 kr
512-312 140 kr
512-315 150 kr
512-316 150 kr

512-411 140 kr
512-412 140 kr
512-415 150 kr
512-416 150 kr

512-511 160 kr
512-512 160 kr
512-515 170 kr
512-516 170 kr

512-611 170 kr
512-612 170 kr
512-615 180 kr
512-616 180 kr

512-711 205 kr
512-712 205 kr
512-715 220 kr
512-716 220 kr

512-811 235 kr
512-812 235 kr
512-815 250 kr
512-816 250 kr

512-921 405 kr
512-922 405 kr
512-925 425 kr
512-926 425 kr

Fia

513-511 205 kr
513-512 205 kr
513-515 220 kr
513-516 220 kr

513-611 220 kr
513-612 220 kr
513-615 225 kr
513-616 225 kr

513-711 250 kr
513-712 250 kr
513-715 270 kr
513-716 270 kr

513-811 295 kr
513-812 295 kr
513-815 310 kr
513-816 310 kr

513-921 495 kr
513-922 495 kr
513-925 530 kr
513-926 530 kr

Kuller

 

514-311 165 kr
514-312 165 kr
514-315 170 kr
514-316 170 kr

514-411 165 kr
514-412 165 kr
514-415 170 kr
514-416 170 kr

514-511 170 kr
514-512 170 kr
514-515 185 kr
514-516 185 kr

514-611 220 kr
514-612 220 kr
514-615 225 kr
514-616 225 kr

514-711 250 kr
514-712 250 kr
514-715 270 kr
514-716 270 kr

514-811 295 kr
514-812 295 kr
514-815 310 kr
514-816 310 kr

514-921 415 kr
514-922 415 kr
514-925 430 kr
514-926 430 kr

Fia KullerKon

B

H

Ekollon

Gångjärnen måttsätts höjd x bredd. Där endast ett mått är utsatt är det höjden som avses. Höjden räknar inte med knoppen, 
endast gångjärnsbladet. Bredden gäller ett utslaget gångjärn.

* Finns även i varianter med kullager.
 Kontakta oss för mer information.
** Kullager över tappen. Lämplig till portar.

74 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

85 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

98 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

110 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

Instick ekollon

508-311 185 kr
508-312 185 kr

508-511 210 kr
508-512 210 kr
508-515 220 kr
508-516 220 kr

508-611 225 kr
508-612 225 kr
508-615 240 kr
508-616 240 kr

Instick kon

507-311 120 kr
507-312 120 kr
507-315 130 kr
507-316 130 kr

507-511 135 kr
507-512 135 kr
507-515 140 kr
507-516 140 kr

507-611 145 kr
507-612 145 kr
507-615 155 kr
507-616 155 kr

507-711 165 kr
507-712 165 kr
507-715 175 kr
507-716 175 kr

Insticksgångjärn
Av stålplåt avsedda för överfalsade fönster, dörrar eller skåpluckor. 
Monteras genom att gångjärnsbladet sticks in i ett spår i luckans fals 
respektive skåpets stomme. 74 mm är den vanligaste storleken till köksluckor. 

Falsgångjärn
Av stålplåt avsedda för överfalsade fönster eller dörrar. Monteras direkt i falsen. 

85 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

98 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

Fals kuller

510-661 220 kr
510-662 220 kr
510-665 230 kr
510-666 230 kr

Fals ekollon

510-511 210 kr
510-512 210 kr
510-515 220 kr
510-516 220 kr

510-611 220 kr
510-612 220 kr
510-615 230 kr
510-616 230 kr

Fals kon

509-511 160 kr
509-512 160 kr
509-515 170 kr
509-516 170 kr

509-611 180 kr
509-612 180 kr
509-615 190 kr
509-616 190 kr

66 mm
(max 30 mm)
Höger
Vänster

90 mm
(28-38 mm)
Höger
Vänster

110 mm
(28-38 mm)
Höger
Vänster

110 mm B
(35-52 mm)
Höger
Vänster

518-211 165 kr
518-212 165 kr

518-261 220 kr
518-262 220 kr

518-271 255 kr
518-272 255 kr

518-281 255 kr
518-282 255 kr

Franskt gångjärn
Dörrgångjärn av stålplåt tillverkat efter 
traditionell förlaga från tidigt 1800-tal. 
Dörrtjocklek anges inom parentes.

55 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förnicklat, höger
Förnicklat, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

62 mm
Stål, höger
Stål, vänster
Förnicklat, höger
Förnicklat, vänster
Förzinkat, höger
Förzinkat, vänster

516-211 75 kr
516-212 75 kr
516-213 90 kr
516-214 90 kr
516-215 85 kr
516-216 85 kr
 

516-221 85 kr
516-222 85 kr
516-223 95 kr
516-224 95 kr
516-225 90 kr
516-226 90 kr

Skåpgångjärn
Av stålplåt avsedda för överfalsade skåpluckor. 
Det vanligaste gångjärnet till inredningar med 
släta luckor.

BYGGFABRIKENFAKTA

HÖGER- ELLER VÄNSTERHÄNGD?

En stängd dörr med gångjärnen synliga 
till höger är högerhängd. 

En stängd dörr med gångjärnen synliga 
till vänster är vänsterhängd.

2928



Knoppar, krokar
och draghandtag

Träskruv och M4-skruv – vad är skillnaden?

En träskruv är gängad för att arbeta sig in och få fäste i träet 
över tid. En träskruv behöver därför varken vara speciellt lång 
eller grov för att sitta stadigt i massivt trä. Byggfabrikens träskruv 
i mässing med rakt mejselspår följer beslagen både i stil och 
kommande patina.

En M4-skruv är en maskingängad skruv med en dimension på 4 mm.
Med sina jämna och täta gängor är den tillverkad för att fästa i 
ett beslag med samma slags gängor. M står för maskingängad 
och 4 för dimensionen på skruven.

Så här monterar du beslag med träskruv:

1. Sätt eller mät ut beslaget där det ska sitta och markera hålen.

2. Förborra lika djupt som skruvens längd med ett borr som är 
 cirka 1 mm mindre än skruven. De flesta av våra beslag har 
 3 mm skruv, alltså förborrar du med en 2 mm borr. Detta är 
 särskilt viktigt om det är ett hårdare träslag som ek eller 
 material som MDF du ska skruva i.

3. Skruva i spårskruven med en flat skruvmejsel som passar i 
 spåret. Tänk på att mässingsskruv och förnicklad mässings-
 skruv är mjuka; se till att du inte drar sönder spåret eller skruven.
 Skruva i skruven lagom mycket, undvik att dra åt den hårt.

Att montera knoppar och lådhandtag är egentligen ingen konst – du behöver bara ett par hjälpmedel, 
nämligen rätt borr och rätt skruv. Byggfabrikens träskruvar är oftast kullerförsänkt spårskruv i samma 

material som beslaget. En del knoppar och handtag har genomgående skruv, det vill säga 
en skruv som går igenom luckan/lådan från baksidan och in i beslaget.

2 mm 3 mm 4 mm 4 mm

BYGGFABRIKENFAKTA

TRÄSKRUV: M4 -SKRUV:

Så här monterar du beslag med genomgående skruv:

1. Märk ut var hålet ska sitta.

2. Den vanligaste skruven för beslag är M4, dvs en 4 mm tjock 
 skruv. Skruven ska gå helt igenom luckan/lådan. Borra därför 
 ett hål med en 4 mm borr (eller med samma mm som skruven).

3. Håll beslaget mot utsidan och skruva i skruven i beslaget 
 från insidan.

Skålhandtag Hjorten 94 mm, art nr 581-113. Draghandtag Fridhem, art nr 582-266. Fönstervred nr. 550, art nr 536-362. Infällt vägguttag i vit duroplast, art nr 708-222. 
Ottosson linoljefärg kulör Vetegrå, art nr 440-421 (1 liter). Klinker mönster Flensburg black/green, art nr 321-093.
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Lådhandtag Rönneholm
Förnicklat handtag i mässing med trägrepp. 
Storlek 108x30 mm. C/c 96 mm. 
Montering med genomgående M4-skruv.

Svart 582-505 98 kr
Vitt 582-506 98 kr

Lådhandtag stil nr. 555
Med underläggsbricka av klar plast. C/c 86 mm.
Montering med genomgående M4-skruv.

120 mm 582-501 55 kr

Lådhandtag Nyström
I rostfritt stål.

68x32 mm 582-401 75 kr

Skålhandtag Ribershus
Formpressat draghandtag i rostfritt stål för låda och lucka. 
Original från Ribershus, Malmö, 1938. Producerad av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

90 mm 581-140 125 kr

Knopp Friluftstaden rektangulär
I förnicklad mässing med rektangulär platta till luckor 
och lådor. Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

26x50 mm 584-401 98 kr

Skåpregel Friluftstaden rektangulär
I förnicklad mässing med rektangulär platta till 
överfalsade luckor. 

26x50 mm 584-412 230 kr

Skåpregel Malmgården
50- och 60-tal. Av rostfri plåt till överfalsad skåplucka. 
Levereras inklusive bleck.

45x54 mm 584-421 98 kr

Skåpregel Malmgården
50- och 60-tal. Stängningsbeslag utan regel till skåplucka. 

45x54 mm 584-422 95 kr

Knopp Friluftstaden rund
I förnicklad mässing med rund platta till luckor och lådor. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos 
Byggfabriken.

44 mm 584-405 98 kr

Skåpregel Friluftstaden rund
I förnicklad mässing med rund platta till överfalsade luckor. 

44 mm 584-416 225 kr

Knopp Ribershus
Av mässing till luckor och lådor. Montering med genom-
gående M4-skruv. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

20 mm, mässing 580-240 75 kr
20 mm, förnicklad 580-241 85 kr
25 mm, mässing 580-242 85 kr
25 mm, förnicklad 580-243 95 kr
30 mm, mässing 580-244 115 kr
30 mm, förnicklad 580-245 125 kr

Lådknopp Majorna
Svarvad knopp av mässing för skåp och lådor. 
Förlaga: landshövdingehusen i Majorna i Göteborg. 
Diameter 22 mm. Bygger 16 mm från underlaget. 
Diameter 32 mm. Bygger 22 mm från underlaget. 
Monteras med genomgående M4-skruv. 

22 mm, mässing 580-290 110 kr
22 mm, förnicklad 580-291 115 kr
32 mm, mässing 580-292 115 kr
32 mm, förnicklad 580-293 120 kr

Knopp Nyhamn
Möbelknopp till luckor och lådor. Montering med genom-
gående M4-skruv. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

25 mm, mässing 580-451 85 kr
25 mm, förnicklad 580-452 95 kr
30 mm, mässing 580-455 99 kr
30 mm, förnicklad 580-456 109 kr

Lådhandtag Sorgenfri
Med svarvad fot. 8 mm diameter. Montering med genom-
gående M4-skruv. 

92x35 mm, c/c 78 mm, mässing 582-520 75 kr
92x35 mm, c/c 78 mm, förnicklat 582-521 75 kr
101x35 mm, c/c 86 mm, mässing 582-522 79 kr
101x35 mm, c/c 86 mm, förnicklat 582-523 79 kr
110x35 mm, c/c 96 mm, mässing 582-524 82 kr
110x35 mm, c/c 96 mm, förnicklat 582-525 82 kr
142x35 mm, c/c 128 mm, mässing 582-526 90 kr
142x35 mm, c/c 128 mm, förnicklat 582-527 90 kr

Porslinsknopp Limhamn och Möllevången
Med svart skruv. 

Limhamn 25 mm 580-301 40 kr
Limhamn 32 mm 580-302 45 kr
Limhamn 38 mm 580-303 50 kr
Möllevången 25 mm, slät 580-311 38 kr
Möllevången 32 mm, slät 580-312 48 kr

Draghandtag Fridhem
Funkis och 1920-tal. Draghandtag av sandgjuten mässing. 
Storlek 25x120 mm.

Mässing 582-265 255 kr
Förnicklat 582-266 285 kr

Draghandtag Humle
Av mässing för lådor och luckor. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

96 mm, mässing 582-201 69 kr
96 mm, förnicklat 582-211 79 kr
112 mm, mässing 582-202 79 kr
112 mm, förnicklat 582-212 89 kr
148 mm, mässing 582-203 89 kr
148 mm, förnicklat 582-213 99 kr

Porslinsknopp Håkanstorp
Med förnicklat eller oxiderat mässingsöga 
Montering med genomgående M4-skruv. 

35 mm, förnicklad 580-362 85 kr
40 mm, förnicklad 580-363 95 kr
35 mm, oxiderad 580-372 85 kr
40 mm, oxiderad 580-373 95 kr

Skålhandtag Hjorten
Av formpressad plåt.

75 mm, mässing 581-101 95 kr
75 mm, förnicklat 581-111 85 kr
82 mm, mässing 581-102 105 kr
82 mm, förnicklat 581-112 89 kr
94 mm, mässing 581-103 115 kr
94 mm, förnicklat 581-113 95 kr

Draghandtag Naesman
Sekelskiftesmodell i sandgjuten mässing. 
Förlaga: Låsfabriks AB E A Naesman & Co. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

92 mm, mässing 582-261 110 kr
132 mm, mässing 582-262 145 kr

Skåpvred Lugnet
Av mässing med spolformat vred, 40 mm. 
Levereras inklusive hake för plan montering. 

40 mm, mässing 584-201 110 kr
40 mm, förnicklad 584-202 120 kr

Knopp Slottsstaden
Till luckor och lådor. Montering med genomgående 
M4-skruv. Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

16 mm, mässing 580-100 55 kr
16 mm, förnicklad 580-101 59 kr
24 mm, mässing 580-102 65 kr
24 mm, förnicklad 580-103 69 kr
32 mm, mässing 580-104 85 kr
32 mm, förnicklad 580-105 89 kr
38 mm, mässing 580-106 105 kr
38 mm, förnicklad 580-107 109 kr

Porslinsknopp Håkanstorp 35 mm, art nr 580-362. 
Ottosson linoljefärg Byggfabriken specialkulör Ljus Oliv, 
art nr 441-561 (1 liter).
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Trådkrok
Av förnicklad ståltråd. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

25 mm 575-302 25 kr
40 mm 575-306 35 kr
55 mm 575-312 45 kr

Ankarkrok
Av förnicklad ståltråd. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

91 mm 577-202 45 kr

Dubbelkrok Norregatan
Av mässing. 83x40 mm. 

Mässing 575-211 64 kr
Förnicklad 575-212 68 kr

Hattkrok Norregatan
Av mässing. 110x96 mm. 

Mässing 575-221 125 kr
Förnicklad 575-222 135 kr

Klädkrok Ekollon
Med tre krokar av mässing. Bygger 90 mm från väggen. 
Storlek 90x110 mm. 

Mässing 575-225 220 kr
Förnicklad 575-226 245 kr

Trådkrok
Av förnicklad mässing. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Trådkrok 575-322 160 kr

Ankarkrok Rundelsgatan
Av mässing. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 577-231 85 kr
Förnicklad 577-232 95 kr

Snurrkrok Långgårdsgatan
Av mässing för montering under hylla.

Mässing 577-251 125 kr
Förnicklad 577-252 125 kr

Ankarkrok Bruksgatan
Av mässing. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 577-233 145 kr
Förnicklad 577-234 155 kr

Ankarkrok Ekollon
Funkis, Sekelskifte 1900 och 1920-tal. Ankarkrok av 
förnicklad mässing. Bygger 65 mm från infästningsytan. 
Storlek 82x65 mm.

Förnicklad 577-236 79 kr

Dubbelkrok Ekollon
Klädkrok med två krokar av polerad mässing. 

Mässing 575-215 130 kr
Förnicklad 575-216 135 kr

Enkelkrok Hantverkargatan
Av mässing. 31x20 mm. 

Mässing 575-511 32 kr
Förnicklad 575-512 35 kr

Krok Kivik
Krok av mässing. Bygger 67 mm från väggen. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos 
Byggfabriken.

Mässing 575-540 130 kr
Förnicklad 575-541 135 kr

Krok Skeppsbron
Klädkrok med enkel krok. Handpolerad. Bygger 48 mm 
ut från vägg. Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

Mässing 575-560 145 kr
Förnicklad 575-561 165 kr

Enkelkrok Brunnsgatan
Krok av mässing. Bygger ca 22 mm från väggen. 
20 mm mellan skruvhålen. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 575-515 55 kr
Förnicklad 575-516 59 kr

Ledad krok Friisgatan
Ledad klädkrok av mässing med tre krokar. Bygger 95 mm 
från väggen. Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

Mässing 575-265 315 kr
Förnicklad 575-266 325 kr

Dubbelkrok Husargatan
Klädkrok av mässing med två krokar. Storlek 89x49 mm.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Mässing 575-218 95 kr
Förnicklad 275-219 105 kr

Ledad krok Friisgatan stor
Ledad kläd- och hattkrok av mässing med fyra krokar. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos 
Byggfabriken.

Mässing 575-271 495 kr
Förnicklad 575-272 525 kr

Klädkrok Kapellgränd
Av obehandlad mässing med totalt två krokar. 
Höjd 93 mm. Bygger 66 mm från väggen. Producerad av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 575-251 95 kr
Förnicklad 575-252 105 kr

Klädkrok Kockumsgatan
Kläd- och hattkrok av mässing. Bygger 127 mm från väggen. 

125x127 mm, mässing 575-233 320 kr
125x127 mm, förnicklad 575-234 335 kr

Klädkrok Kungsgatan
Av mässing. Bygger 110 mm ut från vägg.

110x100 mm, mässing 575-231 310 kr
110x100 mm, förnicklad 575-232 320 kr

Klädkrok Humlegatan
Hatt- och rockkrok av polerad mässing. Total höjd är 
155 mm. Övre kroken bygger 158 mm från väggen. 
Undre kroken bygger 68 mm från väggen. Producerad 
av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 575-243 165 kr

Enkelkrok Adelgatan
Av mässing med kula. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.
 
30x25 mm, mässing 575-521 39 kr
30x25 mm, förnicklad 575-522 45 kr
30x35 mm, mässing 575-525 46 kr
30x35 mm, förnicklad 575-526 49 kr
40x40 mm, mässing 575-531 56 kr
40x40 mm, förnicklad 575-532 59 kr

Klädhängare Fredmansgatan
Fällbar klädhängare för galgar av mässing. Funkis och 
1920-tal. 220 mm. Bygger 224 mm ut från vägg. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Mässing 596-101 295 kr
Förnicklad 596-102 325 kr

Handdukshängare Spånehusvägen
I förnicklad mässing. Funkis, 50- och 60-tal. 

2 krokar, 100 mm 575-602 70 kr
3 krokar, 170 mm 575-603 80 kr
4 krokar, 230 mm 575-604 95 kr
5 krokar, 300 mm 575-605 120 kr

Dubbelkrok Grip
Dubbelkrok Grip, svensk design och tillverkad i Sverige. 
Bygger 70 mm ut från vägg, 122 mm hög. Specialritad 
för Historiska Museet av Sara Szyber.

Svart 575-680 230 kr
Vit 575-681 230 kr

Skolkrok
Ikonisk skolkrok som återfinns i skolor, omklädningsrum 
och offentliga miljöer under senfunkisen fram till och med 
postmodernism. Bygger 40 mm ut från vägg, 80 mm hög.

Enkel 575-670 75 kr
Dubbel 575-671 110 kr
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Köksreling Tegnérgatan
Köksreling av mässing med ändknopp, inklusive 
fyra krokar. Går att kapa i önskad längd. 20 mm rör, 
längd 1000 mm. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Köksreling, mässing 596-240 1350 kr
Köksreling, förnicklad 596-241 1450 kr
Krok, mässing 596-242 65 kr
Krok, förnicklad 596-243 75 kr

Reling Ansgarigatan
Reling med fyra krokar och två ändfästen. 
25 mm rör-/stavdiameter.

Reling 600 mm, mässing 596-232 1075 kr
Reling 600 mm, förnicklad 596-233 1095 kr
Reling 1000 mm, mässing 596-234 1275 kr
Reling 1000 mm, förnicklad 596-235 1295 kr
Reling 1000 mm, ek mässing 596-245 860 kr
Reling 1000 mm, ek förnicklad 596-246 860 kr
Rundstav ek 1000 mm 596-219 150 kr
Väggfäste, mässing 596-207 165 kr
Väggfäste, förnicklat 596-208 165 kr
Rörfäste ändfäste, mässing 596-201 165 kr
Rörfäste ändfäste, förnicklat 596-202 165 kr
Rörfäste genomgående, mässing 596-203 165 kr
Rörfäste genomgående, förnicklat 596-204 165 kr
Relingkrok, mässing 596-205 95 kr
Relingkrok, förnicklad 596-206 95 kr

Kroklist ek
Kroklist av obehandlad ek med kvartstavsprofil. 
Tjocklek 20 mm. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

380x75 mm 648-226 250 kr
450x115 mm 648-221 250 kr
580x115 mm 648-222 275 kr

Kroklist Kallis
Knoppbräda av furu med krokar. Bygger cirka 103 mm 
från väggen. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

600 mm, 4 knoppar 580-415 395 kr
900 mm, 6 knoppar 580-416 445 kr
1200 mm, 8 knoppar 580-417 495 kr

Istället för att borra hål i väggen för varje krok behöver du bara göra två hål med en kroklist. Kroklist ek 450 mm, 
art nr 648-221. Klädkrok Kockumsgatan, förnicklad, art nr 575-234. Snickerier är målade i Övedsgrön linoljefärg, 
art nr 441-511 (1 liter).

Hatthylla Funkis
Med fästen av aluminium. 3 stycken krokar ingår. 
Djup 257 mm. Fäste 190 mm. Storlek 1000 mm, går att förlänga till 2000 mm.

Krom 644-210 1395 kr
Björk 644-213 1395 kr
Ek 644-216 1395 kr
Påbyggnadssats krom 644-212 1295 kr
Påbyggnadssats björk 644-215 1295 kr
Påbyggnadssats ek 644-218 1295 kr

Kroklist Funkis
Kroklist med fästen av aluminium. Fem stycken krokar ingår. 
Längd 1000 mm, djup 32 mm och höjd 190 mm. Formgiven av Gunnar Bolin.

Krom 596-400 1395 kr
Björk 596-402 1395 kr
Ek 596-404 1395 kr
Påbyggnadssats krom 596-401 1295 kr
Påbyggnadssats björk 596-403 1295 kr
Påbyggnadssats ek 596-405 1295 kr

Hatthylla 20-tal
Grafitfärgad. Längd 1100 mm. Fyra krokar ingår. Ekplatta för montering av konsolerna 
finns som tillval. Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Hatthylla 20-tal 644-170 1595 kr
Krok 644-176 125 kr
Ekplatta 85x350 mm 644-175 150 kr

Hatthylla Deco
Art deco-stil som passar i både tjugotalshus och funkis. 
Gjuten aluminium och kromade rör. Längd 1020 mm. Fyra krokar ingår.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Hatthylla Deco 644-164 1595 kr
Krok 644-161 85 kr

Ledstångskrok
Av mässing. Infästning med antingen M10 skruvstift för murstensvägg eller träskruv.

Skruvstift, mässing 648-101 285 kr
Skruvstift, förnicklad 648-102 285 kr
Träskruv, mässing 648-103 295 kr
Träskruv, förnicklad 648-104 295 kr
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Skruv och spik

I Byggfabrikens sortiment av stålskruv hänger äldre tiders måttenheter med. En verktum, som är 
den korrekta benämningen på en svensk tum, motsvarar 24,74 mm. Tjockleken är angiven med 
ett nummer som inte ska förväxlas med måttenheten millimeter. 

Tabellerna anger cirkamått i millimeter på längd respektive tjocklek. 

Stålskruven anges med den gamla måttabellen. Måtten i millimeter anges på vår hemsida. 
Mässingsskruven anges i millimetermått.

Spotta på spiken? Ja, gör det! Ska man slå i grova spikar underlättar det om spiken är fuktig. 
Doppa spiken i vatten eller linolja så går det lättare att dra i den i virket.

2,5x12 610-101
2,5x16 610-102
3x12 610-121
3x16 610-122
3x20 610-123
3x25 610-124
3,5x12 610-141
3,5x16 610-142
3,5x20 610-143
3,5x25 610-144
3,5x30 610-145
4x12 610-161
4x16 610-162
4x20 610-163
4x25 610-164
4x30 610-165
4x35 610-166
4x40 610-167
4,5x20 610-183
4,5x25 610-184
4,5x30 610-185
4,5x40 610-187

TFS M
Träskruv i mässing med 
mejselspår och försänkt 
skalle. Mått i millimeter.

TKS M
Träskruv i mässing med 
mejselspår och kullrig 
skalle. Mått i millimeter.

TKFS M
Träskruv i mässing med 
mejselspår och kullerför-
sänkt skalle. 
Mått i millimeter.

2,5x12 610-501
2,5x16 610-502
3x12 610-521
3x16 610-522
3x20 610-523
3x25 610-524
3,5x12 610-541
3,5x16 610-542
3,5x20 610-543
3,5x25 610-544
3,5x30 610-545
4x12 610-561
4x16 610-562
4x20 610-563
4x25 610-564
4x30 610-565

4x40 610-567
4,5x20 610-583
4,5x25 610-584
4,5x30 610-585
4,5x40 610-587

2,5x12 610-301
2,5x16 610-302
3x12 610-321
3x16 610-322
3x20 610-323
3x25 610-324
3,5x12 610-341
3,5x16 610-342
3,5x20 610-343
3,5x25 610-344
3,5x30 610-345
4x12 610-361
4x16 610-362
4x20 610-363
4x25 610-364
4x30 610-365
4x35 610-366
4x40 610-367
4,5x20 610-383
4,5x25 610-384
4,5x30 610-385
4,5x40 610-387

TFS MN
Träskruv i förnicklad 
mässing med mejselspår 
och försänkt skalle. 
Mått i millimeter.

TKS MN
Träskruv i förnicklad 
mässing med mejselspår 
och kullrig skalle.
Mått i millimeter.

TKFS MN
Träskruv i förnicklad 
mässing med mejselspår 
och kullerförsänkt skalle.
Mått i millimeter.

2,5x12 611-501
2,5x16 611-502
3x12 611-521
3x16 611-522
3x20 611-523
3x25 611-524
3,5x12 611-541
3,5x16 611-542
3,5x20 611-543
3,5x25 611-544
3,5x30 611-545
4x12 611-561
4x16 611-562
4x20 611-563
4x25 611-564
4x30 611-565

4x40 611-567
4,5x20 611-583
4,5x25 611-584
4,5x30 611-585
4,5x40 611-587

2,5x12 611-301
2,5x16 611-302
3x12 611-321
3x16 611-322
3x20 611-323
3x25 611-324
3,5x12 611-341
3,5x16 611-342
3,5x20 611-343
3,5x25 611-344
3,5x30 611-345

4x16 611-362
4x20 611-363
4x25 611-364
4x30 611-365

4x40 611-367

2,5x12 611-101
2,5x16 611-102
3x12 611-121
3x16 611-122
3x20 611-123
3x25 611-124
3,5x12 611-141
3,5x16 611-142
3,5x20 611-143
3,5x25 611-144
3,5x30 611-145

4x16 611-162
4x20 611-163
4x25 611-164
4x30 611-165

4x40 611-167

4,5x25 611-184
4,5x30 611-185
4,5x40 611-187

TFS
Träskruv i förzinkat stål 
med mejselspår och
försänkt skalle. Mått i tum.

TKS
Träskruv i förzinkat stål 
med mejselspår och
kullrig skalle. Mått i tum.

TFS
Träskruv i stål med mejsel-
spår och försänkt skalle. 
Mått i tum.

2x1/2” 613-401
3x1/2” 613-421

5x1/2” 613-461
5x5/8” 613-462
5x3/4” 613-463
5x1” 613-465

6x3/4” 613-483
6x1” 613-485
6x1 1/4” 613-486
7x3/4” 613-503
7x1” 613-505

9x3/4” 613-543
9x1” 613-545
9x1 1/4” 613-546
9x1 1/2” 613-547

2x1/2” 613-101
3x1/2” 613-121
3x5/8” 613-122

5x5/8” 613-162
5x3/4” 613-163
5x1” 613-165
5x1 1/4” 613-166
6x3/4” 613-183
6x1” 613-185
6x1 1/4” 613-186
7x3/4” 613-203
7x1” 613-205
7x1 1/4” 613-206
8x1” 613-225
8x1 1/4” 613-226
9x3/4” 613-243
9x1” 613-245
9x1 1/4” 613-246
9x1 1/2” 613-247

10x1” 613-265
10x1 1/4” 613-266
10x1 1/2” 613-267
12x1” 613-305
12x1 1/4” 613-306
12x1 1/2” 613-307
12x2” 613-309
14x2” 613-329 

2x1/2” 612-101
3x1/2” 612-121
3x5/8” 612-122

5x5/8” 612-162
5x3/4” 612-163
5x1” 612-165
5x1 1/4” 612-166
6x3/4” 612-183
6x1” 612-185
6x1 1/4” 612-186
7x3/4” 612-203
7x1” 612-205
7x1 1/4” 612-206
8x1” 612-225
8x1 1/4” 612-226
9x3/4” 612-243
9x1” 612-245
9x1 1/4” 612-246
9x1 1/2” 612-247

10x1” 612-265
10x1 1/4” 612-266
10x1 1/2” 612-267
12x1” 612-305
12x1 1/4” 612-306
12x1 1/2” 612-307
12x2” 612-309
14x2” 612-329

TKS
Träskruv i stål med mejsel-
spår och kullrig skalle. 
Mått i tum.

2x1/2” 612-401
3x1/2” 612-421

5x1/2” 612-461
5x5/8” 612-462
5x3/4” 612-463
5x1” 612-465

6x3/4” 612-483
6x1” 612-485
6x1 1/4” 612-486
7x3/4” 612-503
7x1” 612-505

9x3/4” 612-543
9x1” 612-545
9x1 1/4” 612-546
9x1 1/2” 612-547
10x3/4” 612-563
10x1” 612-565

BYGGFABRIKENFAKTA

TJOCKLEK 

Nr 1 1,8 mm
Nr 2 2,1 mm
Nr 3 2,5 mm
Nr 4 2,8 mm
Nr 5 3,1 mm
Nr 6 3,5 mm
Nr 7 3,8 mm
Nr 8 4,1 mm
Nr 9 4,5 mm
Nr 10 4,8 mm
Nr 11 5,1 mm

TFS TKS TKFS

Smidd spik
Svart handsmidd spik 
av typ furuspik med 
stor skalle. 

3” 75 mm 630-252
4” 100 mm 630-253
5” 125 mm 630-254
6” 150 mm 630-255

LÄNGDMÅTT

1/4” 6 mm
3/8” 9,5 mm
1/2” 12 mm
5/8” 16 mm
3/4” 19 mm
7/8” 22 mm
1” 25 mm
1 ¼” 31 mm
1 ½” 36 mm
1 ¾” 44 mm
2” 50 mm

Nr 12 5,5 mm
Nr 14 6,1 mm
Nr 16 6,8 mm
Nr 18 7,5 mm
Nr 20 8,1 mm
Nr 22 8,8 mm
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Med hög glans för invändigt bruk i kök och badrum 

Kakel

De klara kulörerna och djupet i glasyren är hela skillnaden. Ett vitt kakel är inte bara 
ett vitt kakel. När kakelplattan får ett extra tjockt lager av glasyr och när pigmenten 
blandas i en transparent bas får man ett djup, en särskild lyster och skimrande effekt 
som man inte kan uppnå på något annat sätt. Kopplingen till kakelplattor från äldre 
tider är omedelbar. Kulörerna är även utvalda baserat på de som använts traditionellt. 

Kakel används även i hallar, vid spisen och på restauranger men hos oss i Sverige är 
det relativt nytt att ha kakel någon annanstans än i badrummet.

Vår kakelhistoria börjar för lite mer än hundra år sedan då antalet svenska badrum gick 
att räkna på ena handens fingrar. 1920-talet markerar starten på badrum i lägenheter 
och villor. Stilmässigt tog svenskarna inspiration från England där modet kom från vid 
den här tiden. Så även produkterna sedan industrialismen fått vind i seglen och det gick 
att erbjuda serieproduktion av byggnadsmaterial. Under Stockholmsutställningen 1930 
visade HSB upp sina toppmoderna utställningshem där badrummet även hade toalett i 
samma rum. Efter det kändes det som galenskap att ha ett rum med bara en dusch eller 
badkar och ett med bara en toalett. Vid denna tid startades kakelproduktion upp på 
många ställen även i Sverige, exempelvis i skånska Höganäs.

Idag skulle man kunna säga att vi gått varvet runt. Kakel tillverkas inte längre i Sverige 
och Byggfabrikens kakel görs i England på ett hantverksmässigt sätt. Produktionen sker 
med naturliga mineraliska pigment där varje moment är noga avvägt och kulör och 
glans kontrolleras.

Små variationer i kulören är en inneboende egenskap – ett tecken på ett klassiskt hant-
verk och kvalitet. Vi rekommenderar att kaklet blandas och läggs ut före montering för 
att skapa en jämn färgvariation över ytan. Blanda gärna kakel från olika paket.

Nytt i Byggfabrikens sortiment är inspektionsgaller i mässing och förnicklad mässing 
som tagits fram efter äldre förlaga. Genom att till exempel sätta ett galler mot ett 
inbyggt badkar kan du komma in undertill. Gallret främjar även god ventilation om det 
skvätter lite vatten över kanten.

Rutigt Victorian floor tile-golv i mönster Funkis green/white, art nr 321-133. Bård längs kanterna med rektangulära plattor i Green (75 mm, art nr 320-730) följt av ram av White 
(24 mm, art nr 320-434). Väggarna är kaklade i halvförband med kvadratiskt Field tile Vintage white, art nr 312-830. Kaklet avslutas med kakelprofilen Victoria Vintage white, 
art nr 312-866, 312-867 (L) och 312-868 (R). På skiljeväggen framför badkaret viker plattorna över hörnen med Field tile External corner, art nr 312-837. Trappan är målad i 
Grågrön linoljefärg, art nr 440-461 (1 liter). Badkar Palace, art nr 820-113. Tvättställ Edwardian med ställning, art nr 829-187. Klädkrok Ekollon 575-226. 4140



Jet blackBurgundyPavillion green Victorian green*
Edwardian green

Palladian beige Westminster greyRegency cream Chancel grey

Colonial whiteVintage whiteBrilliant white Imperial ivory

Charcoal greyLondon stone Baroque blueAqua source

Royal blueWindsor blue Palm greenJade breeze

Format och kulörer

Standardformaten är Field tile 152x152 mm samt Half tile 
152x75 mm. Tjockleken är 7 mm. Med användandet av naturlig 
lera kan förbränningsprocessen ge en variation i storleken +/– 
1% av angivet mått. Listprofilerna är gjutna i form vilket kan med-
föra större storleksvariationer än den torrpressade kakelplattan. 
Krackeleringar i kakelplattornas glasyr kan uppstå. Det ligger 
i produktens natur och påverkar inte funktionen på plattan. 
Krackeleringar kan ibland bli synliga när plattan är fuktig eller 
om mörk fog fastnar i krackeleringen på en ljus platta.

*OBS! Kulör Victorian green har en kopparbaserad glasyr som 
lätt missfärgas av vatten och milda kemikalier som kan finnas i 
rengöringsmedel. Kulören är därför ej lämplig att sättas i våtut-
rymmen eller på platser där de kan utsättas för vatten.

Nytt i sortimentet är kulören Edwardian green som är framtagen 
för att kunna utsättas för vatten och rengöringsmedel utan att 
glasyren påverkas. Kulören påminner till stor del om Victorian 
green men med något ytligare lyster i glasyren.

Kakelplatta Subway half tile Vintage white, 312-810. Kakelplatta Subway half tile 
yttre hörn Vintage white, art nr 312-817. Infällt vägguttag i vit duroplast med ring, 
art nr 708-222.

Kakelplatta Field tile Royal blue, art nr 311-430. Kakelplatta Field tile Jet black, 
art nr 311-130. Kakelprofil Albert Jet black, art nr 311-162. 

Kakelplatta Field tile Burgundy, art nr 311-330. Kakelprofil Albert Burgundy, 
art nr 311-362. 

Kakelplatta Field tile Jade breeze, art nr 310-630. Kakelprofil Albert Jet black, 
art nr 311-130. Kar- och duschblandare Funkis med kryssgrepp, art nr 814-108.
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Format och kulörer Tabellen visar vilka kakelformer som finns i respektive kulör.

Specialplattor

Field tile
152x152 mm. Finns även med en rundad 
kant och två rundade kanter.

Metro half tile
152x75 mm. Med fasade kanter.

Metro corner
152x75 mm. Kvadratiskt avslutningskakel 
till Metro-serien.

Sigma
152x26 mm. Kakelprofil.

Scroll
152x29 mm. Kakelprofil.

Rope
152x40 mm. Kakelprofil.

Subway half tile
152x75 mm. Finns även med en rundad 
kant och två rundade kanter.

Subway half tile external corner
90x75 mm. För utvändigt hörn.

Subway half tile internal corner
90x75 mm. För invändigt hörn.

Skirting
152x152 mm. Kakelprofil. Finns även 
med avslut höger och avslut vänster.

Victoria
152x75 mm. Kakelprofil. Finns även för 
avslut höger och avslut vänster.

Field tile external corner 
167x152 mm. För utvändigt hörn. 

Rectangle
152x25 mm. Kakellist.

Albert
152x40 mm. Kakelprofil. Finns även med 
avslut höger och avslut vänster.

Field tile internal corner
167x152 mm. För invändigt hörn.
 

Astragal
152x21 mm. Kakelprofil.

Hogarth
152x38 mm. Kakelprofil.

Cornice
152x75 mm. Kakelprofil.

Flera varianter finns, t ex avrundade 
avslut höger, vänster, uppe, nere samt i 
vissa fall både och.

Gå in på vår hemsida för att se prisinfor-
mation för respektive kakelplatta. Där har 
du även möjlighet att beställa färgprover 
för att lättare kunna föreställa dig hur 
slutresultatet kommer att bli.

Omega
152x12 mm. Kakelprofil.

Internal corner
152x30 mm. Kakelprofil.

External corner
152x30 mm. Kakelprofil.

Dentil
152x50 mm. Kakelprofil.

Egg & dart
152x65 mm. Kakelprofil.
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Kakel Field tile Jade breeze, art nr 310-163. Kakel Subway half tile Jet black, art nr 311-110. Kakelprofil Albert Jet black, art nr 311-162. Hållare för toalettpapper förkromad mässing, 
art nr 590-104. Klinker Square 151 Holkham dune, art 322-710. Kakel Field tile Victorian green, art nr 310-430. Kakel Skirting Victorian green, art nr 310-470. Kakelprofil Victoria 
Victorian green, art nr 310-466. Auro Väggfärg 555 Sandskogsgrön, art nr 458-226 (1 liter). Toalettregel, art nr 544-202. Dörrstopp, art nr 542-324.

Kakel Subway half tile Brilliant white, art nr 310-110. Skåpvred förnicklad mässing, art nr 584-202. Linoljefärg Vetegrå, art nr 440-421 (1 liter).
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Klinker
Victorian Tiles är en benämning för både kakel och klinker med ursprung i det historiskt 
orienterade 1800-talets England. En tid och plats som präglades av såväl romantiska 
stilideal som modern innovationsanda i industrialiseringens spår.

Det fanns många producenter av kakel och klinker i England under 1800-talet och 
Minton, Hollins & Co var kanske den mest välkända tillverkaren. Det var Herbert Minton 
som med ett brinnande intresse och god innovationsförmåga ledde utvecklingen av 
Victorian Tiles. Det experimenterades mycket med tillverkningsmetoder, lersorter och 
tillvägagångssätt att framställa olika kulörer. Den avgjort största produktionen av 
Victorian Floor Tiles var enfärgad klinker som tillverkades i olika former och format. 
Med plattorna kunde man enkelt lägga ett, i det närmast oändligt, antal olika geome-
triska mönster. Formerna och färgerna inbjuder till att hitta nya mönster. 

I Sverige fick den enfärgade klinkerplattan ett nytt genombrott på 1930-talet då 
Iföverken i Bromölla började tillverka röda, vita och svarta klinkerplattor för ett klassiskt 
schackmönster. Lagom till funkisens genombrott fanns det produktion av högklassig 
golvkeramik på nära håll i Sverige. Tillverkningen i Bromölla höll i sig ända in på 
1970-talet. Sedan var det slut eftersom plastmattan istället blev tidens första val. 

Byggfabrikens enfärgade klinker är tillverkade enligt den tradition som Minton, Hollins 
& Co en gång introducerade och som Iföverken byggde vidare på i sin produktion av 
klinker på 1900-talet. Genom att plattorna är öppna och oglaserade kommer de att 
åldras med stor värdighet och patineras naturligt över tid. En resa som tar sin början 
den dag plattorna läggs på plats. Eftersom leran färgas in med naturliga pigment som 
tillsätts innan bränning är plattorna helt genomfärgade. Du kan därför lita på att de 
kommer att hålla samma kvalitet om de får ligga på plats i hundra år.

Nytt i sortimentet är klinkerramen av polerad, obehandlad eller förkromad mässing. 
En golvbrunnssil som Byggfabriken låtit ta fram efter äldre förlaga.

Klinker York white/blue, art nr 321-113. Bård Kingsley blue/white, art nr 321-316. Kakel 
Field tile Brilliant white, art nr 310-130. Kakelprofil Skirting Brilliant white, art nr 310-170. 
Kakelprofil Omega Jet Black, art nr 311-176. Ställbar spegel, art nr 590-265. Armatur 
Sned IP54 med Glob, art nr 730-145. Klädkrok dubbel Norregatan, art nr 575-222. 

Klinker York blue/white, art nr 321-118. Kakel Field tile Colonial white, art nr 310-230. 
Kakelprofil Skirting Colonial white, art nr 310-270. Kakelprofil Albert Colonial white, 
art nr 310-262. Armatur Sned IP54 med Glob, art nr 730-145. Dubbelkrok Norregatan, 
art nr 575-212. Spegelhylla, art nr 590-239.

Klinker Barcelona red/white, art nr 321-150. Kakel Field tile Brilliant white, art nr 310-130. 
Kakelprofil Skirting Brilliant white, art nr 310-170. Kakelprofil Albert Brilliant white, 
art nr 310-162. Dubbelkrok Norregatan, art nr 575-212. Spegelhylla, art nr 590-239. 

Klinker Barcelona green, art nr 320-780. Kakel Field tile Brilliant white, art nr 310-130. 
Kakelprofil Skirting Brilliant white, art nr 310-170. Ställbar spegel, art nr 590-265. 
Lampett Dubbel, vit, art. nr: 732-111. Spegelhylla, art nr 590-239. 
Jordat vägguttag porslin, art. nr: 712-222. 4948
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149 mm 214 mm

106 mm
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52 mm
53 mm

75 mm

Hexagon

151 mm Octagon

106 mm Octagon

Diamond Equilateral triangle

Trapezium

Step tread

Skirting Large classic hexagon

Classic hexagon

91
 m

m

75 mm

75 mm

36,5 mm

182 mm

89 mm

185 mm

51 mm

White Buff Chester Mews

Brown

Dover white

Holkham dune Revival grey

Victorian floor tiles – klinker

Klinkern är tillverkad av finmald keramisk lera, som är torrpres-
sad under högt tryck. Detta ger en mycket slittålig klinker med 
låg absorptionsförmåga lämplig i både offentlig och privat miljö.
Klinkern är genomfärgad och finns i 18 kulörer, i 24 olika 
format och är 9 mm tjock. Detta ger möjlighet att skapa och 
lägga mönster med stor variation; allt från traditionella till egen-
komponerade mönster. Naturlig lera och förbränningsproces-
sen kan ge en variation i storleken 0,75–1,2% av angivet mått.
Materialet och tillverkningsprocessen kan även medföra mindre 
nyansskillnader i kulören mellan olika bränningar i linje med 
den traditionella produktens natur. 

Old London

Grey Hawthorne yellow

Regency Bath

Pugin blue Spring green

Blue

Green Carnation pink

BlackRed

Format och storlekar

Plattornas form och storlek gör variations-
möjligheterna för mönsterläggning obe-
gränsade. Vare sig du vill sätta ihop ett 
eget mönster, utgå från en äldre förlaga, 
eller lägga ett av våra färdiga mönster. 
I våra butiker hittar du inspiration och kan 
se exempel på mönster och kulörer. 

För vidare rådgivning eller mönsterritning 
får du hjälp av vår kundtjänst. 
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151x151 mm

106x106 mm

75x75 mm

53x53 mm

37x37 mm

151x75 mm

151x53 mm

151x24 mm

106x53 mm

305x75 mm

149x98 mm

151x75 mm

149x106x106 mm

104x73x73 mm

73x52x52 mm

50x36x36 mm

151x151 mm

106x106 mm

149x75x52 mm

151x75x53 mm

127 mm

185 mm

182x105 mm

104x89 mm

Buff Chester MewsDover white White Holkham dune Revival grey

320-410 320-210322-110 322-610 322-810322-710

320-412 323-212320-212322-112 322-612 322-812322-712

320-414 323-214320-214322-114 322-814322-714322-614

320-416 323-216320-216322-116 322-616 322-816322-716

320-418322-118

320-430 323-230320-230322-130 322-830322-630 322-730

320-432 320-232322-132

320-434 323-234320-234322-134 322-834322-634 322-734

320-436322-136

320-438 322-638322-138 322-838322-738

322-190 320-290

320-420 320-220322-120

320-422 320-222 322-622 322-722 322-822322-122

320-424 323-224320-224 322-624 322-724 322-824322-124

320-426 323-226320-226 322-626 322-726 322-826322-126

320-440 320-240 322-640 322-740 322-840322-140

320-442322-142

320-450 320-250322-150

322-160

322-182 322-682 322-882322-782320-482

322-154 322-654 322-854322-754320-454

322-128 322-628 322-828322-728320-428

320-480322-180

Old LondonHawthorne yellowGrey

322-210320-810

322-212320-812

322-214320-814

322-216320-816

320-818 322-218

322-230320-830

322-232320-832

322-234320-834

322-220320-820

322-222320-822

322-224320-824

322-226320-826

322-240320-840

322-250

320-880

151x151 mm

106x106 mm

75x75 mm

53x53 mm

37x37 mm

151x75 mm

151x53 mm

151x24 mm

106x53 mm

305x75 mm

149x98 mm

151x75 mm

149x106x106 mm

104x73x73 mm

73x52x52 mm

50x36x36 mm

151x151 mm

106x106 mm

149x75x52 mm

150x75x53 mm

127 mm

185 mm

182x105 mm

104x89 mm

Brown Red

320-110320-510

320-112323-112323-312320-512

320-114323-114323-314320-514

320-116323-116323-316320-516

320-118

320-130323-130323-330320-530

320-132320-532

320-134323-134323-334320-534

320-136

320-138

320-170

320-190

320-120320-520

320-122320-522

320-124323-124323-324320-524

320-126323-126323-326320-526

320-140320-540

320-142

320-150

320-160320-560

320-180

Regency Bath Pugin blueBlue Green Carnation pinkSpring green Black

320-310322-310 320-710320-610

320-312322-512322-312 320-712320-612

320-314322-314 320-714320-614 322-514

320-316322-516322-316 320-716320-616

320-618 322-518 320-318

320-330322-330 320-730320-630 322-530

320-332320-732320-632

320-334322-534322-334 320-734320-634

320-336322-336

320-338

320-370

320-390

320-320322-320 320-720320-620

320-322322-322 320-722320-622

320-324322-524322-324 320-724320-624

320-326322-526322-326 320-726320-626

320-340320-740320-640

320-360322-360 320-760

320-382320-182

320-354320-154322-554

320-328320-128

320-380322-380 320-780
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Funkis/Ram
Mönster Funkis
White/Black  321-130

Ram 
Black  320-310

Flensburg/24/Ram
Mönster Flensburg
Red/White 321-100

Bård 24 
White 321-360

Ram 
Red 320-110

Flensburg/24/Ram
Mönster Flensburg
Black/White 321-101

Bård 24 
White 321-360

Ram 
Black 320-310

Funkis/Ram
Mönster Funkis
Old London/Black  321-132

Ram
Black  320-310

Funkis/Ram
Mönster Funkis
Blue/White  321-135

Ram
Blue  320-610

Funkis/Ram
Mönster Funkis 
Red/Black  321-136

Ram
Black  320-310

Funkis/Ram
Mönster Funkis
Green/White  321-133

Ram
Green  320-710

Funkis/24/Ram
Mönster Funkis
Spring Green/White  321-129

Bård 24
Spring Green  321-372 

Ram 
White  320-410 

Funkis/24/Ram
Mönster Funkis
Carnation Pink/White  321-127

Bård 24
Carnation Pink  321-370 

Ram 
White  320-410

Funkis/24/Ram
Mönster Funkis
Hawthorn Yellow/White  321-128

Bård 24
Hawthorn Yellow  321-371 

Ram 
White  320-410

Flensburg/Melville
Mönster Flensburg
Black/White (diagonal)  321-101

Bård Melville
Black/White  321-350

Flensburg/Kingsley
Mönster Flensburg
Green/White (diagonal)  321-095

Bård Kingsley
Green/White  321-317

Helsinki/Donner
Mönster Helsinki
White/Green  321-120

Bård Donner
Green/White  321-320

York/Kingsley
Mönster York
White/Black  321-110

Bård Kingsley
White/Black  321-314

Barcelona/24/Ram
Mönster Barcelona
Dover White 321-154

Bård 24 
Black 321-361

Ram 
White 320-410

Weimar/Clare
Mönster Weimar
Red/White  321-165

Bård Clare
Red/White  321-345

York/Kingsley
Mönster York
White/Green  321-115

Bård Kingsley
Green/White  321-317

Barcelona/24/Ram
Mönster Barcelona
Green  320-780

Bård 24 
Green  321-363 

Ram 
Green  320-710

Weimar/Clare
Mönster Weimar
Green/White  321-166

Bård Clare
Green/White  321-344

York/24/Kingsley
Mönster York
Green/White  321-119

Bård 24 
White  321-360

Bård Kingsley 
Green/White  321-317

Barcelona
Mönster Barcelona
Red  320-180

Weimar/Clare
Mönster Weimar
Blue/White  321-167

Bård Clare
Blue/White  321-343

Harrogate/24/Ram
Mönster Harrogate
White/Black  321-361

Bård 24 
Black  321-361

Ram 
White  320-410

Barcelona/Donner
Mönster Barcelona
Red/White  321-150

Bård Donner
Red/White  321-323
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Warwick/Melville
Mönster Warwick
Red/Black/Buff  321-147

Bård Melville
Black/Buff  321-351

Arundel/Clare
Mönster Arundel
White/Red  321-145

Bård Clare
Red/White  321-345

Edinburgh/Byron
Mönster Edinburgh
Red/Buff/Black  321-140

Bård Byron
Black/Buff  321-355

Bloomsbury/Melville
Mönster Bloomsbury
Grey/Dover White/Black  321-231

Bård Melville
Black/Dover White  321-352

Lambeth/Fröding
Mönster Lambeth
Red/Buff/Brown/Black  321-240

Bård Fröding
Red/Buff/Brown/Black/White  321-501

Arundel/Byron
Mönster Arundel
Red/Green/Buff  321-183

Bård Byron
Red/Green/Buff  321-356

Edinburgh/Kingsley/Ram
Mönster Edinburgh
Grey/Green/White  321-141

Bård Kingsley 
Black/Green/White  321-305

Ram
White  320-410

Warwick/Byron
Mönster Warwick
Red/Black/Buff  321-147

Bård Byron
Black/Buff  321-355

Edinburgh/Kingsley/Ram
Mönster Edinburgh
Revival Grey/Red/White  321-304

Bård Kingsley
Black/Red/White  321-304

Ram
Red  320-110

Arundel/Clare
Mönster Arundel
Black/White  328-181

Bård Clare
Black/White  321-342

Moonbeam penny round
11 ark per kvm 321-400

Klinkermosaik med glaserad yta. 

Liverpool
151x151 mm 321-910

Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor 
Tiles-tradition. Blue/white visas.

Gladstone
Blue/red, 304x304 mm 321-901
Green/red, 304x304 mm 321-902

Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor
Tiles-tradition. 4-Tile set. Green/red visas.

Salisbury
151x151 mm 321-912
Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor 
Tiles-tradition. Green visas.

Disraeli
Blue, 457x457 mm 321-903
Green, 457x457 mm 321-904

Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor 
Tiles-tradition. 9-Tile set. Blue visas.

Telford green
Green, border, 151x75 mm 321-921
Green, corner, 75x75 mm 321-922

Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor 
Tiles-tradition. Green visas.

Palmerston
916x916 mm 321-906

Screentryckt golvklinker i Encaustic Floor 
Tiles-tradition. 36-Tile set

Black and white honeycomb
13,1 ark per kvm 321-405

Klinkermosaik med glaserad yta. 

White honeycomb
13,1 ark per kvm 321-410

Klinkermosaik med glaserad yta. 

Classic octagon and dot
12 ark per kvm 321-420

Klinkermosaik med glaserad yta. 

Telford border green, art nr 321-921. Flensburg red/white, art nr 321-100. 

BYGGFABRIKENFAKTA

RAM

Yttersta plattan mellan bård och vägg kallas ram. 
Ramen består av plattor, 151 x 151 mm, som skärs 
mot vägg. Ramen skärs i lämpligt mått beroende på 
var mönstret avslutas. På exempelritningar ritas 
ramen 75 mm.

Att lägga bård och ram är inte nödvändigt men spelar 
både en dekorativ och funktionell roll i ett rum med 
ojämna vinklar. Speciellt i större utrymmen där golvet 
blir mer iögonfallande.
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Klinkern tillverkas av naturlig lera vilket innebär att dess minera-
liska egenskaper kan variera något mellan olika produktionstill-
fällen. Efter torkning och bränning kan mindre variationer i både 
färgnyans och storlek förekomma i förhållande till angiven storlek 
och färgnyans. Den naturliga variationen är något av styrkan och 
charmen med golv av naturlig lerklinker, men kräver samtidigt 
att du tar hänsyn till dess egenskaper vid läggningen av golvet.
Tänk på att plattorna kan variera med +/- 1% från angiven storlek. 
Kontrollera också om det finns färgnyansskillnader på plattorna 
från olika paket. Blanda plattor från flera paket för att undvika att 
det blir olika färgfält i det färdiga golvet.

Fogbredd på 1,5–2 mm är brukligt. Vid läggning får du justera 
fogen för att kompensera eventuell storleksskillnad på klinkern. 
Använd inte kakelkryss eller fogsnöre utan arbeta istället med 
linjer på underlaget. Som alltid är förberedelserna viktiga. Med 
släta underlag är halva jobbet gjort. Tänk på att en tunn fog stäl-
ler höga krav på ytjämnhet. Fogsprång på mer än 1 mm kommer 
att upplevas som en ojämnhet. Använd därför vattenpass, gummi-
klubba, släpljus och ha tålamod.

Vi rekommenderar ljusgrå eller mellangrå fog (Byggfabrikens fog-
massa Ljusgrå Manhattan, art nr 349-112 eller Cementgrå, art nr 
349-114). Använd inte svart, antracit eller färgad fog (annat än 
på svarta plattor) då den kan missfärga klinkerplattorna. Normal-
flyt på fogmassan går bra. 

Torka bort alla fogrester direkt efter fogning så att de vita plattor-
na inte missfärgas. För att undvika problem med missfärgning kan 
du även fukta plattorna innan fogning. 

Skärning av plattor görs med en vanlig kakelskärare eller vat-
tensåg. När du knäcker vita plattor med en kakelskärare bör du 
skydda ytan på plattan med kartong eller textil så att metallbe-
nen inte gör märken i plattan.

Läggningsanvisning
för Byggfabrikens klinker

Ett nylagt golv är fint. Ett gammalt golv med patina är nästan ännu finare. 
Vi rekommenderar att nylagda klinkergolv såpskuras med linsåpa. En riktig 
linsåpa ger ett grundskydd till golvet och gör det lätt att hålla rent med 
fortsatt såpskurning. Och med tiden kommer patinan som kan få en att 
tro att golvet legat där sedan huset byggdes. 

Läggningsanvisningen är en vägledning. Vi rekommenderar all-
tid att arbetet utförs av fackmän som förutsätts ha sakkunskap om 
plattläggning, material och utförande.

Ytbehandling med linsåpa

Efter läggning är det lämpligt att ytbehandla plattorna för att 
göra dem mer smutståliga och lättare att rengöra. Vi rekommen-
derar behandling med såpa, som är miljövänlig och framställs 
med naturliga råvaror.

Ytbehandling med såpa innebär att plattorna behåller sin natur-
liga färgton och ger dem en silkesmatt yta som tillåter plattorna 
att åldras naturligt. Använd en fet linsåpa som mättar porerna 
i ytan på klinkern. Vi rekommenderar Byggfabrikens Linsåpa 
(art nr 412-133, 1 liter). 

Underhåll och skötselråd

Byggfabrikens klinker är öppna oglaserade plattor som kommer 
åldras och patineras över tid. Även om golvet ytbehandlas kan 
det bli fläckar om du spiller något med starka färgämnen eller 
om smuts fått gro in i plattan under en längre tid. Torka bort 
utspilld vätska direkt så minimeras risken för bestående fläckar. 
Missfärgningar kan till viss del även tas bort genom slipning. 
Testa med slippapper på en liten yta, och känn dig fram hur 
svärtan lossnar. Dammsug hela tiden så att smutsen/slipdammet 
inte gnids in i plattorna.

BYGGFABRIKENFAKTA

YTBEHANDLING MED LINSÅPA

1. Rengör golvet med rent vatten.
2. Gnid in golvet med en såpablandning (50/50 såpa/vatten) 
 medan golvet fortfarande är fuktigt.
3. Låt torka in i underlaget några minuter.
4. Torka bort eventuellt överskott med en fuktig trasa. 

Golvet kan sedan rengöras med linsåpa 
vilket innebär att du efterhand underhåller 
golvet med såpa.

I ett trapphus vid Linnéstaden i Göteborg är golven belagda med rutmönster enligt den 
ursprungliga golvbeläggningen i flerbostadshuset som uppfördes 1913. Mönstret Flens-
burg, art nr 321-100, består av röda och vita kvadratiska plattor i storlek 151 mm.

På Restaurang Prinsen i Stockholm ligger ett klinkergolv i mönstret Edinburgh, art nr 321-140 
med inslag av den mönstrade plattan Liverpool, art nr 321-910. De flesta tror att det är 
original eftersom det är samma typ av plattor och läggningsmetod som för 120 år sedan. 

Mönstret Barcelona, art nr 321-150, med röda och vita hexagonplattor i ett hus från 
50-talet. Fler artiklar i bild är Strömbrytare trapp vipp art nr 710-202, Jordat vägguttag 
art nr 710-222, Skåpregel Malmgården, art nr 584-421 och Lådhandtag Nyström, 
art nr 582-401.

I en traditionell tehandel med gamla anor kommer klinkergolv i mönstret Arundel till sin 
rätt i sin miljö från förra sekelskiftet. Mönstret består av plattorna Octagon 151 mm Red, 
art nr 320-140, Square 75 mm Blue, art nr 320-614 och Triangle 73 mm Old London, 
art nr 322-224.
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Badrum
Badtraditionen ligger djupt rotad i vår skandinaviska historia. 
Det finns många bevarade källor som i detalj beskriver viking-
arnas traditionsenliga lördagsbad. I en ångande badstuga med 
baljor eller, när temperaturen tillät, från badstugans värme och 
ut i intilliggande tjärn.

Till och med ute på plundringstågen såg man till att hålla på 
hygienen. I fredsavtalet med det bysantinska imperiet fick viking-
arna obegränsad tillgång till alla badanläggningar i hamnstä-
derna. Lördagsbadet levde kvar under lång tid men kan tyckas 
långt bort från de behov och funktioner vi ser och önskar av ett 
badrum idag.

De första privata badrummen byggdes i Sverige mot slutet av 
1800-talet, i ståndsmässiga hem med högspolande toaletter och 
stora badkar. I förhållande till England som låg långt framme i 
att masstillverka kakel, wc och badkar på 1800-talet var vi sena 
i Sverige. Å andra sidan, när det väl tog fart på 1930-talet tog 
det inte mer än femtio år tills i princip alla svenskar hade ett eller 
flera badrum. Stilen för våra tidiga badrum hämtades kanske 
inte helt oväntat just från England. Därför finns ett stort urval av 
badrumsarmaturer, tvättställ och wc som stilmässigt passar för 
sekelskifte och 1920-talsstil från England i Byggfabrikens bad-
rumssortiment.

Från början av förra seklet fram till 1920-talet var badrummen 
separerade från toaletten eller torrdasset. Inte förrän 1906 blev 
det första svenska avloppet dimensionerat för att få toaletter på-
kopplade. Stockholmsutställningen 1930 blev startskottet för en 
revolution av modernitet i svenska hem. Naturligtvis fick badrum-
met en central roll. På utställningen hade alla visningsbostäder 
badrum där det praktiska nu stod i fokus. I Byggfabrikens sorti-
ment hittas ett brett utbud av både badkar, badrumsarmaturer, 
belysning och inredning i äkta funkisstil.

Ett antal uppfinningar behövdes för att få till stånd den standard 
vi är vana vid idag. Allt från vattentorn och pumpar till wc och 
varmvattenberedare gjorde att man kunde bygga moderna bad-
rum redan för hundra år sedan. Efter detta stora tekniksprång 
har inte mycket förändrats i våra badrum. Trots ökade krav och 
påfrestningar på ett badrum ser badkar, dusch, wc och tvättställ 
fortfarande ganska lika ut de badrum som idag är mer än hundra 
år gamla.

I Byggfabrikens sortiment för badrum finns nyheter i form av 
handduksstänger med en totallängd på 500 mm tillverkade i 
mässing. Stången finns i både förnicklat och förkromat utföran-
de samt i obehandlad mässing. Den passar med sin enkla form 
till badrumsstilar som präglas av allt från sekelskifte till funkis.

Ställbar spegel med fästen av förkromad mässing, art nr 590-265. Kakelprofil Albert Jet 
black, art nr 311-162.

Kakel Field tile Pavillion green, art nr 310-830. Kakel stående Subway half tile Jet black, 
art nr 311-110, placerade som sockel. Som avslut sitter kakelprofil Albert Jet black, 
art nr 311-162. Golvstående wc med mjukstängande svart sits, art nr 829-304.

Kakelplatta Subway half tile Colonial white, art nr 310-310, satt i tegelförband. 
Badkaret har byggts in och försetts med förnicklat inspektionsgaller, art nr 817-310. 
På golvet ligger klinker med gröna och vita rutor ställda på högkant, mönster Flensburg 
art nr 321-095.

Ett litet och nätt men välkomponerat badrum med kakel i kulören Jade breeze på 
väggarna, art nr 310-610. Klinkergolv bestående av svarta hexagoner, art nr 320-380. 
Tvättställ Edwardian med ställning, art nr 829-197 och duschblandare, art nr 814-106.
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Golvstående engelsk wc av vitt porslin med cistern och svart sits (soft close), art nr 829-304. Kakel stående Subway half tile Jet black, art nr 311-110, placerade som sockel. 
Klinker Square 106 mm i Dover white (art nr 322-112), Chester mews (art nr 322-612), Holkham Dune (art nr 322-612) och Revival Grey (art nr 322-812). 
Toalettpappershållare av mässing, art nr 590-202. Infälld strömbrytare i svart bakelit med trappfunktion, art nr 710-212.

Badkar Palace 170
Porslinsemaljerat gjutjärnskar med vitlackerad utsida och imperialfötter. 
Välj mellan vita eller kromade fötter.

1700x780 mm 820-113 25950 kr

Badkar Versailles
Porslinsemaljerat gjutjärnskar med vitlackerad utsida och Ball&Claw-fötter. 
Välj mellan vita eller kromade fötter.

1370x765 mm 820-121 21680 kr
1540x765 mm 820-122 22150 kr
1700x760 mm 820-123 25610 kr

Inspektionsgaller
För åtkomst till avlopp under inbyggnadsbadkar. Bredd 305 mm, höjd 160 mm. 
Tjocklek 8 mm. Gallret lossas med två skruvar. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Polerad mässing 817-300 1850 kr
Förkromad mässing 817-301 1950 kr

Klinkerram
Golvbrunnssil av mässing. Gedigen konstruktion med 4 mm tjockt galler. 200x200 mm. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Polerad mässing 817-310 1750 kr
Förkromad mässing 817-311 1750 kr

Golvstående wc
Golvstående engelsk wc av vitt porslin. Komplett med cistern och sits. Sitthöjd 42 cm. 
Handtaget förs upp eller ner för 3 eller 6 liters spolning. Kan justeras till 2,5 respektive 
4,5 liter. Anslutningsrör wc ingår ej.

Vit sits 829-301 6640 kr
Mahognysits 829-303 6640 kr
Svart sits 829-304 7270 kr
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Inbyggnadsbadkar 1700x700mm, 350 mm baddjup, art nr 820-144. Kar- och dusch-
blandare Funkis med kryssgrepp, förkromad mässing, art nr 814-108. Kakel Field tile 
Jade breeze, art nr 310-630. Kakelprofil Albert Jet black, art nr 311-162.

Inbyggnadsbadkar 1700x700mm, 350 mm baddjup, art nr 820-144. Kar- och dusch-
blandare Funkis med kryssgrepp, förkromad mässing, art nr 814-108. Kakel Field tile 
Colonial white, art nr 310-230.

Inbyggnadsbadkar 1800x800 mm, 495 mm baddjup, art nr 820-139. Kar- och dusch-
blandare Funkis med kryssgrepp, förkromad mässing, art nr 814-108. Kakel Field tile 
Brilliant white art nr 310-130 med kakelprofil External corner Brilliant white, 
art nr 310-178. Lampa sned IP54 med glob, art nr 730-145.

Kar- och duschblandare
Kar- och duschblandare för montering på badkar. 
Rörgänga ¾” c/c 130-280 mm. 
Vattenflöde vid 5 bars tryck är 112 liter/min. 

Förkromad mässing 814-301 27890 kr

Kar- och duschblandare
Kar- och duschblandare för montering på vägg. 
Rörgänga ¾” c/c 140-180 mm. 
Vattenflöde vid 5 bars tryck är 44 liter/min. 

Förkromad mässing 814-304 23440 kr

Duschblandare funkis
Duschblandare Funkis med kryssgrepp. 
Stång och 150 mm duschhuvud samt handdusch. 
Väggmonterad c/c 153 mm, 3/4’’ gänga.

Förkromad mässing 814-106 22750 kr

Duschhandtag
Förkromad mässing med handtag i porslin. 
Stötdämpare av gummi. Levereras utan duschslang.

Förkromad mässing 818-220 995 kr

Kar- och duschblandare funkis 
Förkromad mässing med kryssgrepp. Handdusch i klyka. 
Väggmonterad c/c 153 mm, 3/4’’ gänga.

Förkromad mässing 814-108 16950 kr

Duschslang
Duschslang av förkromad mässing och PVC.

150 cm 818-226 295 kr

Kar- och duschblandare Angelsey 
Engelsk dusch- och badkarsblandare av förkromad 
mässing med handdusch. För montering på vägg.

Förkromad mässing 814-211 11390 kr

Kar- och duschblandare Angelsey 
Engelsk dusch- och badkarsblandare av förkromad 
mässing med handdusch. För montering på badkar.

Förkromad mässing 814-210 10650 kr

BYGGFABRIKENFAKTA

INBYGGNADSBADKAR

I Byggfabrikens badrumssortiment ingår flera varianter 
av porslinsemaljerade gjutjärnskar för inbyggnad. 
Justerbara inbyggnadsfötter ingår. 

1200x700 mm, 320 mm baddjup 820-140 16395 kr

1400x700 mm, 320 mm baddjup 820-141 16695 kr

1500x700 mm, 350 mm baddjup 820-142 16995 kr

1600x700 mm, 350 mm baddjup 820-143 17195 kr

1700x700 mm, 350 mm baddjup 820-144 17995 kr

1800x810 mm, 460 mm baddjup 820-138 19595 kr

1800x800 mm, 495 mm baddjup 820-139 19995 kr
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Tvättställ Classic med pelare
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med pelare. Bredd 650 mm. 
Arbetshöjd 850 mm. Höjd inklusive bakkant 920 mm. 
Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

650x850 mm 829-121 8790 kr

Tvättställ Classic
Mindre engelskt handfat av vitt porslin med ett eller 
två hål för tvättställsblandare eller lavoarkranar. 
Bredd 505 mm. Djup 255 mm. Blandare, vattenlås 
och avloppsrör ingår ej.

505 mm, två hål 830-321 2590 kr
505 mm, ett hål höger 830-322 2850 kr

Tvättställ Edwardian med pelare
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med pelare. Höjd inklusive bakkant 
900 mm. Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

560x845 mm 829-181 3120 kr
610x825 mm 829-191 3450 kr

Tvättställ Edwardian med pelare
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med pelare. Bredd 560 mm. 
Arbetshöjd 840 mm. Höjd inklusive bakkant 900 mm. 
Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

560x840 mm 829-161 3590 kr

Tvättställ Edwardian med ställning
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med ställning. Arbetshöjd 845 mm. 
Höjd inklusive bakkant 900 mm. Kan höjas 6 cm. 
Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

560x845 mm 829-187 7150 kr
610x845 mm 829-197 8700 kr

Tvättställ Edwardian med ställning
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med ställning. Bredd 560 mm. 
Arbetshöjd 840 mm. Höjd inklusive bakkant 900 mm. 
Kan höjas 6 cm. Blandare, vattenlås och avloppsrör 
ingår ej.

560x840 mm 829-167 7570 kr

Tvättställ Classic med ställning
Engelskt handfat av vitt porslin med ett hål för tvättställs-
blandare. Komplett med ställning. Bredd 650 mm. 
Arbetshöjd 830 mm. Höjd inklusive bakkant 890 mm. 
Kan höjas 6 cm. Blandare, vattenlås och avloppsrör 
ingår ej.

650x830 mm 829-127 13640 kr

Tvättställ Edwardian mindre
Mindre engelskt handfat av vitt porslin med ett eller två hål 
för tvättställsblandare eller lavoarkranar. Bredd 510 mm. 
Djup 308 mm. Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

510 mm, två hål 830-311 2390 kr
510 mm, ett hål höger, 830-312 2390 kr
510 mm, ett hål vänster 830-313 2390 kr

Tvättställ Edwardian hörn
Mindre engelskt handfat av vitt porslin för montering i 
hörn. Ett hål för tvättställsblandare. Bredd 598 mm. 
Djup 450 mm. Monteras med medföljande väggfästen. 
Bultar för infästning av väggfästen medföljer ej.
Blandare, vattenlås och avloppsrör ingår ej.

598 mm 830-329 2350 kr

Tvättställsblandare Angsley
Engelsk tvättställsblandare av förkromad mässing 
med kedjeventil. Avsedd för tvättställ med två hål, 
c/c 200 mm. Blandaren kan monteras med hög eller 
låg mittdel. Bottenventil och kedja ingår.

Förkromad mässing 812-405 6160 kr 

Tvättställsblandare Angsley
Engelsk tvättställsblandare av förkromad mässing 
med lyftventil. Avsedd för tvättställ med tre hål. 
Bottenventil och lyftspak ingår.

Förkromad mässing 812-407 5370 kr
 

Tvättställsblandare funkis
Tvättställsblandare Funkis med kryssgrepp. 
32 mm hål i bänk, 10 mm vattenrör.

Olackerad mässing 812-101 11950 kr
Förkromad mässing 812-102 9950 kr

Tvättställsblandare Angsley
Engelsk tvättställsblandare av förkromad mässing med 
antingen lyftventil eller kedjeventil. Avsedd för tvättställ 
med ett hål. Blandaren kan monteras med hög eller låg 
mittdel. Bottenventil och lyftspak/kedja ingår.

Lyftventil 812-401 4260 kr
Kedjeventil 812-403 4260 kr 

Tvättställsblandare Chelsea
Engelsk tvättställsblandare av förkromad mässing. 
Avsedd för tvättställ med ett hål. Bottenventil ingår 
enbart i versionen med lyftspak.

Utan lyftspak 812-451 3640 kr
Med lyftspak 812-453 3950 kr 
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Tvåldispenser
Tvåldispenser av vitt porslin med detaljer 
av mässing. Höjd inkl pump: 170 mm. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 
Storlek 170x94 mm. 

Förnicklad  590-306 2250 kr
Förkromad  590-215 1750 kr 
Obehandlad mässing  590-216 1990 kr

Tandborstmugg
Tandborstmugg av vitt porslin med 
detaljer av mässing. Rund fästplatta med 
synliga skruvhål. Storlek 110x98 mm. 

Förnicklad  590-307 1550 kr
Förkromad  590-217 1390 kr 
Obehandlad mässing  590-218 1590 kr

Duschkorg
Duschkorg av mässing. Två olika storlekar 
finns. Den större är 337 mm bred och har 
djup längs vägg 241 mm. Den mindre 
är 286 mm bred och har djup längs vägg 
203 mm. 

337 mm, förnicklad 590-325 4200 kr
286 mm, förkromad  590-283 3050 kr

Duschkorg
Duschkorg av mässing. Bredd 262 mm. 
Horisontellt Djup 133 mm. 
Vertikalt djup 62 mm. 

Förnicklad  590-323 3300 kr
Förkromad  590-281 3100 kr

Handduksstång
Handduksstång av mässing. 
Rördiameter: 16 mm. Två olika bredder 
finns. Bygger 86 mm ut från vägg. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 

457 mm, förnicklad 590-317 2250 kr
457 mm, förkromad 590-249 1900 kr
610 mm, förnicklad 590-318 2550 kr
610 mm, förkromad 590-251 2300 kr

Badkarshandtag
Badkarshandtag av mässing. 
Rördiameter: 25 mm. 
Två olika bredder finns. Rund fästplatta 
med synliga skruvhål. 

305 mm, förnicklad  590-259 2400 kr
305 mm, förkromad  590-320 2650 kr

Klassiska engelska badrumsdetaljer

Under det tidiga 1900-talet, när badrummen var något helt nytt 
i våra byggnader, importerades sanitetsgods i stor skala från 
England. I ämnet sanitetsporslin och inte minst badrumstillbehör 
var England stilbildande både vad gäller utseende och funktion. 

Idag importerar Byggfabriken återigen badrumsdetaljer från 
England, i samma stil och med samma känsla. Produkterna är 
framtagna med traditionella anspråk trogna de äldre förlagor 
de är tillverkade efter. De passar i såväl moderna som äldre 
miljöer samtidigt som de går att matcha med varandra. De flesta 
finns tillgängliga i flera ytbehandlingar som kan följa de övriga 
materialvalen i badrummet och förse det med en välbalanserad 
karaktär och stil.

Handduksstång
I mässing. 15 mm rördiameter.
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

450 mm, mässing  590-140 880 kr
450 mm, förkromad  590-141 990 kr
450 mm, förnicklad  590-142 990 kr

Handduksstång
I mässing. 15 mm rördiameter.
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

600 mm, mässing  590-145 980 kr
600 mm, förkromad  590-146 1150 kr
600 mm, förnicklad  590-147 1150 kr

Hållare för toalettpapper
Hållare av mässing med plats extrarulle. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 
Höjd 145 mm. 

Förnicklad 590-302 2150 kr
Förkromad 590-205 1950 kr
Obehandlad mässing 590-206 2250 kr

Tvålkopp
Tvålkopp av porslin med hållare av 
mässing. Rund fästplatta med synliga 
skruvhål. Bredd: 135 mm. 
Bygger 122 mm ut från vägg. 

Förnicklad  590-305 1900 kr
Förkromad  590-213 1390 kr

Krok
Krok av mässing. Bygger 74 mm ut från 
vägg. Rund fästplatta med synliga skruvhål. 
Storlek 150x74 mm. 

Förnicklad 590-310 1850 kr
Förkromad  590-225 1350 kr
Obehandlad mässing  590-226 1530 kr

Krok
Krok av mässing. Bygger 70 mm ut från 
vägg. Rund fästplatta med synliga skruvhål. 
Storlek 70 mm. 

Förnicklad  590-309 1350 kr 
Förkromad  590-223 990 kr
Obehandlad mässing  590-224 1190 kr

Hållare för toalettpapper
Toalettpappershållare av mässing och 
trärulle. Rund fästplatta med synliga 
skruvhål. Storlek 182x100 mm. 

Förnicklad  590-304 2950 kr 
Förkromad  590-209 2550 kr

Spegel
Ställbar med fästen av mässing. 
Ø 511 mm. Bygger 75 mm ut från vägg. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 

Förnicklad  590-321 5900 kr
Förkromad  590-265 5500 kr
Obehandlad mässing  590-266 6450 kr

Spegelhylla
Spegelhylla av glas och mässing. 
Bredd: 458 mm. 
Bygger 140 mm ut från vägg. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 

Förnicklad  590-314 4925 kr
Förkromad  590-239 2950 kr

Hållare för toalettpapper
Toalettpappershållare av mässing. 
Rund fästplatta med synliga skruvhål. 
Storlek 165x84 mm. 

Förnicklad 590-301 1450 kr
Förkromad 590-201 1050 kr
Obehandlad mässing 590-202 1450 kr

Pappershållare
128 mm med rulle av trä. C/c 72 mm.

Förnicklad mässing 590-116 150 kr

Pappershållare
128 mm med rulle av trä. C/c 80 mm.

Stålplåt, rostfri 590-117 150 kr

Pappershållare
Av mässing. C/c 45 mm. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.
 
Mässing 590-103 315 kr
Förkromad 590-104 325 kr

Pappershållare
Toalettpappershållare av porslin. 
Öppning för pappret i botten av hållaren. 
Storlek 170x80 mm. C/c 150 mm. 

Porslin 590-181 350 kr

Badrumsskåp
Massiv furu med två fasta hyllplan.
Överfalsad lucka med spegel och
förnicklad knopp. Levereras obehandlat. 
Storlek 420x660x130 mm.
Producerat av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Högerhängd 588-301 2950 kr
Vänsterhängd 588-302 2950 kr

Medicinskåp
Medicinskåp 1920-tal av massivt furu 
med två flyttbara glashyllor. Skåpet är 
vändbart Levereras obehandlat. 
Knopp ingår. Storlek 405x750x155 mm.
Producerat av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Medicinskåp  588-305 2950 kr

Spegel Fasett
Fasettslipad spegel. Mått 450x600 mm. 
Klamrar för upphängning medföljer.
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Rak ovansida 588-101 995 kr
Välvd ovansida 588-102 1250 kr

Klassiskt badrumsskåp
Dahlénskåp i vitlackerad stålplåt med 
svängbar spegeldörr, rostfri spegelram 
och två hyllor.

390x510x120 mm 588-350 1095 kr
425x595x120 mm 588-351 1295 kr
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Färg och måleri
I vårt sortiment finns en av de mest traditionella färgtyperna, linoljefärg, som i princip 
enbart består av bindemedel och pigment. Bindemedlet linolja är helt nedbrytbart och 
de mineraliska pigmenten i färgen är fullständigt naturliga. Enklare än så blir det inte. 
Färgen är till råga på allt bästa möjliga att måla fönster och dörrar med.

Byggfabriken säljer också den mest moderna färgen som finns på marknaden. En bio-
logiskt nedbrytbar väggfärg framställd helt på naturliga råvaror. Det moderna med 
färgen består av gedigen kunskap om färgkemi och målmedvetet utvecklingsarbete. 
Kombinerat med förståelse och ansvarstagande för behoven i vår omvärld. Färgen är 
precis som linoljefärgen bästa möjliga val i såväl nya som gamla byggnader. 

Väggfärgen har nu även sällskap av en lackfärg som är sprungen ur samma kunskap 
– målmedvetenhet och omsorg om de resurser som vi alla samsas om. Tillsammans 
med väggfärgen finns nu ett helhetstänk för rummet med långsiktigt perspektiv, både i 
innehåll och kulörskalor.

Så fungerar byggnadsvård på Byggfabriken. Bra produkter ska ta hand om våra bygg-
nader och vår gemensamma natur och kultur.

Väggar målade i Auro Vägg- och takfärg 555 Gråpäron, art nr 458-171 (1 liter). 
Snickerier och element målat i Auro lackfärg blank i kulören Gråpäron, art nr 434-262 
(750 ml). Lamphållare vitt porslin, art nr 726-212. Guldgul tvinnad textilkabel, 
art nr 724-122.

Auro Vägg- och takfärg 555 i kulören Turkos Patricia, art nr 458-196 (1 liter). Förvaringsskåp målat i Ottosson linoljefärg Vetegrå, art nr 440-421 (1 liter). 
Klinker mönster Flensburg black/green, art nr 321-093.

Entré till punschveranda målad med Degebergagrön linoljefärg, art nr 441-571 (1 liter), 
från Ottosson Färgmakeri. Kulören handlas exklusivt hos Byggfabriken. 
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Vägg- och takfärg 555 Bauhaus Nr 319 Röd, art nr 458-316 (1 liter). Lackfärg Torv blank, art nr 434-212 (750 ml). 

BYGGFABRIKENFAKTA

VAD INNEHÅLLER AUROS VÄGGFÄRG?

Vatten. Färgen är vattenbaserad, så den består till största delen 
av vatten, ungefär 40-50%.

Pigment och fyllnadsmedel. Ytterligare ca 40% är mineraliska 
pigment (titandioxid) och fyllnadsmedel (träcellulosa, kaolin, 
kalkspat och aluminumsilikat).

Bindemedel. Bindemedlet Replebin är egenutvecklat och består 
av alkohol från växtestrar och organiska syror. Och så finns det 
en liten andel tensider av rapsolja och ricinolja som hjälper till 
att blanda de olika ingredienserna.

Konserveringsmedel. Väggfärg 321 har vattenglas som konser-
veringsmedel. Väggfärg 555 och Väggfärg 524 har en organisk 
förening av kol, väte och svavel (tiazol 0,004%) som konser-
veringsmedel. För att reglera färgens PH-värde använder Auro 
ammoniumhydroxid, vilket är ammoniak löst i vatten.

Alla Auros produkter är framställda av enbart naturliga, förnyelse-
bara råvaror. Merparten av råvarorna är ekologiskt odlade.

Auros färgsortiment växer i både antal produkter och kulörval. 
När valet är gjort och du ska måla med Aurofärg, kanske för 
första gången, kommer du till nästa steg, nämligen val av kulör 
följt av själva målningsarbetet. 

Att välja kulör

Färg är en subjektiv upplevelse eftersom den svindlande nog 
bara existerar som ett psykiskt fenomen i våra hjärnor. En färg är 
helt enkelt vad den ser ut att vara och ibland är detta viktigare 
att tänka på än en färgkod. Men några tumregler finns det ändå 
som kan vara till hjälp när du ska välja.

Vitt passar till det mesta och öppnar upp ett rum medan grått 
skapar mjuka skuggor och upplevs ha den största variationsri-
kedomen. Blått ändrar sig mycket beroende på om rummet är 
placerat i norr eller söder medan du med hjälp av rött, rosa 
och gult kan skapa mer värme i ett kallt rum mot norr. Grönt är 
den kulör som vi anses uppfatta flest nyanser av. Till det kommer 
exempelvis anpassningar till ljusförhållanden, fönsternas place-
ring och rummets storlek.

Rådet före alla andra är: Använd dig av provburkar och prov-
måla på ett område innan du målar ett helt rum och studera 
skiftningarna vid olika tider under några dygn så undviker du 
alltför oväntade överraskningar. 

Allt fler börjar upptäcka Auros färgsortiment som ett alternativ till 
vattenbaserad plastfärg på väggar, tak och snickerier i hemmet. 
Med Auro ställer vi om från plast till fungerande ekologi. När du 
målar med Auros produkter är du en av många som gör skillnad och 
håller vardagsmiljön fri från gifter både nu och över tid.

Att måla med Auros färg

Auro väggfärg är lika lätt att måla med som en vanlig väggfärg, 
men innehåller ingen plast, petrokemi eller syntetiska ämnen. 
Färgen är diffusionsöppen, vilket betyder att den andas och ska-
par därmed inte problem med innestängd fukt som plastfärger 
kan göra. 

Rent principiellt har all målning fyra faser för att uppnå bästa 
möjliga resultat: reparation och rengöring av ytan, grundmål-
ning samt två slutstrykningar. Detta gäller även när du ska måla 
med Auros väggfärg.

Att måla med Auros väggfärg är enkelt. Men det är fortfarande 
viktigt att följa anvisningarna för ett lyckat resultat. För väggfär-
gen gäller det främst att inte måla för tjocka skikt för att undvika 
att små krackeleringar skulle kunna uppstå när färgen torkar. 
Fler tips hittar du i anvisningarna på vår hemsida.

Med lackfärgen bör du däremot måla flödigare för att få fina 
penseldrag då färgen torkar snabbare än exempelvis linoljefärg. 
En lätt slipning med ett fint slippapper hjälper också till att få ett 
riktigt jämnt slutresultat.

Så, sätt igång och måla vad du vill; väggar och tak, barnrummet, 
skafferiet eller garaget. Eller måla om panelen, ytterdörren eller 
köksluckorna med en modern och giftfri färg. Lycka till!

Auro – en modern färg 
med många valmöjligheter

Solenergi

Råmaterial
från växter

Nedbrytbarhet

Applicering

Växter
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Framtidens kemi finns i växtriket i en enorm rikedom av arter. 
Här erbjuds en oändlig mängd material för produktion av bio-
logiskt nedbrytbara färger. Varje enskild planta fungerar som 
en fabrik med produktionsprocesser som inte lämnar avfall. 
Växterna kan producera cellulosa i stammen, pigment i bladen, 
vax på bladens yta, fett och protein i frukterna samt dofter och 
hartser i blommorna. 

I det högteknologiska laboratoriet, i direkt anslutning till Auros 
fabrik i tyska Braunschweig, pågår ett ständigt arbete med att 
forska på sätt att ta tillvara på växtrikets resurser – på ett både 
smartare och långt mer långsiktigt sätt i framtiden. 

På besök i Braunschweig visas vi runt av parhästarna Matthias 
Freund och Dr Lettau. Här har det i över trettio år tillverkats och 
utvecklats ekologiska färger och ytbehandlingar. Detta med 
ett genomgående hållbarhetsperspektiv och certifierad koldi-
oxidneutral tillverkning. Med sin, för oss, tyska återhållsamhet 
skönjer vi en stor passion kring både produkterna och företaget. 
Dr Lettau är extra stolt över sin senaste innovation – bindemedlet 
Repeblin som består helt av förnyelsebara komponenter från 
växtriket. En uppfinning som numera återfinns i all Auros väggfärg. 

I likhet med många andra företag startades Auro småskaligt 
med en stor vision. Med en serie milda rengöringsmedel för att 
steg för steg och genom idogt arbete närma sig en lansering av 
en serie färger helt fria från lösningsmedel. Sedan 1983, när 
Dr Hermann Fischer grundade företaget, har målet varit färg och 
ytbehandling fria från lösningsmedel och plaster med hjälp av 
råmaterial från växtriket. 

De såg redan då de problem som tillverkningen av konventionella 
färgtyper för med sig, såväl under tillverkning och användning 
som under sin livstid. En akrylatfärg innehåller exempelvis utöver 
små, små plastkulor som bildar en film på väggytan, även en rad 
olika kemiska tillsatser i form av mögelhämmande medel, tork-
medel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, vidhäftningsför-
bättring och glansmedel. 

Genom att blanda flera olika ämnen kan tillverkaren även und-
vika att innehållsdeklarera ämnen som inte är tillåtna var för 
sig över en viss mängd. Tillsammans blir det en cocktaileffekt. 
Vi andas in luft som innehåller massvis av ämnen som kommer 
från byggnader och restavfall spolas ut i avloppsvatten. 

>>

Finstämda kulörnamn och mjuk framtoning till trots är det stenhård forskning som 
ligger bakom det miljö- och hälsovänliga Auro-sortimentet som erbjuds Bygg-
fabrikens kunder. Förutom ekologiska färger för väggar och tak finns produkter 
för naturlig ytbehandling, underhåll och rengöring. På Auros högkvarter i tyska 
Braunschweig är det labbrock, provrör och mikroskop som gäller. Färgen tas 
fram med precision och expertis, med höga ambitioner att hålla sig långt under 
de gränsvärden som råder för färgframställning i Europa idag.

Auro + Byggfabriken = tysk ingenjörskonst 
möter svensk smaktradition med omsorg 
om framtiden.

Vägg- och takfärg 555 Sandsten.
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På vägen har Auro fått flera priser för sitt arbete med att både 
hålla en hög kvalitet och inte kompromissa med innehållet. 
Under 2017 nådde Auro en av sina hittills viktigaste milstolpar 
genom att vara först med ett fullskaligt brytningssystem för vägg-
färg som jobbar med brytpastor av enbart mineraliskt pigment.

Dr Lettau visar oss vidare i Auros framtidsfabrik där vi möter 
labbpersonalen i färd med att testa de produktförbättringar och 
nya innovationer de ständigt jobbar med. Labbet och fabriken 
är tätt sammankopplade för att göra det lätt för labbpersonal att 
testa saker live i fabriken utan onödig väntetid.

Det råder ordning och reda och miljön är anspråkslös, på grän-
sen till trist, vilket ger oss en tydlig känsla av att det är produkten 
som spelar roll och får tala för sig själv.

Fram till för bara några år sedan krävdes det en hel del enga-
gemang och kunnande att måla med Aurofärg. Det handlade 
om att blanda till kulören själv efter recept och olika specialan-
passningar som gjordes manuellt. För Byggfabriken innebar det 
att vi i butikerna bröt väggfärgen efter recept genom att väga 
pigmenten och sedan vispa färgen till en jämn kulör.

Idag har vi kommit så långt att vi kan stå i våra butiker tillsam-
mans med kunden och ta några klunkar kaffe medan en maskin 

bryter kulören efter fastställda recept. En annan maskin skakar 
därefter färgen jämn. Att även kunna bryta kulörer efter det 
svenska NCS-systemet kändes länge som ett högt satt mål, men 
där är vi idag.

Sedan 2015 är Byggfabriken stolta återförsäljare av Auro i 
Sverige och har kunnat spela en större roll i Auros resa mot en 
mildare och hälsosammare måleribransch för både proffs och 
hemmafixare. I samförstånd har vi tagit fram en grafisk profil för 
etiketter och informationsmaterial och kulörer som passar den 
nordiska marknaden. I ett nära samarbete har vi kunnat ta del 
av varandras styrkor.

Sist men inte minst, eller som en röd tråd att knyta ihop säcken 
med, kan vi nu erbjuda både blank och matt lackfärg från Auro. 
Lackfärgen går att bryta enligt Byggfabrikens egna kulörserier 
samt efter den rykande färska kulörserien Kultur. Denna är speci-
ellt framtagen att passa både byggnadsvårdaren och den trend-
känslige inredaren.

Vad nästa steg blir i Byggfabriken och Auros gemensamma historia? 
Det återstår att se.

Vägg- och takfärg 555 Mildblå, art nr 458-146 (1 liter). Lackfärg Tall blank, art nr 434-212 (750 ml).
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Nr 304 vit

Nr 324 Blå

Nr 329 Turkos

Nr 334 Grön

Nr 339 Ljusgrön

Nr 319 Röd

Nr 309 
Varmgrå

BYGGFABRIKENFAKTA

FÄRGÅTGÅNGSBERÄKNING

Åtgångsberäkning cirka 9 kvm/liter. 
Auro väggfärg har en hög pigment-
halt vilket gör att det oftast räcker 
med två strykningar. 

1 liter täcker cirka 9 kvm. 
2,5 liter täcker cirka 22 kvm. 
5 liter täcker cirka 45 kvm.

Alltså, väggyta x strykningar / 9 
= färgåtgång.

Eller använd åtgångsberäknaren på vår hemsida.

Sandsten
PG 2

Gråpäron
PG 2

Turkos Patricia
PG 2

Sandskogsgrön
PG 2

Antikvit
PG 1

Ljus Patricia
PG 1

Silvergrå
PG 2

Lavendel
PG 2

Mellangrå
PG 2

Pastellrosa
PG 1

Marmorvit
PG 1

Ljusgul
PG 1

Dimgrön
PG 2

Mildblå
PG 2

Sidenväveriet
PG 2

Pastellblå
PG 2

Sommarmalva
PG 1

Grön Rosenholm
PG 2

Pastellgrön
PG 2

Ärggrön
PG 2

Mörk jade
PG 3

Duvblå
PG 3

Liljevit
PG 1

Varmgul
PG 2

Varmvit
PG 1

Ljus pärlgrå
PG 1

Prisgrupp 1 (PG 1)
1 liter 395 kr
2,5 liter 635 kr
5 liter 1170 kr 
10 liter 1695 kr

Prisgrupp 2 (PG 2)
1 liter 465 kr
2,5 liter 720 kr
5 liter 1290 kr 
10 liter 1995 kr

Kulörserie Traditionell

Kulörserie Traditionell består av ett tjugotal kulörer med naturliga pigment i milda till 
medelmörka färger. Med den lilla nedtoningen i nyanserna för att väggarna ska kunna 
målas i en tydlig kulör utan att bli grälla. Kulörskalan bygger på gamla tiders färgsätt-
ning och är framtagen med äldre tapeter som förlagor, från sent 1800-tal till senfunkis.

Prisgrupp 3 (PG 3)
1 liter 520 kr
2,5 liter 835 kr
5 liter 1510 kr 
10 liter 2295 kr

Prisgrupp 4 (PG 4)
1 liter 795 kr 
2,5 liter 1235 kr
5 liter 2195 kr 
10 liter 3395 kr

Prisgrupp 5 (PG 5)
1 liter 820 kr
2,5 liter 1335 kr
5 liter 2340 kr 
10 liter 3695 kr

Observera!
Färgnyanserna i trycket 
kan avvika från original-
kulörerna.

Väggfärg 321
Vit obruten, ekologisk matt tak- och väggfärg. Tål våtav-
torkning och har hög täckförmåga. Färgen är biologiskt 
nedbrytbar och certifierat emissionsfri. Färgen framställs 
av växtextrakt, krita, mineraler och jordpigment, med 
Auros patenterade bindemedel Replebin® som består 
av alkohol från växter och organiska syror. 

För målning på både målade och omålade ytor; puts, 
betong, väv, tapet och gips. Färgen är vattenlöslig och 
kan målas på ytor tidigare målade med plastfärg (vanlig 
vattenburen väggfärg). Lättmålad, ger inget stänk vid 
målning och beständigt vit. Övermålningsbar efter 
4-6 timmar. Härdad efter två dygn. Färgen avger inga 
kemikalier efterhand och har ingen negativ påverkan 
på naturen.

Färgen är diffusionsöppen, vilket betyder att den andas 
och skapar därmed inte problem med innestängd fukt 
som plastfärger kan göra. Inomhusluften blir bättre och 
luftfuktigheten stabilare. Den är dessutom antistatisk och 
drar inte åt sig smuts eller damm.

1 liter 446-110 395 kr
5 liter 446-112 825 kr
10 liter 446-114 1495 kr

Putsgrundering 301
Vattenlöslig emulsion som används till utjämning av 
absorptionsförmågan på starkt eller ojämnt sugande 
underlag. Efterbehandlas med Väggfärg 321.
2 liter täcker ca 40 kvm. 5 liter täcker cirka 100 kvm.

2 liter 446-010 240 kr
5 liter 446-011 495 kr

Väggspackel 329 pulver
Vitt spackel i pulverform, blandas med vatten. 
Öppentid 40 minuter. Används för att spackla små hål 
på murade och putsade ytor före tapetsering eller målning. 
Blandas med tre delar spackel och en del vatten. 

500 g 451-400 125 kr
3 kg 451-402 350 kr

Väggfärg 524 Plantodecor Premium Väggfärg
Vit ekologisk matt tak- och väggfärg. Tål våtavtorkning, 
är extra slitstark och har extra hög täckförmåga. 
Den är biologiskt nedbrytbar och certifierat emissionsfri. 
Färgen framställs av växtextrakt, krita, mineraler och 
jordpigment, med Auros patenterade bindemedel 
Replebin® som består av alkohol från växter och 
organiska syror. 

För målning på både målade och omålade ytor; puts, 
betong, väv, tapet och gips. Färgen är vattenlöslig och 
kan målas på ytor tidigare målade med plastfärg (vanlig 
vattenburen väggfärg). Lättmålad, ger inget stänk vid 
målning och beständigt vit. Övermålningsbar efter 
4-6 timmar. Härdad efter två dygn. 

Färgen är diffusionsöppen, vilket betyder att den andas 
och skapar därmed inte problem med innestängd fukt 
som plastfärger kan göra. Inomhusluften blir bättre och 
luftfuktigheten stabilare.  Antistatisk, drar inte åt sig smuts 
eller damm.  

10 liter 446-148 1995 kr

BYGGFABRIKENFAKTA

MILJÖMÄRKNINGAR

Byggvarubedömningen är en 
icke vinstdrivande ekonomisk förening 
som bedömer och tillhandahåller 
information om hållbarhetsbedömda 
varor. Rekommenderar Väggfärg 321 
och 524 med ett högsta betyg.

BASTA vänder sig till alla som vill 
göra medvetna materialval i syfte 
att fasa ut ämnen farliga för miljö 
och människa. Väggfärg 321 och 
524 är registrerade hos Basta och 
uppfyller Bastas högt uppsatta krav 
för innehåll.

Kulörserie Bauhaus

Bauhaus och många av de formgivare och arkitekter som kommer därifrån har alltid 
legat Byggfabriken varmt om hjärtat, vilket vi passar på att hylla med en kulörserie 
väggfärger som går under just namnet Bauhaus. Det är vår tolkning av Bauhaus färger, 
som till sin natur ligger nära det vi kallar funkisens färger. 
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Auros lackfärg är en snickerifärg för trä som kan målas på allt 
från panel till möbler och köksluckor. Med ett växtbaserat bin-
demedel är den ett miljövänligare alternativ till konventionella 
snickerifärger, helt fri från lösningsmedel. Lackfärgen består av 
en blandning naturliga mineraler och pigment samt ett växtba-
serat bindemedel (Decovery®) som är unikt för Auros lackfärg.

Färgen lämpar sig bra för allt från målning på trä och snickerier 
till metall – både inom- och utomhus. Färgen är lättmålad, har 
hög täckförmåga och kort torktid. Efter ca två timmar är färgen 
dammtorr och efter ca sex timmar övermålningsbar. Färgen är 
genomhärdad efter ca ett dygn. Den bygger genomgående på 
mineraliska pigment och har ingen tendens att gulna med tiden.

I utbudet finns både matt och blank snickerifärg. Glanstalet för 
den matta färgen är 30 (halvmatt) och den blanka 80 (blank). 
Glanstalet kan variera beroende på kulör. Färgen är vattenspäd-
bar och kan brytas i över 800 kulörer.

Lackfärg från Auro för trä och metall

Senaste nyheten i Byggfabrikens sortiment av färger är en efterlängtad lackfärg 
från Auro. Den är varsamt framtagen för att passa de flesta underlag och ge 
en slitstark och jämn yta. Samtidigt som den håller samma miljöfokus och höga 
krav på innehållsförteckning som vi vant oss vid från väggfärgen och kan för-
vänta oss av en produkt från Auro. Och i processen blev den även förärad en 
alldeles egen kulörserie från Byggfabriken.

Kulörserie Kultur för Auro lackfärg matt och blank

Kulörserie Kultur består av ett omsorgsfullt urval av kulörer som 
alla passar tillsammans. Kulörerna är framtagna för att även gå 
fint ihop med Byggfabrikens övriga sortiment så som kakel- och 
klinkerkulörerna. I färgskalan hittar du en bred gråskala med både 
varma och kalla nyanser. Förutom flera vita och gröna varianter 
erbjuds även några accentfärger som sticker ut från mängden.
Benämningarna på kulörerna är inspirerade av naturens växter, 
stenar och kristaller, så som Akvamarin, Malört  och Larimar.

Om du har hittat din favorit bland någon av kulörerna i färg-
familjen Traditionell eller Bauhaus går det även att bryta lack-
färgen efter dessa recept. Detsamma gäller om du till exempel 
önskar måla snickerier och väggfärg i samma kulör och vill bryta 
väggfärg utifrån kulörserie Kultur. Du kan alltid höra av dig till 
vår kundtjänst om du har frågor kring vår färg. 

Kulörserie Kultur

Byggfabrikens kulörserie Kultur består av 30 stycken varma och kalla kulörer med ett brett 
spektrum av grå, vita och gröna nyanser som är enkla att matcha in. I färgskalan finner 
du även ett antal mer pigmentstarka kulörer i de fall du önskar accentuera detaljer eller 

möbler som du vill ska sticka ut i ett rum. Alla kulörer är framtagna med hjälp av
mineraliska pigment och kommer inte att gulna med tiden.
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Linoljefärg är enligt oss ett riktigt bra val för byggnadsmåleri, 
både inomhus och utomhus. En av linoljefärgens bästa egenska-
per är att oljan impregnerar virke. Oljan utgör därigenom ett 
fuktskydd som håller virkets fukthalt låg. Linoljefärgen är inte hel-
ler helt tät. Den fukt som väl fångas upp av virket har möjlighet 
att torka ut utan att det påverkar varken färg eller virke negativt.
 
Linoljefärg till trä och snickerier har gammal hävd i Sverige. 
Sedan 1700-talet har man använt linoljefärg på släta panel-
fasader, fönster och dörrar. Men det var en dyr färg; pigment var 
en lyxvara och linolja var kostsam att framställa. Det dröjde 
till mitten av 1800-talet innan linoljefärg blev var mans färg 
då både linolja och pigment kunde framställas mer rationellt 
och industriellt. 

En linoljefärgsmålad yta har en mycket fin lyster och framhäver 
underlagets karaktär genom det tunna färgskiktet. En nymålad 
yta inomhus är blank men mattas något med tiden till en halvmatt 
glans. Utomhus, där färgen är utsatt för väder och vind, mattas 
glansen något snabbare och kan till slut krita. Det innebär att 
oljan, som är färgens bindemedel, har tvättats ur från ytan och 
pigmenten sitter löst på ytan. En målad yta som börjat krita kan 
du enkelt förstärka genom att stryka på kokt linolja. När oljan 
har torkat återfår färgen sin ursprungliga kulör och lyster.

En linoljefärg ska strykas i tunna lager. Det finns olika orsaker till 
varför det är så viktigt att stryka tunna färgskikt och varje orsak 
belyser linoljefärgens fina egenskaper till byggnadsmåleri.

• Linoljefärg har extremt hög torrhalt. Med torrhalt avses hur
 mycket av en färg som finns kvar på ytan när färgen har torkat 
 och alla eventuella lösnings- och spädningsmedel har avdunstat. 
 En äkta linoljefärg innehåller endast linolja och pigment 
 och därmed är torrhalten på färgen 100%.

• En bra linoljefärg innehåller mycket pigment; håll en burk 
 linoljefärg i handen och känn vikten. Den höga andelen 
 pigment gör att färgen är mycket högtäckande. Du behöver 
 därmed inte stryka tjocka lager.

• Flera tunna färglager är mer slittåliga än ett tjockt lager. 
 Den målade ytan tål stötar och slag bättre och är mer följsamt
  med underlagets rörelser.

• Tjocka färglager riskerar att rynka sig när färgen torkar. 
 Det beror på att linoljan tar upp syre när den torkar vilket 
 gör att färgen ”växer” på ytan och kan då rynka sig.

• Torktiden förbättras avsevärt med tunna färgskikt. 

Traditionellt målas linoljefärg på trä, metall och puts.

Linoljefärg

Ottosson linoljefärg Sandgul, art nr 441-351 (1 liter). Skålhandtag Hjorten 94 mm, 
art nr 581-103. Fönstervred nr 550, art nr 536-361.

Ottosson linoljefärg Faluröd, art nr 441-131 (1 liter). Porthandtag Löjtnantsgatan 
254 mm, art nr 567-225.

Att måla med linoljefärg

Att måla med linoljefärg är enkelt. Det är bara det där med tork-
tiden som kan vara lite tålamodsprövande mellan strykningarna. 
Men under själva målningsarbetet är det tvärtom en gåva. 

Du kan måla större ytor utan problem eller risk för att färgen ska 
torka i översta hörnet. Att måla en dörr med linoljefärg eller en stan-
dardlackfärg är som natt och dag. Med linoljefärg på penseln kan 
du utan problem ta en kaffepaus innan du målar färdigt. Och när 
det väl är dags att underhålla den målade ytan nästa gång är du 
glad att du hade tålamod nog att vänta på att färgen skulle torka. 
Det finns få färger som är så lätta att underhålla som en linoljefärg. 

Det går utmärkt att måla med linoljefärg utan att använda lös-
ningsmedel. Till obehandlat virke inomhus är det möjligt att späda 
färgen med upp till två tredjedelar kokt linolja vid första strykning-
en. Använd större andel olja på sågat virke och därmed mindre 
andel olja på hyvlat virke. Oljan ger virket ett bättre grundskydd 
och det är betydligt lättare att grundmåla med utspädd färg, i syn-
nerhet på sågat virke. Spädning med kokt linolja innebär dock att 
torktiden förlängs något. Ge det en eller två dagar extra att torka. 
Ytan får inte ge klibbkänsla inför nästa strykning. I mellan- och 
slutstrykningen målar du sedan lämpligen med outspädd färg. 

Tidigare målade ytor tvättas först med målartvätt innan du 
grundstryker ytorna med antingen outspädd färg eller färg ut-
spädd med max 15% terpentin. Därefter målar du med outspädd 
färg ytterligare en gång. Totalt målar du alltså två strykningar 
om underlaget är jämnt sugande.

Att tänka på med linoljefärg

Applicering

Måla tunna och jämna lager och använd alltid bra penselverktyg 
med naturborst. Fördriv och släta färgen väl. På större ytor går 
det bra att rolla på färgen, men samma sak gäller som vid pen-
selstrykning – tunna och jämna lager. Eftersläta den rollade ytan 
med en moddlare för att få bort rollerstrukturen.

Torktid

Ljus, värme och syre är de faktorer som påverkar torktiden. 
Bäst torkar färgen utomhus under sommaren. Sämst torkar färgen 
i mörka utrymmen med dålig syretillförsel och låg temperatur. 
Torktiden varierar mellan ett till fem dygn beroende på de yttre 
förutsättningarna. 

Schellack

Schellack används för att isolera kvistar, kåda och spacklingar 
på trä inomhus före målning. Schellacken hindrar kådan i virket 
från att ge fläckar på den målade ytan. Schellackera en till två 
gånger före grundmålning, med exempelvis Ottosson Schellack-
lösning, art nr 416-326 (1 liter).

Färgåtgång

Varierar beroende på underlag. Hyvlat virke cirka 12-20 kvm. 
Ohyvlat virke cirka 8-15 kvm.

Inslag

Linoljefärg har god inträngningsförmåga i trä. Vid målning kan en 
viss flammighet synas vilken beror på att träet tar upp olika mycket 
olja. Det syns som tydligast vid mellanstrykningen. Efter slutstryk-
ningen uppnås i regel en jämn upptorkning, dvs jämn oljemättnad. 

Slipning

Lätt slipning med fint slippapper rekommenderas mellan stryk-
ningarna på hyvlade snickerier.

Underhåll

Tidigare målad yta tvättas först noga. Stryk sedan ett tunt skikt 
kokt linolja på den målade ytan. Överflödig olja torkas bort efter 
cirka 30 minuter. Dränk trasan i vatten efter användning. Risk för 
självantändning! 

Lösningsmedel

Vi förordar balsamterpentin (art nr 411-221, 1 liter) vid målning 
utomhus. Den består av 100 % vegetabiliska terpener och är en 
destillerad barrträdskåda. Till målning inomhus fungerar även ett 
mineraliskt lösningsmedel bra, som exempelvis Skonsam förtun-
ning (art nr 411-201, 1 liter).

Brandrisk

När oljan torkar sker det genom en kemisk reaktion där oljan 
reagerar med luftens syre under värmeutveckling. Var försiktig 
med oljeindränkta trasor och liknande. Linoljan i trasan kan 
självantända om syretillgången är god och värmen inte kan av-
ledas. Dränk trasorna i vatten och låt dem sedan torka på en 
säker plats (utan att ligga hopknycklade).

BYGGFABRIKENFAKTA

SPÄDNING 

50% linoljefärg
50% kokt linolja

5-10% av linoljan kan 
ersättas med terpentin.

FÄRGÅTGÅNG 

Hyvlat virke 12-20 kvm 
Ohyvlat virke 8-15 kvm

Linolja Ottosson, kallpressad rå
Oljan är lagrad i minst 6 månader efter 
pressning så att eventuella slemprodukter 
kan sedimentera. Lämplig för impregne-
ring av trä utomhus.

1 liter 410-751 105 kr
5 liter 410-755 495 kr

Linolja Ottosson, kallpressad kokt
Ottossons egenkokta linolja. Rå linolja 
upphettas till cirka 140 grader under en 
vecka för att få fram denna kokta linolja 
som bland annat används som binde-
medlet i Ottossons linoljefärg.

1 liter 410-761 125 kr
5 liter 410-755 495 kr
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Bränd umbra

Pärlgrå

Järnmönja**

Röd empir

Veronagrå

Vit titan/zink högvit

Ombre naturelle

Ljusgrå

Grafit*

Faluröd

Mörkgrå

Umbragrå

Vit gräddton

Caput mortum

Varmgrå

Engelskt röd

Bensvart

Vetegrå

Kittvit

Mörk järnoxidröd

Mellangrå

Rödockra

Järnoxidsvart

Antikvit Varm gråton

Bränd terra

Hastingsgrå

Silvergrå

Ljus engelskt röd

Järnoxidbrun

Observera att färgnyanserna i trycket kan avvika från originalkulörerna.
* För järn och plåt. Grunda först med järnmönja. **  Rostskyddsfärg, stryks i två lager. Kan övermålas.

Guldockra

Ockragul

Ultramarinblå

Grågrön

Skruttgrön

Herrgårdsgul

Koboltblå

Degebergagrön Ardbeg green

Guldgul

Per Hans blå

Bladgrön

Köpenhamnsgrön

Hardebergablå

Thottgrön Lys Köpenhamnsgrön

Ljus oliv

Öjablå Bergblå

Ribbangrön

Övedsgrön

Kromoxidgrön

Antikgrön

Sandgul Ljusgul Solgul

Linoljefärgens kulörer blandas främst från oorganiska pigment hämtade från 
mineraliska jordpigment. Jordpigment kan exempelvis vara ockra, terra och 
umbra. Metallföreningar kan också användas som pigment, exempelvis jär-
noxid och kobolt. Det förekommer också att man använder organiska pigment 
hämtade från växt- och djurriket. Förutom Ottosson linoljefärgs tekniska kvali-
tet är dess främsta styrka det fina utbudet av kulörer. 

Färgskalan består av kulörer som ligger i vår kulturhistoria, så kallade Kultur-
kulörer, som påträffats och förekommit historiskt. Den innefattar också kulörer 
från Riksantikvarieämbetets färgsystem för linoljefärg som bygger på forsk-
ning. Med i sortimentet finns även specialkulörer skapade av Byggfabriken.
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Degebergagrön

Historien om Degebergagrön tar sin början redan 1996. 
Degeberga skola skulle restaureras och det blev ett av Byggfabri-
kens första stora projekt. Vi behövde en kulör som stämde över-
ens med färgen på originalpanelen från 1925 och sökte någon 
som kunde hjälpa oss. Vi tog kontakt med Ottossons färgmakeri 
som hade både viljan och kunskapen att genomföra projektet.

Med hjälp av en näve nerskrapade färgflagor tog vi tillsammans 
fram kulören som fick namnet Degebergagrön. Den gröna nyan-
sen blev snabbt en favorit bland våra kunder och den har därför 
varit en del av Byggfabrikens fasta sortiment sedan dess.

Varm gråton

Varm gråton var näst på tur att bli en del av vår kulörserie för lin-
oljefärg. Den togs fram som ett hjälpmedel för byggnadsvårdare 
att hitta rätt nyans att matcha in i äldre kulturmiljöer. Det fanns 
ett behov av en något varmare, ljus nyans i skalan. Varm Gråton 
ligger mellan ljusgrå och de vita tonerna.

Ljus oliv

Strax efter arbetet med Varm gråton gjorde kulören Ljus oliv 
sin entré. Den togs fram med inspiration från en äldre limfärg. 
Önskemålet var att hitta samma kulör för att kunna måla snickeri-
erna med linoljefärg. Med sin varma ton och förmåga att svänga 
efter ljuset, och anpassa sig efter omkringliggande kulörer, blev 
den snabbt svår att vara utan. Även denna kulör blev därmed en 
del av den fasta kulörfamiljen. 

Tillverkning av specialkulör

Att tillverka färgen är en mekanisk process där de rivna pigmenten, 
som först rörts ihop med linoljan, pressas genom ett valsverk. 
Valsverket maler och finfördelar pigmenten jämnt i oljan. 
Den mekaniska processen till trots krävs här erfarenhet och 
kunnande för att få proportionerna rätt anpassade efter typ 
av pigment och önskad konsistens. I Ottossons fabrik finns fyra 
personer som jobbar som nyansörer och tillverkar alla kulörer 
som inte finns bland Ottossons standardsortiment. Det är de här 
paren ögon som har det sista ordet när en ny kulör ska tas fram. 
För våra specialkulörer finns ett sparat färgprov från den första 
brytningen som tas fram och används vid varje ny batch special-
kulör. Den stäms av mot provet, både genom att jämföra recep-
ten och med blotta ögat, innan den lämnar fabriken.

Har du själv en specialkulör du skulle vilja ta fram? Hör antingen 
av dig till oss med en färgkod eller kom in till någon av våra 
butiker med ett prov, en färgrest eller en färgflaga så hjälper vi 
dig vidare!

Byggfabrikens specialkulörer

Bland Byggfabrikens linoljefärger hittar du några kulörer som sticker 
ut genom en märkning som specialkulör. Dessa har under åren i sam-
band med olika projekt tagits fram speciellt för oss i samarbete med 
Ottossons färgmakeri i Genarp och sedan funnit sin plats i våra hjärtan. 
De har alla en historia.

Måttbyggt Byggfabrikenkök i sekelskiftesstil målat med linoljefärg i specialkulör Ljus oliv, art nr 441-561 (1 liter). Porslinsknopp Håkanstorp 35 mm, art nr 580-362. 
Fönstervred nr 550, art nr 536-362. Fönstervredshake 10 mm, art nr 536-512. Infällt vägguttag i vit duroplast, art nr 708-222. Lampett Bernadotte, art nr 732-111.
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60 kr
Medlemspris

Linsåpa 500 ml

Vilka parametrar spelar i huvudsak in vid ytbehandling?

Skillnad mellan träslag. Olika träslag passar olika bra till olika 
behandlingar. En del träslag är hårda och täta, andra mjuka och 
porösa. Mellan samma träslag kan det även skilja sig åt i karaktär 
som ådring och antal kvistar.

Skick och tidigare behandlingar ger träet olika förutsättningar att 
ta emot en ytbehandling.

Handhavande. En del behandlingar är svårare att få till än andra. 
Om du dessutom har en stor yta som ska behandlas kan det vara 
en god idé att ta in proffshjälp.

Varför blir det inte alltid som på bilden?

Det är mycket som spelar in vid ytbehandling. Virkets egenskaper 
har en stor påverkan på slutresultatet såväl som vilken typ av 
ytbehandling du väljer. 

Annat som kan påverka ditt resultat är virkets ålder, placering i 
hemmet och hur det används. Virkets tidigare resa såsom växt-
sätt, ålder och kvalitet påverkar dess ådring. Ådringen kan vara 
tät och jämn, mer markant, ha mycket kvistar eller inte ha några 
kvistar alls. Detta ligger till grund för hur träet kommer att se ut 
efter behandlingen och över tid.

Hur gör jag för att lyckas?

På hemsidan hittar du produktblad med instruktioner för varje 
produkt. Följ instruktionerna för att komma så nära en bra be-
handling som möjligt. Förarbetet och detaljerna är allt. Till exem-
pel gör det skillnad att göra en mellanslipning mellan momenten. 

Prova behandlingen på en mindre yta, ett dolt hörn eller en prov-
bit av samma material innan du börjar. Då kan du utvärdera hur 
slutresultatet kommer att bli och om det ligger i linje med vad du 
har föreställt dig.

Det fantastiska med ett levande material i samklang med 
en naturlig produkt.

Det är viktigt att ha underlagets livsresa med i beräkningarna 
och att ha rätt förväntningar på resultatet. 

Trä är ett levande material och våra produkter är varsamma. 
I samarbetet mellan dessa och ditt hantverk skapas det ett resultat 
som är unikt för just dina förutsättningar.

Tips för en lyckad ytbehandling

Att välja ytbehandling och metod är inte alltid det lättaste. 
Det finns några grundteman som kan hjälpa dig att hitta dit.

Ett bra alternativ för att få ett ljust och lättskött golv är att luta och vitolja det. Resultatet 
blir ett golv som inte gulnar men som heller inte ser vitlaserat ut. Här på ett ljust grangolv 
som med behandlingen får en jämn vit färg. Den oljade ytan är tålig mot smuts och repor.
Du behöver Byggfabrikens vitolja, art nr 425-322 (2,5 liter), Byggfabrikens linsåpa, 
art nr 412-131 (500 ml) och Skurlevang med skaft, art nr 107-113.

Fernissa ger mycket bra skydd till trä och metall och används till allt från trägolv och 
möbler till båtar. Ett golv bestående av kärnved från furu i Byggfabrikens butik i Vasastan 
har ytbehandlats rutigt med Le Tonkinois fernissa, art nr 414-101 (500 ml). Blandat med 
några procent Ottosson linoljefärg i kulören Bränd umbra, art nr 441-911 (1 liter). 
De mörkare rutorna har mer Bränd umbra och är målat i flera strykningar. 
Slutstrykningar i två lager med ofärgad Le Tonkinois.

Linolja – basen i alla våra 
oljor, vaxer och såpor

Linolja är byggnadsvårdens universalmedel. 
Det är en helt naturlig råvara som är lämplig i 
nästintill alla sammanhang. 

Linolja är en torkande olja. Det innebär att du kan använda den 
till att bereda målarfärg, men också nyttja den som ett skyddande 
ytskikt på till exempel trä. Linoljan har väldigt god impregne-
ringsförmåga i trävirke. Därmed både skyddar den ytan och ger 
ett bra rötskydd där det behövs. 

Ytterligare en fin egenskap med linoljan är att den kan släppa 
igenom fukt. Det betyder att det underliggande virket utan pro-
blem kan torka igen efter att det blivit fuktigt. 

I Byggfabrikens sortiment hittar du oljor med eller utan lösnings-
medel. Lösningsmedel löser hartser som efter avdunstning ger 
en hård yta. Lösningsmedlet förbättrar också produktens inträng-
ningsförmåga och påskyndar torktiden. 

Byggfabrikens linsåpa – en mirakelprodukt

Linsåpa passar för all städning, grovrengöring, fläckborttagning 
och golvbehandling. Eftersom linsåpan inte torkar ut ytan är den 
bra att använda för allt i hemmet. 1–3 pumptryck i en halvliters 
sprayflaska, och du löser det mesta. För städning kan du dosera 
1 dl i en hink vatten.

Du kan även tvätta kläder med linsåpa. Dosera i så fall bara lite 
mindre än vad du skulle dosera av ett flytande tvättmedel.

Skapa såpaskurade golv genom att fukta golvet med kallt vatten 
och skura in koncentrerad linsåpa, låt torka. Genom att uppre-
pa behandlingen skapar du vackra, gråvita brädgolv som känns 
mjuka att gå på.

Om du vill ta bort färg från beslag kan du lägga beslagen i 
linsåpa och vänta till färgen har skrynklat sig. Skrapa, tvätta 
eller gnugga av den. Av samma anledning är linsåpa bra för att 
rengöra penslar och händer som målat. Såpans pH-värde på 
9-10 gör den skonsam för hud och händer.

Vår egen linsåpa kommer från Ottosson Färgmakeri i Genarp. 
Den tillverkas av lin odlat i västra Skåne med fokus på miljövänlig 
produktion. 

Fast linsåpa

Fast såpa är utmärkt för rengöring och underhåll. Blanda ut med 
vatten eller använd direkt ur burken på till exempel vertikala ytor. 
0,5 liter fast motsvarar cirka 1,5 l flytande såpa. Liksom den 
flytande är den överfettad.

   Medlemspris

Linsåpa, 500 ml 412-131 85 kr 60 kr
Linsåpa, 1 liter 412-133 125 kr 100 kr
Linsåpa, 2,5 liter 412-135 295 kr 240 kr
Linsåpa, 5 liter 412-137 535 kr 450 kr
Doseringspump 412-140 15 kr
Fast linsåpa, 500 ml 412-125 90 kr

Byggfabrikens linolja

Vår linolja är producerad på den skånska slätten. Oljan är kall-
pressad för att uppnå den högsta kvaliteten; en ljus och ren linolja.
Obehandlat virke kan grundas med halvolja; 50% linolja och 
50% balsamterpentin. Terpentinet hjälper oljan att penetrera 
virket och torka snabbare. Terpentin är dock inte en nödvändig 
ingrediens för att olja virke.

Rå kallpressad linolja

Den råa linoljan är tunnflytande och har mycket god inträng-
ningsförmåga i trä. Oljan är lämplig till impregnering av virke 
utomhus där ett djupverkande träskydd önskas. 

Rå kallpressad linolja, 1 liter 410-101 90 kr
Rå kallpressad linolja, 5 liter 410-105 385 kr

Kokt kallpressad linolja

Den kokta linoljan är raffinerad genom uppvärmning och tillsätt-
ning av syre samt sickativ. Den största skillnaden är att kokt lin-
olja har kortare torktid då oxideringen är påbörjad. Den kokta 
linoljan används som bindemedel och spädning av linoljefärg 
för målning inomhus. Den är även lämplig som ytbehandling av 
invändiga ytor och som rostskydd. 

Kokt kallpressad linolja, 1 liter 410-121 95 kr
Kokt kallpressad linolja, 5 liter 410-125 425 kr
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Trägolv inomhus

Olja

Såpa

Lut

Vax

Fernissa

Kalk

Auro
Golvolja 109

Auro
Golvolja 109
Natur

Auro
Hårdolja 126

Auro
Hårdolja 126
Natur

Byggfabriken
Vitolja

Byggfabriken
Vitsåpa

Auro
Vitsåpa 404

Auro
Barrträlut 401

Auro
Lövträlut 402

Auro
Oljevax 129

Auro
Hårdvax 171

Auro
Linoljefernissa
143

Le Tonkinois
Fernissa

Hyllingegårdens
Kulekalk

Olja för engångsbehandling till alla typer av trägolv och andra träytor 
inomhus. Fri från lösningsmedel. 
1 l täcker ca 10-20 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Vitpigmenterad olja för engångsbehandling till alla typer av trägolv och 
andra träytor inomhus. Fri från lösningsmedel. 
1 l täcker ca 10-20 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Olja med hartser för alla typer av trägolv och andra träytor inomhus. 
Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. Innehåller lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 4-8 kvm, 750 ml ca 7-15 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Vitpigmenterad olja med hartser för alla typer av trägolv och andra 
träytor inomhus. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. 
Innehåller lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 4-8 kvm, 750 ml ca 7-15 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Vitpigmenterad linolja för behandling av trägolv för ljus och tålig yta. 
12-18 kvm/l. Torr efter 1-2 dygn, för full belastning efter ca 1 vecka. 
Går bra att förbehandla med lut. Fri från lösningsmedel.

Ottossons egen såpabehandling för trägolv där man önskar en 
ljus/vit – tonad yta. Framställd av svensk kallpressad linolja med tillsats 
av titandioxidpigment. 1 liter räcker till 25-50 kvm.

Vitlaserande växtsåpakoncentrat för såpbehandling av obehandlat trä 
eller lutat trä. Används även som rengöring och vård av redan såpbe-
handlade träytor. Naturliga råvaror.

Lätt pigmenterad lut för behandling och bevarande av nytt eller slipat 
golv av barrträ. För inomhusbruk. 
Efterbehandlas med såpa eller olja. Täcker ca 20 kvm.

Lätt pigmenterad lut för behandling och bevarande av nytt eller slipat 
golv av lövträ. För inomhusbruk. 
Efterbehandlas med såpa eller olja. Täcker ca 20 kvm.

Dubbelverkande oljevax som ger träytan både impregnering och tåligt 
skydd. För ytbehandling av trägolv och träytor inomhus. Poleras in i 
underlaget och ger då en silkeslen, honungsnyanserad yta. Fri från 
lösningsmedel. 350 ml täcker ca 8 kvm och 750 ml ca 15 kvm.

Vaxbalsam av bivax och vegetabiliska vaxer för ytbehandling av 
trägolv, linoleum och oglaserad klinker. Poleras in i underlaget för en 
silkeslen yta. Fri från lösningsmedel. 
100 ml täcker ca 10 kvm och 400 ml ca 40 kvm.

Traditionell oljefernissa. Ger en tålig och vattenavvisande grund på 
träytor som därefter kan efterbehandlas med olja eller vax om högre 
ytfinish önskas. Fri från lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 13 kvm och 750 ml ca 25 kvm.

Äkta linoljefernissa på linolja och kinesisk tungnötolja. Fernissan ger 
bästa skydd till trä och metall och används till allt från trägolv och 
möbler till båtar. Le Tonkinois Linoljefernissa ger en högblank yta.

Kulekalk som tillverkas på våtsläckt är en vällagrad kalkpasta, helt fri 
från tillsatser. Används bland annat till ytbehandling av golv, t ex kalk-
skurning av furu- och grangolv med såpa eller linolja genom blandning 
av kalkmjölk (1 del kalk, 5 delar vatten). 

1 liter 410-471 495 kr
2,5 liter 410-472 995 kr

1 liter 410-474 495 kr
2,5 liter 410-475 995 kr

375 ml 410-410 250 kr
750 ml 410-411 375 kr
2,5 liter 410-412 1190 kr

375 ml 410-420 250 kr
750 ml 410-421 375 kr
2,5 liter 410-422 1190 kr

1 liter 425-321 290 kr
2,5 liter 425-322 620 kr
5 liter 425-325 1050 kr

1 liter 412-341 150 kr
2,5 liter 412-342 350 kr

2 liter 425-315 465 kr

2 liter 425-301 465 kr

2 liter 425-305 465 kr

350 ml 410-480 250 kr
2,5 l 410-481 375 kr

100 ml 415-100 135 kr
400 ml 415-102 350 kr
2,5 liter 415-106 1400 kr

375 ml 414-200 135 kr
750 ml 414-201 210 kr

500 ml 414-101 285 kr
1 liter 414-102 430 kr
2,5 liter 414-103 925 kr

1 kg 360-111 240 kr

Möbler och träytor

Olja

Vax

Lack

Fernissa

Auro
Bänkskiveolja 
108

Auro
Möbelolja 121

Auro
Hårdolja 126

Auro
Hårdolja 126
Natur

Rustin's
Danish oil

Auro
Oljevax 129

Ottosson
Linoljevax

Auro
Möbelbalsam 
173

Auro
Bivaxbalsam 
981

Ottosson
Linoljelack

Auro
Linoljefernissa
143

Le Tonkinois
Fernissa

Linoljebaserad olja för grundbehandling och regelbundet underhåll av 
bänkskivor. Även lämplig för skärbrädor. 
Ger lätt honungston på underlaget. 
Fri från lösningsmedel. Täcker ca 11 kvm. 

Transparent träimpregnering med naturlig citrusdoft för användning 
inomhus. Kan användas ensamt för behandling av trä eller som primer 
på absorberbara ytor före behandling med vax eller olja. Innehåller 
lösningsmedel. Täcker ca 15 kvm.

Olja med hartser för alla typer av trägolv och andra träytor inomhus. 
Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. Innehåller lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 4-8 kvm, 750 ml ca 7-15 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Vitpigmenterad olja med hartser för alla typer av trägolv och andra 
träytor inomhus. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. 
Innehåller lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 4-8 kvm, 750 ml ca 7-15 kvm och 2,5 l ca 25-30 kvm.

Danish Oil innehåller kinesisk tungolja, linolja och hartser. Oljan tar 
fram träets skönhet och ger en naturlig, mjuk yta. Oljan bildar en film (en 
icke-klibbande hinna) som skyddar ytan mot smuts och fukt. Kan använ-
das på alla typer av trä, både inom- och utomhus. Oljan kan övermålas.

Dubbelverkande oljevax som ger träytan både impregnering och tåligt 
skydd. För ytbehandling av trägolv och träytor inomhus. Poleras in i 
underlaget och ger då en silkeslen, honungsnyanserad yta. Fri från 
lösningsmedel. 350 ml täcker ca 8 kvm och 750 ml ca 15 kvm.

Linoljevax av linolja, bivax och harts. Ger en vattenavvisande, siden-
matt yta som kan rengöras med svag blandning av såpa och vatten. 
Torktid ca 1-2 dygn. Genomhärdad efter ca 2-3 veckor. 100 ml.

Vaxbalsam av bivax och vegetabiliska vaxer för ytbehandling av 
möbler och golv inomhus. Ger en lätt honungsfärgad ton. Innehåller 
lösningsmedel. 100 ml täcker ca 5 kvm och 400 ml ca 20 kvm.

Vaxbalsam i flytande form av bivax och vegetabiliska vaxer för ytbe-
handling av möbler och golv inomhus. Ger en lätt honungsfärgad ton. 
Innehåller lösningsmedel. 
Täcker ca 15 kvm. 

Tillsätt 5-10% i slutstrykningsfärgen för högre slutglans på snickerier 
invändigt. Oljan är även lämplig till lasyrmåleri. Blanda cirka 15-20% 
linoljefärg i lasyroljan. 

Traditionell oljefernissa. Ger en tålig och vattenavvisande grund på 
träytor som därefter kan efterbehandlas med olja eller vax om högre 
ytfinish önskas. Fri från lösningsmedel. 
375 ml täcker ca 13 kvm och 750 ml ca 25 kvm.

Äkta linoljefernissa på linolja och kinesisk tungnötolja. Fernissan ger 
bästa skydd till trä och metall och används till allt från trägolv och 
möbler till båtar. Le Tonkinois Linoljefernissa ger en högblank yta.

500 ml 410-210 345 kr

750 ml 430-321 395 kr
2,5 l 430-322 1220 kr

375 ml 410-410 250 kr
750 ml 410-411 375 kr
2,5 liter 410-412 1190 kr

375 ml 410-420 250 kr
750 ml 410-421 375 kr
2,5 liter 410-422 1190 kr

500 ml 410-202 195 kr

350 ml 410-480 250 kr
2,5 l 410-481 375 kr

Naturell 415-210 175 kr
Vit 415-211 175 kr
Svart 415-212 175 kr
Ljusgrå 415-213 175 kr
Nötbrun 415-214 175 kr

100 ml 415-410 135 kr

750 ml 415-415 360 kr

100 ml 410-181 135 kr
500 ml 410-185 220 kr
1 liter 410-189 320 kr

375 ml 414-200 135 kr
750 ml 414-201 210 kr

500 ml 414-101 285 kr
1 liter 414-102 430 kr
2,5 liter 414-103 925 kr

Trapphus i originalfunkis med teakpanel. Danish oil, art nr 410-202, har använts till ytbehandling av teakträet. Danish 
oil skiljer sig från teakolja genom att den innehåller speciella ingredienser för att ge en låg glansfinish. Oljan tar fram 
träets skönhet och ger en naturlig, mjuk yta.

En sekelskifteslägenhet på Söder i Stockholm har renove-
rats varsamt. Ådringsmålade snickerier och ytbehandling 
med Le Tonkinois fernissa (art nr 414-101, 500 ml) och 
Ottosson linoljelack (art nr 410-181, 100 ml). 9190



Rengöring och underhåll

Universal

Rengöring

Underhåll

Byggfabriken
Linsåpa

Byggfabriken
Fast linsåpa

Fulgentin

Auro
Golvrengöring 
427

Auro
Linoleum-
rengöring 656

Biokleen
Målartvätt 
utomhus

Biokleen
Målartvätt 
inomhus

Byggfabriken
Kokt kallpressad 
linolja

Auro
Golvvård 431

Auro
Underhållsolja 
106

Ottosson
Vitsåpa

Auro
Vitsåpa 404

Auro
Underhållsvax 
107

Auro
Möbelpolish 
662

Glanol 
putsmedel

Ballistol 
universalolja

Linsåpa tillverkad av rå linolja. Med denna överfettade linsåpa går det 
utmärkt att tvätta händer, såpa golv, rengöra penslar, ta bort fläckar 
på kläder eller använda som tvättmedel. Ger en mild doft av lin och är 
naturligt återfettande.

Fast såpa för rengöring och underhåll. Kan blandas ut med vatten efter 
önskat ändamål eller användas ur burken på t ex vertikala ytor. 
0,5 liter fast motsvarar cirka 1,5 l flytande såpa. Liksom den flytande är 
den överfettad och ger rena ytor.

Fulgentin är ett rengörings- och polermedel grundat på mineraloljor med 
små tillsatser av alifatiska kolväten och destillerat vatten. Fulgentin är 
mångsidigt och lättarbetat och du kan enkelt rengöra och polera alla 
hårda ytor med ett och samma polish.

Milt rengöringsmedel för målade, oljade eller vaxbehandlade träytor 
samt kork och linoleum. Även lämpligt för laminat och klinker. 
Blandas ut med vatten.

Rengöringsmedel speciellt framtaget för linoleum- och PVC-golv. 
Tar bort envis smuts och rester av vårdprodukter.

Rengör enkelt och effektivt målade ytor från smuts och fett före målning 
och behöver inte eftersköljas med vatten.

Rengör enkelt och effektivt målade ytor från smuts och fett före målning 
och behöver inte eftersköljas med vatten.

Kallpressad kokt linolja. Innehåller torkmedel kobolt sirkonium.
Kokt linolja är trögflytande och lämplig som ytbehandling av invändiga 
ytor, som rostskydd samt som bindemedel i linoljefärg. Behandla invän-
diga ytor tills de är mättade. Torka av olja som inte absorberas.

Milt rengöringsmedel för regelbunden rengöring och underhåll av 
oljade och vaxade trägolv.

Underhållsolja för vård och skydd av oljade trägolv. Bevarar lystern, 
tar bort små skrapmärken samt ger en vatten- och smutsavvisande yta. 
Täcker ca 80 kvm.

Ottossons egen såpabehandling för trägolv där man önskar en 
ljus/vit – tonad yta. Framställd av svensk kallpressad linolja med tillsats 
av titandioxid pigment. 1 liter räcker till 25-50 kvm.

Vitlaserande växtsåpakoncentrat för såpbehandling av obehandlat trä 
eller lutat trä. Används även som rengöring och vård av redan såpbe-
handlade träytor. Naturliga råvaror.

Underhållsvax för vård och skydd av vaxade ytor. Bevarar lystern, tar 
bort små skrapmärken samt ger en vatten- och smutsavvisande yta. 
Täcker ca 80 kvm.

Vax innehållande polish som ger en vårdande, antistatisk yta. För 
långsiktigt underhåll av möbler av alla trätyper. 
Naturliga råvaror.

Skonsamt putsmedel för blanka metaller t ex guld, silver, brons, mässing, 
koppar, tenn, krom, rostfritt stål och aluminium. Bildar en vattentät film 
som ger långvarigt skydd mot smuts och rost. Bibehåller glansen längre 
och underlättar framtida polering.

Universalolja för rengöring och smörjning av verktyg, maskiner, träd-
gårdsredskap mm. 100 ml sprayflaska.

500 ml 412-131 85 kr
1 liter 412-133 125 kr
2,5 liter 412-135 295 kr
5 liter 412-137 535 kr

500 ml 412-125 90 kr

250 ml 494-410 135 kr

500 ml 412-150 135 kr

500 ml 412-170 175 kr

1 liter 496-133 95 kr

1 liter 496-132 90 kr

1 liter  410-121 95 kr
5 liter  410-125 425 kr

1 liter 412-155 275 kr

1 liter 410-520 295 kr

1 liter 412-341 150 kr
2,5 liter 412-342 350 kr

2 liter 425-315 465 kr

1 liter 410-525 265 kr

500 ml 412-260 225 kr

100 ml 494-421 95 kr

50 ml 492-100 65 kr
100 ml 492-103 85 kr

Impregnering utomhus

Utspädning och förtunning

Olja

Tjära

Fernissa

Byggfabriken
Rå kallpressad 
linolja

Auro
Utomhusolja 110

Byggfabriken
Vitolja

Claessons
Kinesisk 
tungolja

Claessons
Tung oil

Ottosson
Dalbränd 
trätjära

Ottosson
Tjärolja

Le Tonkinois
Fernissa

Ottosson
Rå kallpressad 
linolja

Ottosson
Kokt kallpressad  
linolja

Ottosson
Balsamterpentin

Färgriket
Skonsam 
förtunning

Rå linolja har god inträngningsförmåga och är lämplig till impregnering 
av trä utomhus. Behandla ytan tills den är mättad. Torka av olja som inte 
absorberats inom två timmar. Låt torka före täckmålning.

Pigmenterad olja för obehandlade och tidigare behandlade trämöbler 
och träterrasser. Ger en vatten- och smutsavvisande yta. 
Innehåller lösningsmedel. 
750 ml täcker ca 20 kvm och 2,5 l ca 50 kvm.

Vitpigmenterad linolja för behandling av trägolv för ljus och tålig yta. 
12-18 kvm/l. Torr efter 1-2 dygn, för full belastning efter ca 1 vecka. 
Går bra att förbehandla med lut. Utan lösningsmedel.

Kinesisk tungolja löst i balsamterpentin. En nötolja från tungträd. 
Oljan har mycket god impregneringsförmåga och är lämplig till träskydd 
både inomhus och utomhus.

Kinesisk nötolja från tungträd. Kan användas som del i fernissa, linolje-
färg, impregneringsolja eller rostskyddsbehandlingar. Blandas helst med 
minst 50% linolja och terpentin. Torkar långsamt.

Finaste tjäran tillverkad av furustubbar. Används till behandling av 
t ex träfartyg och trähus. Ger en ljusbrun färgton. Stryks varm, cirka 
50 grader, gärna på solvarm vägg. Åtgång första strykningen 
cirka 2-4 m²/liter, andra ca 4-8 m²/liter.

Ger en transparent, tålig och vattenavvisande yta. Behöver inte förvär-
mas utan stryks tunt som den är 2 ggr på ytor som man inte tänker måla 
med färg (1-2 dygn mellan strykningarna). Överskottet torkas bort efter 
ca 1 h. Lämplig för t ex terrassgolv, bryggor, staketstolpar, syllar.

Äkta linoljefernissa på linolja och kinesisk tungnötolja. Fernissan ger 
bästa skydd till trä och metall och används till allt från trägolv och 
möbler till båtar. Le Tonkinois Linoljefernissa ger en högblank yta.

Kallpressad rå linolja från Ottossons färgmakeri. Oljan är lagrad i minst 
6 månader efter pressning så att eventuella slemprodukter kan sedimen-
tera. Förutom till oljning används rå linolja till spädning av linoljefärg 
utomhus. Den används också till att förvara penslar i.

Ottossons egen kallpressade kokta linolja. Rå linolja upphettas till cirka 
140 grader under en vecka för att få fram den kokta linoljan som bland 
annat används som bindemedel i Ottossons linoljefärg.

Ottosson balsamterpentin är särskilt mild och används till spädning av 
linoljefärg, linolja, trätjära, rengöring av penslar mm. Rekommenderas 
även vid impregnering utomhus av staket eller trädäck då den hjälper 
linoljan att tränga längre ner i träet. Biologiskt nedbrytbar.

Extra skonsam förtunning för spädning av bl a linolja och linoljefärg. 
Används även till penseltvätt.  Fungerar utmärkt som ersättning för 
balsamterpentin med likvärdigt resultat.

1 liter  410-101 90 kr
5 liter  410-105 385 kr

750 ml 410-717 325 kr
2,5 liter 410-718 995 kr

1 liter 425-321 290 kr
2,5 liter 425-322 620 kr
5 liter 425-325 1050 kr

1 liter 410-251 275 kr
5 liter 410-255 995 kr

1 liter 410-256 340 kr

1 liter 420-231 250 kr
5 liter 420-235 860 kr

1 liter 420-311 190 kr
5 liter 420-315 760 kr

500 ml 414-101 285 kr
1 liter 414-102 430 kr
2,5 liter 414-103 925 kr

1 liter 410-751 105 kr
5 liter 410-755 495 kr

1 liter 410-761 125 kr
5 liter 410-765 535 kr

250 ml 411-220 105 kr
1 liter 411-221 195 kr
2,5 liter 411-222 345 kr

250 ml 411-200 110 kr
1 liter 411-201 220 kr
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När det är dags att måla rekommenderar vi att du lägger en 
slant på en bra pensel. När det sedan är färdigmålat rekommen-
derar vi att du lägger en liten stund på att rengöra den så att den 
är redo att användas igen.

Vilken typ av pensel ska du välja?

Naturborst och blandborst

Det första valet handlar om typ av borst. Till linoljefärg är natur-
borst det bästa valet. Företrädesvis svart svinborst som är tunn 
och har bättre spänst än den lite grövre, ljusa svinborsten. 
Penslar med svart svinborst ger en jämn och fin yta efter slutstryk-
ningen utan att ta bort den penselmålade känslan. På senare tid 
har naturborst blivit en bristvara varför blandborstpenslar ibland 
ersätter den rena naturborstpenseln. En blandborstpensel med 
50/50 natur- och syntetborst är ett bra alternativ till den rena 
naturborstpenseln men vi håller oss till naturborst så länge.

Syntetisk borst

Till vattenbaserad färg är syntetisk borst det bästa valet. Med 
syntetisk borst det är lätt att stryka ut färgen jämnt och fint och 
penseln är lätt att rengöra. Kvaliteten är dock lika avgörande för 
resultatet som med naturborst. Nöj dig inte med en skräppensel 
utan välj en kvalitetspensel som du rengör och använder igen 
och igen. Det blir både roligare och bättre.

Växtfiberborst

Växtfiber förekommer också i penslar. Det är en traditionell borst 
till penslar avsedda för målning på lite grövre ytor, som till exem-
pel på sågad panel. Borsten är slittålig, styvare än svinborst och 
blir inte förstörd av vattenlöslig färg. Hornsugga är en klassisk 
fiberborstpensel till slamfärg eller trätjära.

Vad ska du måla?

Nästa val handlar om vilken typ av pensel som passar bäst 
för jobbet. 

Är det ett fönster som ska målas eller gäller det hela fasaden? 
Till snickerier som list, panel, fönster och dörrar rekommenderar 
vi en anstrykare. Det finns runda, ovala och flata anstrykare. 
Vilken valet faller på är främst en smaksak eller baserat på gam-
mal vana. Det finns ingen kvalitetsskillnad mellan formerna.

En rund pensel håller mer färg än en flat pensel, som å andra 
sidan täcker en större yta. En oval pensel kombinerar de båda 

egenskaperna. Ska du måla med linoljefärg för första gången 
rekommenderar vi en flat eller oval pensel eftersom de är lättast 
att använda.

En fönsterpensel eller en spröjspensel är specialanpassade an-
strykare och syftet med dem framgår av namnen. De är snedskur-
na eller toppade för att lättare komma åt svårmålade ytor som 
hörn eller prång. En fönsterpensel är ett utmärkt val även till att 
måla en pinnstol eller något annat pilligt.

En moddlare används främst till efterstrykning vid målning med 
linoljefärg. Med en bred moddlare kan du efterstryka stora ytor 
för att få en jämnt målad yta, vilket är svårt att uppnå på stora 
ytor med en smal pensel.

En fasadpensel är, som namnet antyder, ett bra val när det är 
större ytor som ska målas. Penseln är bred och håller mycket färg.

Penselguide

En bra pensel gör halva jobbet när det kommer till att måla med linoljefärg. 
Kanske inte helt sant men att arbeta med en bra pensel gör stor skillnad på 
resultatet jämfört med slit-och-slängpenseln. Oavsett färgtyp. 

BYGGFABRIKENFAKTA

UNDERHÅLLNING VID MÅLNING 
MED LINOLJEFÄRG

Inför målning 

En ny naturborstpensel mår bra av att impregneras med 
rå linolja.
1. Olja in hela penseln.
2. Tvätta ur penseln ordentligt med såpa.
3. Låt penseln torka.

Med denna grundbehandling släpper penseln det mesta 
av sina lösa borst och får en grundimpregnering som gör 
det möjligt att underhålla penseln på bästa sätt.

Mellan strykningarna

Förvara penseln i en burk med linolja.

Rengöring av penseln

1. Stryk ur det mesta av färgen ur penseln.
2. Tvätta med linsåpa och vatten.
3. Skölj ur penseln ordentligt.
4. Häng penseln på en spik eller liknande. 

Se till att borsten inte ligger mot något så 
att den blir sned eller spretig. Där kan den 
sedan hänga i väntan på nästa projekt.

Oval anstrykare
Oval anstrykare för oljefärg 
med svart naturborst och 
obehandlat träskaft.

25 mm 100-120 145 kr
35 mm 100-121 195 kr
45 mm 100-122 235 kr
55 mm 100-123 285 kr

Flat anstrykare
Anstrykare med rundad topp för 
oljefärg. Pensel med blandborst, 
rostfritt bleck och lackerat 
träskaft. 

40 mm 101-112 145 kr
50 mm 101-113 165 kr
60 mm 101-114 195 kr

Lackpensel syntet 
Lackpensel med syntetborst och 
lackat skaft av bambu. 
Rekommenderas till vattenbase-
rad vägg- och snickerifärg.

35 mm 100-185 75 kr
50 mm 100-186 95 kr
70 mm 100-187 145 kr

Rund anstrykare
Dubbelförlindad rund an-
strykare för oljefärg med svart 
naturborst, rundad topp och 
obehandlat träskaft.

26 mm 100-142 195 kr
36 mm 100-144 355 kr

Lutpensel
Pensel med ljus lösningsmedel-
stålig syntetborst lämplig 
för golvlutning.

100 mm 101-662 75 kr

Moddlare
Moddlare för slätstrykning med 
svart naturborst och obehandlat 
träskaft.

50 mm 100-161 85 kr
75 mm 100-163 145 kr
100 mm 100-164 185 kr
125 mm 100-165 335 kr

Fönsterpensel
Fönsterpensel med snedskuren 
svart svinborst och obehandlat 
träskaft.

37 mm 101-405 175 kr

Hornsugga
Klassisk hornsugga med borst 
av växtfibrer och skaft av trä. 
Lämplig till trätjära och slamfärg.

60 mm 101-671 220 kr

Rund anstrykare
Dubbelförlindad rund anstrykare 
för oljefärg med svart bland-
borst, 50% svinborst, 50% 
syntetborst. Obehandlat träskaft.

25 mm 100-151 130 kr
35 mm 100-153 220 kr
45 mm 100-155 320 kr

Rödfärgspensel
Rödfärgspensel med svart 
blandborst och rött träskaft.

130 mm 101-608 165 kr

Vinkelpensel
Elementborste med koniskt 
slipad syntetborst. Ihåliga borst-
fiber ger högre färgupptagning.

35 mm 100-190 45 kr
50 mm 100-193 55 kr

Fasadpensel 
Fasadpensel med svart välfylld 
svinborst, rak topp. Handtag i 
obehandlat trä.

125 mm 100-301 395 kr

Flat streckdragare
Flat streckdragare med ljus 
svinborst. Används främst vid 
målning med oljebaserad färg.

8 mm 100-222 55 kr
12 mm 100-224 65 kr 
16 mm 100-225 85 kr

Rund streckdragare
Rund streckdragare med ljus 
svinborst. Används främst vid 
målning med oljebaserad färg.

8 mm 100-234 50 kr
12 mm 100-236 60 kr
16 mm 100-237 70 kr

Spröjspensel
Spröjspensel med svart svinborst 
och obehandlat träskaft.

12 mm 100-201 145 kr
16 mm 100-202 155 kr
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Inför en fönsterrenovering börjar du med att göra en genom-
gång av fönstret för att se vad som behöver göras. I bästa fall 
kan det räcka med ett enkelt underhåll där fönstret får nytt kitt 
och utsidan ett nytt lager färg eller olja.
 
För att ta reda på vad som behöver åtgärdas börjar du under-
söka om kittet sitter fast, har torkat ut eller ramlat av. Gå igenom 
och kontrollera att alla glas är hela. Behöver beslagen tas ner 
och rengöras eller ersättas? 

Nästa steg handlar om hur färgen sitter. Har fönstret målats med 
plastfärg? Sitter den gamla färgen i flagor? Beroende på vad din 
genomgång visar kan du avgöra vilka steg du kan hoppa över 
och vilka insatser du behöver lägga omsorg på. I korta drag 
innehåller en fönsterrenovering dessa steg:

Beslag

Lossa försiktigt de beslag som sitter löst eller behöver under-
håll. Lägg beslagen i linsåpa för att få gammal färg att lossna. 
Sönderrostade beslag ersätts med nya.

Glas

Glas som har gått sönder ersätts med glas som är så likt de om-
givande glasen som möjligt. Skrapa bort det kitt som sitter löst 
och lägg i nytt linoljekitt där det saknas. Var noga med att fylla 
alla sprickor. För en fullständig renovering behöver glaset tas ur.

Skrapa & olja

Gammal plastfärg och löst sittande färg måste bort. En färgskra-
pa med olika profilblad kan vara bra när fönstrets profiler ska 
rengöras. Varmluftspistol underlättar skrapandet. Gammal lin-
oljefärg med bra vidhäftning kan sitta kvar medan plastfärg 
bör tas bort. 

När färgen är borta stryker du på en så kallad halvolja (50% 
linolja och 50% terpentin) som ger virket ett bra skydd. Stryk på 
oljan i omgångar och torka bort överflödet. Efter oljningen kan 
småsprickor och spikhål spacklas igen med linoljekitt.

Kitta

Grundmåla innan beslagen sätts tillbaka och schellacka kitt-
falsen innan glaset sätts på plats. Glasstift spikas med en liten 
hammare. Lägg en sträng av kitt i falsen en hel sida åt gången 
och dra snett mot kanten med en kittkniv. Tips! Om kittet känns 
för kletigt kan du tillsätta krita för att göra det fastare. Låt kittet 
torka tills ytan blir tillräckligt stabil att måla. Detta brukar ta cirka 
ett dygn.

Måla

När du målar med linoljefärg ska färgen läggas på i tunna lager 
och dras ut ordentligt. Linoljefärg målas med tre strykningar.

Uppsättning

Sätt upp fönstren och justera eventuellt gångjärn så att bågarna 
hänger rakt. Kontrollera tätningen och använd lindrev som luftar 
utan att släppa in drag. 

Läs mer om de olika stegen i Renoveringshjälpen på vår hemsida. 
Här hittar du också fler verktyg, material och hjälpmedel för en 
lyckad fönsterrenovering.

Fönsterrenovering

Originalfönster i en gammal byggnad är en skatt värd att vårdas. Hantverk, 
kvalitet, form och proportioner samspelar med husets detaljer. Munblåsta glas 
sprider ett fint ljus i rummet. Gamla fönster behöver underhåll och ibland en mer 
omfattande renovering för att överleva. I många fall är renoveringen något du 
kan utföra själv, även om det kräver tid och tålamod.

Fönsterkitt
Fönsterkitt OS110 Illbruck. Äkta linoljekitt 
tillverkat av rå linolja och krita.

0,5 kg 452-020 65 kr
5 kg 452-021 345 kr
10 kg 452-022 595 kr

Krita
För framställning av kitt, spackel och 
vattenbaserad färg.

1 kg 443-101 95 kr

Oljeglasskärare
I hög kvalitet med mässingsgrepp. 
För glastjocklek 3-12 mm. 5000 Silbersnitt. 
Skärvinkel 140 grader. 
Linjalavstånd 2,5 mm. 
Automatisk dosering av skärolja. 

Oljeglasskärare 126-103 395 kr
Olja 50 ml 126-109 85 kr

Lillskrapan
Skrapa för färgskrapning och kittning.

Lillskrapan 108-221 95 kr

Färgskrapa
Rak färgskrapa med gummerat skaft. 

Färgskrapa 25 mm 108-101 135 kr
Extrablad 25 mm, 2-p 108-102 85 kr
Färgskrapa 50 mm 108-111 155 kr
Extrablad 50 mm, 2-p 108-112 85 kr

Glasskrapa
Skrapar bort färgfläckar från glas.

Glasskrapa 108-253 195 kr

Lindrev docka
Spunnet drev, ca 30 mm diameter. 
Förpackning ca 3 kg i papperspåse. 
Motsvarar ca 70 meter.

Lindrev spunnet 450-120 365 kr

Lindrev rulle

Lindrev på rulle, 15 meter. 10 mm tjock 
och 100 mm bred. Hundra procent lin. 

Lindrev rulle 450-154 175 kr 

Linsnöre
För tätning av fönster och dörrar. 

3 mm 450-308 11 kr/m
5 mm 450-310 14 kr/m
6 mm 450-312 16 kr/m
8 mm 450-314 20 kr/m
10 mm 450-318 25 kr/m
12 mm 450-316 29 kr/m

Ullsnöre
Yllesnöre för tätning av fönster och dörrar. 
100% ull. 

5 mm 450-332 15 kr/m
8 mm 450-335 18 kr/m

Fönsterremsa
Fönsterremsa Dixi. Tätar innanfönster. 
Bredd 24 mm.

Rulle 25 meter 452-201 45 kr

Fönstervadd
På rulle. Tar upp kondens mellan fönster-
bågarna på fönster med enkelbågar.

Rulle 4 meter 452-202 77 kr

Stifttråd
Förkopprad stifttråd. Håller glaset på 
plats i kittfalsen. 18 stift per tråd.

Stifttråd 452-203 3 kr

Schellacklösning
Animaliskt naturharts, används till förseg-
ling av kvist och kittfals.

250 ml 416-325 115 kr
1 liter 416-326 295 kr

Kittkniv
Klassisk kittkniv med trägrepp.

Kittkniv 108-402 185 kr

Kvistlackset
Burk med pensel till schellacklösning, 
250 ml.

Kvistlackset 102-110  79 kr

9796



Första huset i raden har lägenheter i 2,5 plan, så kallat entresolplan. Inspirerat av Le Corbusier har rummets ytor optimerats genom att utnyttja höjden. Trappan leder först upp till 
entresolplanet och sedan vidare till andra våningen. Räcket med sina linor var långt före sin tid.

Funkisen slog igenom i Sverige snabbt och brett och drabbade 
landet i positiv bemärkelse. Äntligen var Sverige på väg upp ur 
lorten och trångboddheten till den välordnade, ljusa och prak-
tiska funktionalismen. I Malmö levde och verkade byggmästaren 
Eric Sigfrid Persson. Även han var biten av de nya tankegång-
arna och ville skapa hem för ett modernt sätt att bo och leva. 
Han kom att bli en av de mest tongivande rösterna och skapade 
under 1930- och 40-talet flera goda exempel på funkisarkitektur 
runtom i Malmö. Flerfamiljshusen Ribershus är kronan på verket 
och ett av Sveriges vackraste funkisområden.

Ribershus

När Ribershus stod klart 1938 anordnades, helt i linje med tids-
andan, en boutställning för att visa på de olika alternativ för 
boende och konstellationer som rymdes innanför väggarna i 
Ribershus. Utställningen kallades ”Vi bo i Ribershus – Svenska 
slöjdföreningens utställning av moderna hem”. Det skapades en 
katalog där tankarna kring området beskrevs noga. Olika fiktiva 
hem presenterades, fullt möblerade och allt redovisades i prydliga 
tabeller. Som en vägledning och tydlig puff i rätt riktning för att 
bygga ett respektabelt, funktionellt och rationellt hem.

Eric Sigfrid Persson, David Helldén och Stig Dranger, Malmö 1938.
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Eric Sigfrid lät bygga sammanlagt åtta hus i området Ribershus 
som utan tvekan anses vara den mest konsekvent genomförda 
funktionalistiska bebyggelsen i Malmö. De tre husen närmast 
havet är mest iögonfallande, varav huset närmast centrum det 
mest framträdande. Arkitekter för detta huset blev David Helldén 
och Stig Dranger. För tiden mycket innovativa idéer såsom stora 
perspektivfönster och unik planlösning gjorde att fasaden 
och fönstersättningen fick ett mycket okonventionellt utseende. 
De olika våningsplanen skiljer sig åt eftersom lägenheterna 
varierar mellan att ha två eller tre våningar. Även vinklarna i form 
av utskjutande burspråk och balkonger ansågs oerhört modernt.

I originalköken syns både knoppar av svarvad mässing och 
handtag i rostfritt stål. Båda beslagen har Byggfabriken låtit ny-
tillverka och traditionsenligt döpt till Ribershus. Många av Bygg-
fabrikens beslag har fått sina namn efter den plats där förla-
gan har hittats. Andra exempel är dörrhandtaget Rådhuset och 
kroklisten Kallis.

Precis som Byggfabrikens andra egenproducerade produkter 
har Ribershusbeslagen genomgått en noggrann framtagnings-
process. Först och främst noterade vi att den enkla, vackra knop-
pen satt i flera bevarade kök från funkistiden – i synnerhet i 
Ribershus och andra Eric Sigfrid Persson-byggnader. Sedan såg 
vi oss omkring efter storlekar och om det fanns olika varianter. 
I ett välbevarat originalkök hittade vi knoppar i två olika storlekar 
som vi använde som förlaga. Dessa ritades upp och prototyperna 
i svarvad mässing justerades flera gånger innan formen satt som 
gjuten. Nu var det precis enligt original och produktionen sattes 
igång. Ribershusknoppen har kommit att bli en av våra mest 
populära beslag.

Framtagningen av Ribershushandtaget gick till på liknande sätt. 
Även handtagen fanns som bevarade original i flera kök i Ribershus. 
Med stor respekt för originalet tog Byggfabriken fram en perfekt 
reproduktion efter den gamla förlagan sett till originalets mate-
rial, mått och tjocklek. Inga genvägar togs i materialval eller till-
verkningssätt. Handtaget är gjort av rostfritt stål som stansats ut 

1938

Skålhandtag Ribershus
Formpressat draghandtag i rostfritt stål för låda och lucka.
Producerat av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

90 mm 581-140 125 kr

Knopp Ribershus
Av mässing till luckor och lådor. Montering med genomgående M4-skruv.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

20 mm, mässing 580-240 75 kr
20 mm, förnicklad 580-241 85 kr
25 mm, mässing 580-242 85 kr
25 mm, förnicklad 580-243 95 kr
30 mm, mässing 580-244 115 kr
30 mm, förnicklad 580-245 125 kr

och sedan formpressats till sin unika och enkla form. Det passar 
lika bra för låda som lucka. Båda Ribershusbeslagen har använts 
vid renoveringar i Ribershus där viljan har funnits att renovera 
varsamt och stilenligt.

Andra exempel på Eric Sigfrid Perssons arkitektur i Malmö är 
några hus kring området Davidshall. Även Malmgården som är 
hans första funktionalistiska byggnad, rikligt utsmyckad med verk 
av tidens största konstnärer. Det är ett kringbyggt flerfamiljshus 
som bildar ett helt kvarter. När det begav sig var byggnaden ut-
rustad med en tennisbana och det fanns planer på en gemensam 
gymnastiksal. I Byggfabrikens sortiment finns en skåpregel vid 
namn Malmgården (art nr 584-421) till minne av kvarteret. 

Sist men inte minst sammankopplas Eric Sigfrid med Friluftstaden 
som är en skara radhus med två våningar. Detta är än idag ett 
hett och eftertraktat boende. Vi har låtit producera två knoppar 
och gett dem namnet Friluftstaden (rektangulär, art nr 584-401 
och rund, art 584-405) för att visa vår uppskattning.
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De första installationerna under sent 
1800-tal gjordes med utanpåliggande 
eldragning. Eltrådarna tvinnades kring 
isolatorer som skruvades fast på väggen 
och i taket. Strömbrytare och eluttag var 
därmed också utanpåliggande. I bygg-
nader från denna och äldre tider ligger 
elinstallationen ofta kvar som utanpålig-
gande även om eldragningen (förhopp-
ningsvis) har blivit moderniserad sedan 
den ursprungligen installerades. 

Kring 1910 utvecklade den tyske elek-
trikern Ernst Kuhlo en gummiisolerad 
ledning vilket gjorde elinstallationerna 
säkrare. Det har givit namnet åt dagens 
kulokabel avsedd för dragning direkt på 
vägg och tak.

På 1920- och 30-talet förekom både ut-
anpåliggande installationer, som då låg i 
tunna rör av bleckplåt, och dold installa-
tion som låg i rördragning i vägg och tak. 
Till den dolda installationen monterades 
apparatdosor i väggen för strömbrytare 
och eluttag och elen blev därmed en inte-
grerad del av väggen.

Form och utseende har också varierat ge-
nom åren, både av material- och stilmässi-
ga skäl. Både material och stilar på ström-
brytare och uttag har använts parallellt.

Porslin 

Porslin användes tidigt till elektriska kom-
ponenter. På strömbrytare och uttag an-
vändes de både till kopplingsinsatsen och 
till hölje och vred. I Sverige förekom ström-
brytare och uttag av porslin primärt under 
slutet på 1800-talet fram mot 1920-talet.

Porslin var länge det material som an-
vändes till apparaternas kopplingsdelar. 
Insatsen byttes från porslin till plast på 
1960-talet. I de apparater Byggfabri-
ken säljer används både porslin och ter-
moplast i kopplingsdelarna. 

Bakelit

Det syntetiska materialet Bakelite®, som 
Leo H Baekeland tog patent på 1908, 
visade sig passa utmärkt till elektriska 
apparater då det tål höga temperaturer 
och är formstabilt. Men framför allt är det 
isolerande mot elektrisk spänning. 

En låg tillverkningskostnad gjorde snabbt 
bakelit till ett populärt material för an-
vändning i många detaljer i hemmen, till 
exempel strömbrytare och andra elektris-
ka apparater. Det gjorde att huvuddelen 
av de strömbrytare och vägguttag som 
monterades in under 1920-talet fram till 
1960-talet var tillverkade av bakelit. 

Duroplast 

Duroplast är liksom bakelit en härdplast . 
Till skillnad från bakelit armeras duroplas-
ten med fiber, inte sällan bomullsfiber. 
Den är nära besläktad med bakelit och 
kallas därför ibland för vit bakelit. 

Vit bakelit var vanlig på 1930-, 40- och 
50-talet, inte minst i funkismiljöer. Den 
ersatte under 1900-talets andra hälft 
bakeliten i den moderna tillverkningen av 
strömställare. Inte minst för att uppnå en 
riktigt vit kulör – något som inte är möjligt 
med bakelit. 

Glas 

De första strömbrytarna med ringar av 
glas kom på 1920-talet och var en del 
av modernismens nya funktionella form-
språk. Strömbrytare med glasplatta syns 
i Bauhausbuch Nr.3 – Ein Versuchshaus 
des Bauhauses in Weimar (Adolf Mayer, 
1924). 

I Sverige var strömbrytare med glasplatta 
vanligt i funkisbebyggelse från 1920-talet 
till 1940-talet. Baksidan av glaset målas 
eller tapetseras och strömbrytaren blir en 
del av väggen – material och funktion 
helt i funktionalismens anda.

Strömbrytare och uttag
Elektrifieringen av svenska hem har skett successivt i takt med att elektricitet funnits tillgängligt i 

olika delar av landet. På 1890-talet fanns det elektricitetsverk endast på ett tjugotal orter i Sverige. 
Tekniken var ny och kostnaderna stora. Den mesta elektriciteten användes i industrier och offentliga 

inrättningar som ofta hade egna elverk. Elen nådde därför endast undantagsvis privata hem. 

Sammansatt infälld strömenhet med apparatinsatser och tvåfacksram i svart bakelit. Apparatinsats till strömbrytare med trappfunktion, art nr 710-231. Apparatinsats till strömbrytare 
dubbelvipp med kronfunktion, art nr 710-207. Ram med två fack för apparatinsatser, art nr 710-102. Kakelplatta Subway half tile Colonial white, art nr 310-210. Kakelplatta Subway 
half tile - avrundat och glaserat avslut på långsidan Colonial white, art nr 310-212. 
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Men tänk på att vara varsam och tänk på säkerheten. Fram till 
elmätaren är säkerheten elleverantörens ansvar, men efter mä-
taren är det anläggningens ägare som ansvarar för säkerheten 
– det vill säga du. Renovering av ett elsystem ska utföras av 
fackman men det är du som bestämmer hur det ska se ut. Var 
noga med att tillsammans gå igenom hur elen ska dras och vilka 
strömbrytare med mera som ska installeras.

Material 

Materialen som har använts till strömbrytare och eluttag har genom 
åren varit många olika. Ursprungligen användes mässing, pors-
lin och trä men bakelit och glas kom också tidigt till användning. 

Allt eftersom plastmaterialen utvecklades har de sedan 1950-talet 
slagit ut de mer traditionella materialen från marknaden. 
Gemensamt för de material som används är att de ska isolera 
och skydda oss från de strömförande kopplingarna, varför mässing 
och andra metaller inte längre förekommer i hölje och vred. 

BYGGFABRIKENFAKTA

VÅRA STRÖMSTÄLLARSYSTEM 

Byggfabrikens strömbrytare, dimmer och uttag går 
att sätta samman i olika kombinationer. Om du inte 
vill ha en separat monterad enhet väljer du någon 
av flefacksramarna och sätter samman de enheter 
du önskar. Flera insatser, såsom strömbrytare och/eller 
uttag, kan monteras i rad genom att kombinera slut- 
eller mittring.

Tänk på att varje enhet kräver en egen apparatdosa 
i väggen. Alla våra strömbrytare och uttag passar i 
standardapparatdosor. Strömbrytarnas insatser, det 
vill säga strömställarna som sitter i dosorna i väggen, 
är tillverkade av keramiskt porslin. 

Till de utanpåliggande strömbrytarna och uttagen finns 
en bottenplatta. Denna krävs i det fall de monteras på 
brännbart material, till exempel direkt på en träpanel 
eller list. 

El, så funkar det!

Sedan 1930-talet är elinstallationer i våra hem en självklarhet och sedan dess 
har vårt behov av elektricitet ökat avsevärt. Idag behöver vi el till allt, till och med 
till att borsta tänderna. Installationerna i våra äldre hus räcker helt enkelt inte till. 
Dessutom kan en gammal installation vara sliten och spröd. Då är det dags att 
renovera och lägga till för att tillfredsställa behoven. 

Det här får du göra själv:

Byta glödlampor.
Byta strömbrytare, vägguttag, lamputtag och proppar.
Montera sladdströmbrytare, lamputtag, skarvuttag och 
stickkontakt på en sladd.

Det här får du inte göra själv:

Nyinstallera strömbrytare och vägguttag.
Dra fasta ledningar.
Ansluta eller koppla loss fast anslutna apparater.
Byta från ojordat till jordat uttag.

Trapp-, kron- eller korsströmbrytare? 

Trappströmbrytare används som ”vanlig” strömbrytare samt när 
en ljuspunkt ska tändas och släckas från två platser, till exempel 
i ett genomgångsrum eller en trappa. 

Kronströmbrytare används när två ljuspunkter ska tändas och 
släckas från en plats, till exempel en takkrona. Har du flera 
ljuskällor i ett rum där du vill ha vissa släckta och vissa tända? 
Då är en kronströmbrytare lösningen.

Korsströmbrytare används när en ljuspunkt ska tändas och 
släckas från flera platser, till exempel i en korridor eller trappa 
med flera plan. En korsströmbrytare monteras alltid mellan 
två trappströmbytare. 

Tryckdimmer

Med en tryckdimmer sker dimringen genom att du håller tryck-
knappen intryckt och sedan släpper vid den ljusstyrka du vill ha. 
Vid nästa tryck ändras riktningen, dvs ökad eller minskad effekt. 
Dimmern slås på och av genom ett snabbt tryck. Med dubbel 
knapptryckning styr du dimmerns insomningsfunktion där ljuset 
långsamt släcks från aktuellt ljusläge. Det går att ställa in lägsta 
ljusstyrka och dimringshastighet med ställskruvar på dimmern. 
Dimmern monteras genom att en separat dimmerenhet placeras 
i kopplingsdosan eller apparatdosan (djupare modell för dubbel 
gips krävs) och kopplas till enheten med fjädrande tryckknapp. 
Dimmern är en universaldimmer som även klarar att dimra låg-
energilampor (ESL) som är avsedda för dimring (upp till 100W). 
Du kopplar då in dimmern i en alternativ ingång. Du måste alltså 
redan vid inkopplingen av dimmern välja om du ska ha låg-
energilampor eller glödljus. 

• Universell dimmer för R- L- och C-laster upp till 400W.
• Dimringsbara lågenergilampor (ESL) upp till 100W.
• Automatisk avkänning typ av last R+L eller R+C. 
 Last L+C får ej mixas.
• Manuell inställning för ESL-last.
• Nollgenomgångsbrytning med mjuk på/av, för att spara lasten.
• Minsta ljusstyrka kan ställas in efter önskemål.
• Dimringshastigheten kan ställas efter önskemål.
• Universell styrspänning 8-230V AC/DC, galvaniskt skilda 
 från matnings- och kopplingsspänningen 230V.

Dosa eller kulo? 

I Byggfabrikens sortiment finns strömbrytare och uttag både för 
infällt montage och utanpåliggande strömdragning (kulomontage) 
representerat. Apparater för infällt montage monteras i en vägg-
dosa, så kallad apparatdosa.

Att koppla el

En del enklare elarbeten i hemmet får du utföra själv under 
förutsättning att du vet hur du ska göra. Är du det minsta 
osäker ska du vända dig till en fackman. Mer information finns i 
Elsäkerhetsverkets broschyr ”Elsäkerhetspocket”. Den kan laddas 
ner från elsakerhetsverket.se.
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Strömbrytare vipp
Trappfunktion 710-202 415 kr
Korsfunktion 710-206 515 kr
2-polig-vipp 710-210 415 kr 

Strömbrytare dubbelvipp
Kronfunktion 710-208 495 kr

Strömbrytare dubbelvipp
Kronfunktion 710-207 420 kr

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 710-201 340 kr
Korsfunktion 710-205 440 kr
2-polig-vipp 710-209 340 kr

Signalknapp standard
Standard 710-252 495 kr

Signalknapp standard
Standard 710-251 420 kr

Signalknapp dörr
Dörr 710-256 495 kr

Signalknapp dörr
Dörr 710-255 420 kr

Signalknapp ljus
Ljus  710-254 495 kr

Signalknapp ljus
Ljus  710-253 420 kr

Signalknapp klocka
Klocka 710-258 495 kr

Signalknapp klocka
Klocka 710-257 420 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 710-222 270 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 710-221 195 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 710-212 515 kr
Kronfunktion 710-215 535 kr
Korsfunktion 710-219 595 kr

Kompletta i svart bakelit

Kombinationsdelar i svart bakelit

Strömbrytare vred
Trappfunktion 710-211 440 kr
Kronfunktion 710-214 460 kr
Korsfunktion 710-218 520 kr

Antennuttag
Antennuttag 710-245 720 kr

Antennuttag
Antennuttag 710-243 645 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo.
Tryckdimmer 710-237 995 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 710-262 995 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo. 
Tryckdimmer 710-239 920 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 710-261 920 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 710-246 500 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a.
Modularuttag 710-244 425 kr

Ramar för apparatinsatser
Ring Ø 82 mm 710-101 75 kr
Ram, 1-fack 82x82 mm 710-105 75 kr

Svart kulodosa
Utanpåliggande montage. MDF.
Kulodosa 710-107 240 kr

USB-uttag
USB-uttag 710-248 1295 kr

USB-uttag
USB-uttag 710-247 1220 kr

Termostat
Termostat 710-250 2295 kr

Termostat
Termostat 710-249 1720 kr

Ram, 2-fack 82x157 mm 710-102 145 kr
Ram, 3-fack 82x228 mm 710-103 210 kr
Ram, 4-fack 82x299 mm 710-104 250 kr

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 708-202 415 kr
Korsfunktion 708-206 515 kr
2-polig-vipp 708-210 415 kr 

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 708-201 340 kr
Korsfunktion 708-205 440 kr
2-polig-vipp 708-209 340 kr

Signalknapp standard
Standard 708-252 495 kr

Signalknapp standard
Standard 708-251 420 kr

Signalknapp dörr
Dörr 708-256 495 kr

Signalknapp dörr 
Dörr 708-255 420 kr

Signalknapp ljus
Ljus  708-254 495 kr

Signalknapp ljus
Ljus  708-253 420 kr

Signalknapp klocka
Klocka 708-258 495 kr

Signalknapp klocka
Klocka 708-257 420 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 708-222 270 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 708-221 195 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 708-212 515 kr
Kronfunktion 708-215 535 kr
Korsfunktion 708-219 595 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 708-211 440 kr
Kronfunktion 708-214 460 kr
Korsfunktion 708-218 520 kr

Antennuttag
Antennuttag 708-245 720 kr

Antennuttag
Antennuttag 708-243 645 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo.
Tryckdimmer 708-237 995 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo. 
Tryckdimmer 708-239 920 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 708-246 500 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 708-244 425 kr

Strömbrytare dubbelvipp
Kronfunktion 708-208 495 kr

Strömbrytare dubbelvipp
Kronfunktion 708-207 420 kr

Kompletta i duroplast

Kombinationsdelar i duroplast

Vit kulodosa
Utanpåliggande montage. MDF.
Kulodosa 708-107 240 kr

Ramar för apparatinsatser
Ring Ø 82 mm 708-101 75 kr
Ram, 1-fack 82x82 mm 708-105 75 kr

Ram, 2-fack 82x157 mm 708-102 145 kr
Ram, 3-fack 82x228 mm 708-103 210 kr
Ram, 4-fack 82x299 mm 708-104 250 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 708-262 995 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 708-261 920 kr

USB-uttag
USB-uttag 708-248 1295 kr

USB-uttag
USB-uttag 708-247 1220 kr

Termostat
Termostat 708-250 2295 kr

Termostat
Termostat 708-249 1720 kr
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Kompletta i glas och svart bakelit

Signalknapp standard
Standard 712-252 565 kr

Signalknapp standard
Standard 712-251 455 kr

Signalknapp dörr
Dörr 712-256 565 kr

Signalknapp dörr 
Dörr 712-255 455 kr

Signalknapp ljus
Ljus  712-254 565 kr

Signalknapp ljus
Ljus  712-253 455 kr

Signalknapp klocka
Klocka 712-258 565 kr

Signalknapp klocka
Klocka 712-257 455 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 712-222 310 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 712-223 640 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 712-221 200 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 712-212 595 kr
Kronfunktion 712-215 660 kr
Korsfunktion 712-219 670 kr

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 712-202 530 kr
Korsfunktion 712-206 620 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 712-211 485 kr
Kronfunktion 712-214 550 kr
Korsfunktion 712-218 560 kr

Antennuttag
Antennuttag 712-245 740 kr

Antennuttag
Antennuttag 712-243  630 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo.
Tryckdimmer 712-237 1065 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo. 
Tryckdimmer 712-239 955 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 712-246 540 kr

USB-uttag
USB-uttag 712-248 1330 kr

Termostat
Termostat 712-250 2330 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a. 
Modularuttag 712-244 430 kr

Kompletta i porslin

Kombinationsdelar i porslin

Vit kulodosa
Utanpåliggande montage. MDF.
Kulodosa 712-107 240 kr

Ramar för apparatinsatser
Ring Ø 82 mm 712-101 110 kr
Mittring Ø 82 mm 712-105 190 kr

Avslutningsring Ø 82 mm 712-104 190 kr
Ram, 2-fack 82x153 mm 712-102 240 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 712-262 1125 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W. 712-261 1015 kr

USB-uttag
USB-uttag 712-247 1220 kr

Termostat
Termostat 712-249 1720 kr

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 715-202 580 kr
Korsfunktion 715-206 680 kr

Signalknapp standard
Standard 715-252 660 kr

Signalknapp dörr
Dörr 715-256 660 kr

Signalknapp ljus
Ljus  715-254 660 kr

Signalknapp klocka
Klocka 715-258 660 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 715-222 435 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 715-212 680 kr
Kronfunktion 715-215 700 kr
Korsfunktion 715-219 760 kr

Antennuttag
Antennuttag 715-241 885 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo.
Tryckdimmer 715-237 1160 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 715-242 665 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W.
Vriddimmer 715-262 1160 kr

Glasplatta Ø 82 mm
Rund 715-101 240 kr

Mittdel 715-102 325 kr
Avslut 715-103 295 kr

Glasring Ø 82 mm
Rund 715-111 240 kr

Signalknapp standard
Standard 715-452 660 kr

Signalknapp dörr
Dörr 715-456 660 kr

Signalknapp ljus
Ljus  715-454 660 kr

Signalknapp klocka
Klocka 715-458 660 kr

Vägguttag jordat
Vägguttag 715-422 435 kr

Antennuttag
Antennuttag 715-441 885 kr

Modularuttag Rj45 Kat6a
Modularuttag 715-442 665 kr

Strömbrytare vipp
Trappfunktion 715-402 580 kr
Korsfunktion 715-406 680 kr

Strömbrytare vred
Trappfunktion 715-412 680 kr
Kronfunktion 715-415 700 kr
Korsfunktion 715-419 760 kr

Tryckdimmer 0-400W
Universal för glödljus och trafo.
Tryckdimmer 715-437 1160 kr

Vriddimmer
LED 3-35 W. Lågenergilampor, 
HV-halogen och glödlampor 
7-110 W.
Vriddimmer 715-462 1160 kr

Kompletta i glas och vit duroplast

Mittdel 715-112 325 kr
Avslut 715-113 295 kr

Alla våra apparatinsatser som 
är kompatibla med strömsystem 
i bakelit och duroplast går även 
att beställa till glasring. 
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Strömbrytare bakelit
Utanpåliggande montage, kulo.

Trappfunktion 711-101 410 kr
Korsfunktion 711-103 495 kr

Vägguttag bakelit jordat
Utanpåliggande montage, kulo.

Vägguttag 711-121 275 kr

Strömbrytare bakelit
Utanpåliggande montage, kulo.

Trappfunktion 711-111 480 kr
Kronfunktion 711-112 510 kr
Korsfunktion 711-113 565 kr

Bottenplatta bakelit
För montage på trä.

Bottenplatta 711-131 58 kr

Strömbrytare duroplast
Utanpåliggande montage, kulo.

Trappfunktion 709-101 410 kr
Korsfunktion 709-103 495 kr

Vägguttag duroplast jordat
Utanpåliggande montage, kulo.

Vägguttag 709-121 275 kr

Strömbrytare duroplast
Utanpåliggande montage, kulo.

Trappfunktion 709-111 480 kr
Kronfunktion 709-112 510 kr
Korsfunktion 709-113 565 kr

Bottenplatta duroplast
För montage på trä.

Bottenplatta 709-131 58 kr

Kopplingsdosa kvadratisk
Kvadratisk kopplingsdosa av svart porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 5x3x2,5 mm². 
Format: 50x50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S9000-N.

Kopplingsdosa 726-412 255 kr

Kopplingsdosa rund större
Rund kopplingsdosa av svart porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Diameter: 55 mm. Höjd: 40 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S9000-N.

Kopplingsdosa 726-413 295 kr

Kopplingsdosa rund större
Rund kopplingsdosa av vitt porslin
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Diameter: 55 mm. Höjd: 40 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.

Kopplingsdosa 726-403 255 kr

Kopplingsdosa kvadratisk
Kvadratisk kopplingsdosa av vitt porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 5x3x2,5 mm². 
Format: 50x50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.

Kopplingsdosa 726-402 240 kr

Kopplingsdosa klack
Klackformad kopplingsdosa av porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Format: 50x50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S9000-N.

Kopplingsdosa 726-414 310 kr

Kopplingsdosa rund mindre
Rund kopplingsdosa av vitglaserat porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Diameter: 50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.

Kopplingsdosa 726-401 195 kr

Kopplingsdosa klack
Klackformad kopplingsdosa av vitt porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Format: 50x50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.

Kopplingsdosa 726-404 280 kr

Kopplingsdosa rund mindre
Rund kopplingsdosa av svart porslin 
för utanpåliggande montering. 
Inkoppling 4x3x2,5 mm². 
Diameter: 50 mm. Höjd: 36 mm. IP20. 
Kulör motsvarar NCS S9000-N.

Kopplingsdosa 726-411 230 kr

BYGGFABRIKENFAKTA

TÄNK PÅ: 

Tapetserad vägg

Om du ska montera strömbrytare eller uttag på redan 
tapetserad vägg skär du ut ett litet hål innan du monterar. 
Du använder sedan kartongrundeln som kommer med i 
lådan, alternativt klipper till en egen. En tapetbit som 
passar med mönstret limmas på kartongen som sätts 
under glasringen. 

Sätter du upp tapet när strömbrytaren redan är på plats 
skär du bara ut ett litet hål för vredet i efterhand.

Tips! Spara minst en rapport av tapeten så att du kan passa 
in om du någon gång skulle behöva byta apparaten.

Målad vägg

Om du ska montera på en målad vägg använder du 
antingen kartongrundeln eller klipper till en egen 
som målas in med samma färg som väggen och 
sätts under glasringen. Du kan även måla 
direkt på baksidan av glasringen.

Jordat vägguttag med petskydd, art nr 710-222. Komplett med svart ring.Sammansatt strömenhet med apparatinsatser och fyrfacksram i svart bakelit. 
Apparatinsats till strömbrytare dubbelvipp med kronfunktion, art nr 710-207. 
Apparatinsats till vägguttag, art nr 710-316. Ram med fyra fack för apparatinsatser, 
art nr 710-104.

Sammansatt strömenhet med apparatinsats i vit duroplast och kombinationsramar i glas. 
Apparatinsats Strömbrytare med trappfunktion och vred, art nr 708-211. Glasplatta för 
avslut till vridströmbrytare, art 715-103. Apparatinsats till vägguttag, art nr 708-316. 
Glasring för avslut, art nr 715-113. 111110



Svartlackerad skrivbordslampa Düsseldorf, art nr 742-101. Auro Vägg- och takfärg 555 
Sandsten, art nr 458-131 (1 liter). 

Ohm pendel utomhus 100 H215 vit klarglas, art nr 750-378.

Fotogenlampa Koholmen med glaskropp av brunt glas, art nr 950-167.

Bonn pendel 200 mm cementgrå, art nr 741-140.

Belysning nu och då
Den tekniska utvecklingen förändrar våra vanor blixtsnabbt. 
Det nya blir vardag och det gamla glöms bort. Den elektriska 
belysningens intåg i bostäderna på 1920-talet kan liknas vid 
smartphones genomslag på 2000-talet. Mobiltelefoni och 
smartphone har varit en självklar och naturlig del av vardagen 
i knappt tjugo år. Innan dess – Televerket, som dessutom ägde 
telefonen i ditt hem ända in på 1980-talet. Det hade vi glömt. 

Innan den elektriska lampan hängdes upp i taket vid mitten 
av 1800-talet var det fotogenbelysning som gällde. Och inn-
an fotogenlampan gjorde entré var det samling kring brasans 
sken. Då var den levande lågan den enda möjligheten till ljus i 
mörkret. Det elektriska ljusets historia är således kort i jämförelse. 
I ungefär hundra år har våra hem haft belysning med hjälp 
av glödlampor.

Som så ofta när ny teknik ersätter gammal teknik hämtar man 
formspråk i den gamla traditionen. På samma sätt som de för-
sta bilarna hade utseendet av hästdroskor utan häst hämtar de 
första elektriska belysningarna inspiration i fotogenbelysning-
ens lampor. Spåren från fotogenlamporna syns till exempel i 
formspråket hos våra hängande ampellampor från Karlskrona 
lampfabrik. Den nya ljuskällan krävde även sina egna armaturer. 
Lagom till industrialismens genombrott i Sverige blev belysnings-
armatur därför en helt ny produkt.

På 1920-talet började belysningen hitta sina egna former. 
Klotlampor med fäste och pendel i obehandlad eller förnicklad 
mässing lyste upp både hallen och köket, men också skolsalen. 

Den framväxande industrin behövde arbetsbelysning. Grundplå-
ten i dåtidens industribelysning var trycksvarvad plåt som måla-
des vit på insidan och svart på utsidan. Byggfabrikens taklampa 
Berlin (art nr 741-101) är ett praktexempel på 1920- och 30-talets 
industribelysning. En nyhet är vägglampan Zwickau i tre jordiga 
kulörer; mossgrå (art nr 741-113), cementgrå (art nr 741-115) 
och sandsten (art nr 741-116). I början av seklet var elen dyr 
och exklusiv. Den var också ett uttryck för det framväxande 
moderna samhället som i Sverige manifesterades i Stockholms-
utställningen 1930. 

Den elektriska belysningen gav i bokstavlig mening ljus till 
utställningen och ett av de mer iögonfallande bidragen var 
Orrefors Saturnuslampa. Det var Edward Hald som hade skapat 
den blivande klassikern och ett bättre exempel på modernismens 
formspråk är svårt att hitta. Byggfabriken har låtit nytillverka en 
modell av Saturnuslampan efter äldre förlagor. Den har följts 
av ännu en nyhet ur vår egen produktion – Art Deco Bikupa 
(art nr 739-191). Även denna är framtagen efter en vanligt före-
kommande 1930-talsarmatur. Den har såklart fått sitt namn efter 
sin böljande form, inte helt olik en stiliserad bikupa.

I Byggfabrikens belysningssortiment möts historia och nutid med 
armaturer som klarar dagens behov av ljus och förväntningar på 
teknisk kompatibilitet.
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Glob, diameter 300 mm
Längd 520 mm 740-132 1895 kr
Längd 790 mm 740-133 1995 kr

Glob, diameter 250 mm
Längd 470 mm 740-122 1595 kr
Längd 740 mm 740-123 1695 kr

Glob, diameter 200 mm
Längd 420 mm 740-112 1395 kr
Längd 690 mm 740-113 1595 kr

Klotlampa
Med kromad pendel och klot av vitt opalglas. E27-sockel, 75W. Måttet anger total längd glob inklusive pendel.

Saturnuslampa
Taklampa Saturnus av opalglas med takpendel av 
förnicklad mässing. Skärm av klarglas med randigt 
blästringsmönster. Glasets diameter är 600 mm. 
Måttet som anges är hur mycket den bygger från tak.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.
 
450 mm 739-121 3200 kr
550 mm 739-122 3250 kr
750 mm 739-123 3300 kr

Saturnuslampa variant
Taklampa Saturnus av opalglas med takpendel av 
förnicklad mässing. Skärm av klarglas med randigt 
blästringsmönster som förskjuts varje kvartsvarv. 
Glasets diameter är 600 mm. Måttet som anges är hur 
mycket den bygger från tak. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

450 mm 739-131 3200 kr
550 mm 739-132 3250 kr
750 mm 739-133 3300 kr

Taklampa Ova liten
Äggformad taklampa av opalglas med 
takpendel av förnicklad mässing. 
Glasets diameter är 200 mm. Måttet som 
anges är hur mycket den bygger från tak. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

480 mm 739-161 1190 kr
580 mm 739-162 1240 kr
780 mm 739-163 1290 kr

Taklampa Ova stor
Äggformad taklampa av opalglas med 
takpendel av förnicklad mässing. 
Glasets diameter är 300 mm. Måttet som 
anges är hur mycket den bygger från tak. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs 
unikt hos Byggfabriken.

640 mm 739-171 1690 kr
740 mm 739-172 1740 kr
940 mm 739-173 1790 kr

Taklampa Sandböljan
Konformad taklampa av opalglas med 
takpendel i förnicklad mässing. Måttet 
som anges är hur mycket den bygger från 
tak. Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

480 mm 739-181 1490 kr
580 mm 739-182 1540 kr
780 mm 739-183 1590 kr

Taklampa Art Deco bikupa
Taklampa Art Deco. Opalglas med 
takpendel i förnicklad mässing. 
Totala längden med glas och pendel 
varierar mellan 640 mm och 940 mm. 
Producerad av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

640 mm 739-191 1380 kr
740 mm 739-192 1430 kr
940 mm 739-193 1480 kr

Berlin taklampa
Plåtskärm med kätting och svart textilkabel. 
E27, 100W, IP20. Kabellängd 1,5 m.

Ø 300 mm, svart 741-101 3440 kr

Bonn taklampa
Plåtskärm med kätting och svart textilkabel. 
E27, 100W, IP20. Kabellängd 1,5 m.

Ø 350 mm, svart 741-111 1450 kr

Zwickau taklampa
Plåtskärm med svart textilkabel. 
E27, 100W, IP20. Kabellängd 1,5 m.

Ø 300 mm, svart 741-118 2690 kr

Zwickau vägglampa
Skärm i lackad aluminium. Vit insida i RAL 9010. 
E27, 100W, IP20. Lamppropp ingår ej. Producerad av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Ø 200 mm, mossgrå RAL 7003 741-113 3970 kr
Ø 250 mm, cementgrå RAL 7033 741-115 4300 kr
Ø 250 mm, sandsten RAL 7032 741-116 4300 kr

Bonn taklampa
Plåtskärm med pendel. Diameter 200 mm. Pendelns 
längd är 905 mm. Lampans totala längd är 1000 mm. 
E27, 100W, IP20. Lamppropp ingår ej. 
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Ø 200 mm, cementgrå RAL 7033 741-140 2125 kr

Zwickau taklampa
Skärm i lackad aluminium. Vit insida i RAL 9010. 
E27, 100W, IP20. Lamppropp ingår ej.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Ø 400 mm, cementgrå RAL 7033 741-120 3995 kr

Köln taklampa
Med lackerad plåtskärm och svart textilkabel. 
E27, 100W, IP20. Höjd 280 mm. Kabellängd 1,5 m.

Ø 300 mm, svart 741-132 2710 kr
Ø 300 mm, grön 741-135 2990 kr

Mannheim II
Svartlackerad lysrörslampa, T8/T12.

820x590 mm 741-191 6695 kr
1430x1200 mm 741-192 7250 kr
1730x1500 mm  741-193 8260 kr
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Jugendarmatur
Antikbehandlad mässing med tre vinkelställda armar 
med droppglas i vitt opalglas. 
Armaturen bygger 1300 mm från tak. 
E27, 3x40W.

Jugendarmatur 740-340 6990 kr

Erding
Pendelupphäng i polerad mässing och glas med 
brun textilkabel. E27, 40W. Kabellängd 2,5m. 
Takkopp i mässing ingår. Lamppropp ingår ej.

Klot, 200 mm 740-376 1325 kr
Klot, mönstrat, 150 mm 740-380 1325 kr
Droppe, 200 mm 740-377 1410 kr 
Droppe, mönstrad, 140 mm 740-378 1685 kr 
Konisk, 140 mm 740-379 1425 kr

Brandenburg och Heidelberg
Klotlampa med pendel av antikbehandlad mässing 
och opalvit glaskupa. E27, 40W. Lamppropp ingår ej.
Brandenburg totallängd cirka 101 cm. 
Heidelberg totallängd cirka 85 cm. 

Brandenburg, Ø35 cm 740-370 3640 kr
Heidelberg, Ø25 cm 740-371 1725 kr

Jugendarmatur
Antikbehandlad mässing med tre droppglas i vitt opalglas. 
Armaturen bygger 1210 mm från tak. E27, 3x40W.

Jugendarmatur 740-341 8590 kr

Jugendarmatur
Antikbehandlad mässing med tre eller fem vinkelställda 
armar och skärmar i vitt opalglas. 
Armaturen bygger 800 mm från tak. E27, 3/5x40W.

3-armad 740-342 6250 kr
5-armad 740-343 8750 kr

Luzette
Ritades av Peter Behrens för AEG i Tyskland. Klassisk 
takpendellampa från 1910-talet av mässing och tvådelat 
glas i vitt opalglas. Lampan avdelas på mitten av ett 
mässingsband som håller det undre glaset. 
Armaturen bygger cirka 1100 mm från tak. E27, 100W.

Luzette 740-348 3990 kr

Taklampa Stjärna
Oxiderad mässing med matt vitt glas.

Takpendel
250 mm totallängd 445 mm 740-180 2995 kr
300 mm totallängd 475 mm 740-181 3295 kr
400 mm totallängd 575 mm 740-182 5599 kr

Plafond
250 mm totallängd 275 mm 740-183 3495 kr
300 mm totallängd 300 mm 740-184 3995 kr
400 mm totallängd 385 mm 740-185 5990 kr

Pärlfranslampa
Mönstrad glaskupa med glaspärlefrans och 
antikbehandlat mässingsfäste. Textilkabel. 
E27, 60W. Kabellängd 2,5 meter.

Pärlfranslampa vit, 180 mm 740-330 2765 kr
Pärlfranslampa vit, 240 mm 740-331 3465 kr

Skomakarlampa
Antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel. 
E27, 60W. Kabelns längd: 2,5 m.

250 mm vitt glas 740-240 1385 kr
250 mm antikvitt glas 740-241 1590 kr
250 mm grönt glas 740-242 1590 kr
300 mm vitt glas 740-250 1435 kr
300 mm antikvitt glas 740-251 1835 kr
300 mm grönt glas 740-252 1835 kr

Skomakarlampa kedja
Antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel 
samt tändkedja. E27, 60W. Kabelns längd: 2,5 m.

250 mm vitt glas 740-245 1435 kr
250 mm antikvitt glas 740-246 1640 kr
250 mm grönt glas 740-247 1640 kr
300 mm vitt glas 740-260 1485 kr
300 mm antikvitt glas 740-261 1885 kr
300 mm grönt glas 740-262 1885 kr

Dubbel skomakarlampa
Antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel 
samt tändkedja. E27, 60W. Kabelns längd: 2x2,5 m.

Spelbordslampor
Klassisk svensk belysningsarmatur av mässing. Modellerna är hämtade ur kataloger från 1900-talets första årtionden 
och var vanligt förekommande både i hemmiljö och på kontor och arbetsplatser. Under tidigt 1900-tal kom industriell 
tillverkning av elektrisk belysningsarmatur igång på allvar i Sverige. 

Den finare salongsbelysningen tillverkades i allmänhet av mässing och försågs med vitt opalglas för att skydda ögonen 
från den starka glödlampan. Färgat lampglas var vanligt på arbetsplatser och mönsterslipat glas förekom vanligtvis i 
salong och i påkostade miljöer.

Spelbordslampa av mässing med benvitt eller grönt glas. Rörets längd är 370 mm. E24, 2x60W, IP20.

Skomakarlampa med hiss
Höj och sänkbar skomakarlampa med 300 mm vitt glas 
och antikbehandlat mässingsupphäng med brun textilkabel. 
E27, 60W. Takfäste för fast montage. Kabellängd 5 m.

Mässing med vitt glas 740-280 2695 kr
Mässing med benvitt glas 760-113 5030 kr
Förnicklad med benvitt glas 760-114  5930 kr

Mässing med grönt glas 760-110 5090 kr
Förnicklad med grönt glas 760-112 5990 kr

300 mm vitt glas 740-270 4095 kr
300 mm antikvitt glas 740-271 4895 kr
300 mm grönt glas 740-272 4895 kr
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Plafond
Mässing med vitt opalglas eller stjärnslipat matterat glas. E27, 60W/2x60W, IP20.

Opalvitt 230 mm 740-640 2390 kr
Stjärnslipat 230 mm 740-642 3120 kr
Opalvitt 325 mm 740-660 2930 kr
Stjärnslipat 325 mm 740-662 3920 kr

Ampel
Mässing med vitt opalglas eller stjärnslipat matterat glas. 
Bygger 320 mm utan lampglas. E27, 60W/2x60W, IP20.

230 mm opal 740-650 3190 kr
230 mm stjärnslipat 740-652 3920 kr
325 mm opal 740-670 3730 kr
325 mm stjärnslipat 740-672 4720 kr

Foajéampel
Mässing med vitt opalglas och knopp av mässing. 
Totalhöjd 750 mm från tak till skärmknoppens nederkant. E27, 60W. 

Opalglas 740-690 8610 kr

Ampel 
Mässing med vitt opalglas eller trattglas. Bygger 310 mm utan lampglas.
E27, 60W, IP20.

Trattglas 275 mm 740-656 3340 kr

Ampel 
Mässing med vitt opalglas eller trattglas. 
Bygger 310 mm utan lampglas. E27, 60W, IP20.

Klot 195 mm 740-654 2970 kr
Klot 245 mm 740-658 3030 kr

Taklampa Byström 
Klotlampa med pendel av mässing. Vitt opalglas 195 mm, E27, 20W.

Mässing 740-940 1870 kr
Förnicklad 740-941 2270 kr
Mässing, 200 mm rör 740-942 2170 kr
Förnicklad, 200 mm rör 740-943 2670 kr
Mässing, 370 mm rör 740-944 2220 kr
Förnicklad, 370 mm rör 740-945 2720 kr
Mässing, 530 mm rör 740-946 2270 kr
Förnicklad, 530 mm rör 740-947 2770 kr

Badrumslampa Byström
Klotlampa med pendel av mässing. Vitt opalglas 195 mm, E27, 20W, IP24.

Mässing 740-950 2070 kr
Förnicklad 740-951 2470 kr
Mässing, 200 mm rör 740-952 2370 kr
Förnicklad, 200 mm rör 740-953 2870 kr

Vägglampa Topelius
Vägglampa av mässing med slipat glas. E27, 20W. 

Mässing 744-262 2770 kr
Förnicklad 744-263 3060 kr
Mässing, IP24 744-276 2890 kr
Förnicklad, IP24 744-277 3180 kr

Badrumslampa Topelius
Vägglampa av mässing med opalvitt glas. E27, 20W.

Mässing 744-258 1960 kr
Förnicklad 744-259 2250 kr
Mässing, IP24 744-274 2080 kr
Förnicklad, IP24 744-275 2370 kr

Vägglampa Blomberg
Vägglampa av mässing med slipat glas. E27, 20W. 

Mässing 744-254 2810 kr
Förnicklad 744-255 3110 kr
Mässing, IP24 740-786 2930 kr
Förnicklad, IP24 740-787 3230 kr

Badrumslampa Blomberg
Vägglampa av mässing med opalvitt glas. E27, 20W.

Mässing 744-250 2000 kr
Förnicklad 744-251 2300 kr
Mässing, IP24 740-782 2120 kr
Förnicklad, IP24 740-783 2420 kr
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Glaskupa vitt opalglas
Ø 150 mm 730-201 185 kr
Ø 150 mm matt 730-202 210 kr
Ø 180 mm 730-203 210 kr

Glaskupa klarglas
Ø 150 mm 730-205 185 kr
Ø 180 mm 730-206 210 kr

Stallglas 165 mm
Klarglas 730-211 180 kr
Vitt opalglas 730-212 195 kr
Packning 730-221 25 kr

Armatursockel IP57
Glaserat porslin. Kabelgenomföring på sidan. E27 100W. 
Ø 100 mm. 

Rak vit 730-121 270 kr
Sned vit 730-151 340 kr

Armatursockel IP57
Glaserat porslin. Kabelgenomföring i botten. E27 100W. 
Ø 100 mm.

Rak vit 730-111 430 kr
Rak svart 730-114 480 kr
Sned vit 730-141 440 kr
Sned svart 730-144 480 kr

Armatursockel IP20
Glaserat porslin. Kabelgenomföring i botten. E27 75W. 
Ø 100 mm.

Rak vit 730-101 150 kr
Rak svart 730-104 260 kr
Sned vit 730-131 180 kr
Sned svart 730-134 295 kr

Lampa IP20
Vitglaserad armatur av porslin med 150 mm opalvit glob. 
Rak eller sned modell. 
Glasgänga: 84,5 mm. Diameter på sockel: 100 mm. 
IP20, E27, 75W. 
Motsvarar kulör NCS S1502-G50Y.

Vit med rak sockel 730-105 335 kr
Vit med sned sockel  730-135 365 kr

Lampa IP54
Armatur av glaserat porslin och 150 mm opalvit glob. 
Sned modell med kabelgenomföring i botten. 
Glasgänga: 84,5 mm. Diameter på sockel: 100 mm. 
IP54, E27, 75W.
Vit motsvarar kulör NCS S1502-G50Y. 
Svart motsvarar kulör NCS S9000-N.

Vit med sned sockel  730-152 525 kr
Svart med sned sockel 730-148 665 kr

Källarlykta
Vit porslinssockel med klarglas och kabelgenomföring 
på sidan. E27, IP54.

Rak, 60W, 83x140 mm 732-201 425 kr
Vinklad, 75W, 95x138 mm 732-202 425 kr

Lampett Bernadotte enkel
Lampett Bernadotte av glaserat porslin med vitt opalglas. 
Djup: 100 mm. Höjd: 180 mm. E14-sockel, 40W, IP44.
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y. 
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Vit 732-101 635 kr
Svart 732-104 735 kr

Lampett Bernadotte vit dubbel
Lampett Bernadotte av vitglaserat porslin med 
vitt opalglas. Djup: 100 mm. Bredd: 300 mm. 
E14-sockel, 2x40W, IP44. 
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.

Vit 732-111 1045 kr

Lampett Bernadotte svart dubbel
Lampett Bernadotte av svartglaserat porslin med
vitt opalglas. Djup: 100 mm. Bredd: 300 mm.
E14-sockel, 2x40W, IP44. 
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Svart 732-114 1195 kr

Aton Cairo large
Glaserad porslinsarmatur med matt opalvitt glas. 
Diameter: 340 mm. Höjd: 134 mm. 
Lamphållare E27, max 75W, IP44. 
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y.
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Vit 732-361 1660 kr
Svart 732-362 1880 kr

Ohm
En belysningsserie inspirerad av porslinisolatorer från 
början av 1900-talet. 
Glaserad med matt opalvitt eller klart glas. IP44. 
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y. 
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Ø 100 mm, höjd 110 mm
Vit G9 732-401 645 kr
Vit LED 732-405 1420 kr
Svart G9 732-402 645 kr
Svart LED 732-406 1420 kr

Ohm pendel
Glaserad med matt opalvitt eller klart glas. IP44. 
2 m textilkabel.
Diameter: 98 mm. Höjd: 155 eller 215 mm. 
Ljuskälla ingår ej.
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y. 
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Ø 100 mm, höjd 155 mm
Vit G9 732-441 2290 kr
Svart G9 732-442 2290 kr

Ø 100 mm, höjd 215 mm
Vit E27 732-443 2390 kr
Vit klarglas E27 732-445 2550 kr
Svart E27 732-444 2390 kr
Svart klarglas E27 732-446 2550 kr

Ohm pendel utomhus
Glaserad med matt opalvitt eller klart glas. IP44. 
3 m svart gummikabel med stickpropp. 
Diameter: 98 mm. Höjd: 155 eller 215 mm. 
Ljuskälla ingår ej.
Vit kulör motsvarar NCS S1502-G50Y. 
Svart kulör motsvarar NCS S9000-N.

Ø 100 mm, höjd 155 mm
Vit G9 750-370 2290 kr
Svart G9 750-371 2290 kr

Ø 100 mm, höjd 155 mm

Vit E27 750-375 2390 kr
Vit klarglas E27 750-378 2590 kr
Svart E27 750-376 2390 kr
Svart klarglas E27 750-379 2590 kr

Ø 100 mm, höjd 170 mm
Vit E27 732-410 775 kr
Vit LED 732-415  1740 kr 
Svart E27 732-411 775 kr
Svart LED 732-416  1740 kr 

Ø 100 mm, höjd 170 mm
Vit klarglas E27 732-420 920 kr
Svart klarglas E27 732-421 920 kr

Ø 140 mm, höjd 115 mm
Vit LED 732-425 2100 kr
Svart LED 732-426 2100 kr

Ø 140 mm, höjd 170 mm
Vit LED 732-430 2140 kr
Svart LED 732-431 2140 kr

LED har fast monterad LED-modul. Ljuskälla ingår ej till G9.
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Ohm är en familj porslinsarmaturer för inom- och utomhusmiljö-
er. Lampornas placeringar och ändamål har en stor variation; på 
vägg och fasad, i tak och på bord. De mjuka formerna och strama 
silhuetterna knyter an till företagets historia med inspiration från 
äldre tiders porslinsisolatorer och kulodosor. Formspråket är 
enkelt och tidlöst och tar hänsyn till materialets tålighet, vilket 
resulterar i en produkt med verkligt lång livslängd.

Att göra kollektionen flexibel i användning och uttryck har varit 
en av de inspirerande utgångspunkterna för Kauppi & Kauppi 
och produktutvecklingsteamet hos Ifö Electric. Så även ambi-
tionen att följa den långa traditionen av mångsidiga armaturer 
som passar för hemmets alla rum, interiört såväl som exteriört. 
Serien har vunnit flera prestigefyllda designpriser, både i Sverige 
och internationellt. Däribland Swedish Design Award i kategorin 
belysning 2020.

Kauppi & Kauppi är designduon som efter många år av arbe-
te på varsitt håll tillslut 2016 slog ihop sina kompetenser och 
erfarenheter. De arbetar med allt från smyckesdesign till möbel- 
och industridesign. Deras inspiration kommer från kontrasten 
mellan naturen och det urbana, nord och syd samt det lugna 
som möter det dynamiska.

Ifö Electric är Skandinaviens enda producent av pressat porslin 
och har länge varit en av Byggfabrikens favoritproducenter. 
Inte minst på grund av sina klassiska porslinssocklar med glaskupa 
och lampetter i design av Sigvard Bernadotte. Deras armaturer 
och komponenter för el har funnits nästan lika länge som vi har 
haft elektricitet i Sverige. 

Ohm – Kauppi & Kauppi

Serien Ohm är ett samarbete mellan Kauppi & Kauppi och Ifö Electric. Kollektionen 
för samman tradition, hållbarhet och nytänkande. Resultatet är en serie armaturer 
som alla bygger på samma princip – porslinssockeln och glaskupan. Ett ständigt 
växande antal varianter som samtidigt håller produktionsresurserna på en låg nivå.

Produktionen av Ohm sker utifrån ett långsiktigt hållbarhetsper-
spektiv. Belysningsarmaturerna är konstruerade så att alla kom-
ponenter är möjliga att ta isär och bytas ut. Om ljusteknikens 
förutsättningar skulle förändras i framtiden, kan nya insatser 
adderas eller justeras. Det gör att armaturerna, tillsammans med 
materialets egen hållbarhet, har förutsättningarna för att uppnå 
en exceptionellt lång livslängd. Potentiellt längre än många 
byggnader. Varken vind, vatten eller starkt solljus förändrar den 
glaserade porslinsytan.

”Att pressa porslin är den överlägset mest utmanande produk-
tionsteknik vi fått inblick i som designers. Bakom varje pressad 
detalj ligger ett gediget arbete och utveckling. De stora inves-
teringarna och produktens långa livslängd medför ett särskilt 
ansvar för oss designers. Ett långsiktigt perspektiv måste finnas 
med, inte bara i funktioner och lösningar, utan även i form och 
uttryck”, berättar Nina Kauppi.

Hos Ifö är produktionen i mångt och mycket sig lik sedan mycket 
lång tid tillbaka. Verktygsuppsättningarna är mycket komplexa och 
kan mest liknas vid ett urverk med kugghjul, spår och gängtappar. 
När porslinsdelarna är pressade, glaserade och brända i hög 
temperatur, sätts de samman och tätas med packningar på ett 
sätt som möjliggör en IP44 klassning av den färdiga armaturen. 
Den klassning som gör att du kan använda lampan vart du vill.

Ohm bord 100, höjd 128 mm, art nr 732-436. Ohm bord 100 utan fot i ask, höjd 128 mm, 
art nr 732-436. Ohm bord 100, höjd 188 mm, art nr 732-438. Ohm bord 100 klarglas, 
höjd 188 mm, art nr 732-440. Ohm bord 140, höjd 188 mm, art nr 732-453. Ohm bord 
140, höjd 133 mm, art nr 732-451.

Ohm Pendel Utomhus 100 vit, höjd 155 mm, art nr 750-370. Ohm Pendel Inomhus 100 klarglas, höjd 215 mm, art nr 732-445. 
Ohm Pendel Inomhus 100, höjd 215 mm, art nr 732-443. 
Ohm Pendel Inomhus 100, höjd 155 mm, art nr 732-441.

Ohm bord 100, höjd 188 mm, art nr 732-437. 
Ohm bord 100 klarglas, höjd 188 mm, art nr 732-439. 
Kopplingsdosa vit rund större, art nr 726-403.

Ohm bord 140, höjd 138 mm, art nr 732-450. Ohm bord 100, höjd 128 mm, art nr 732-435. 
Ohm bord 140, höjd 188 mm, art nr 732-452. Ohm bord 100, höjd 188 mm, art nr 732-439.

Ohm Pendel Inomhus 100 svart klarglas, höjd 215 mm, art nr 732-446.

123122



Stallampa 90°
Svartmålat gjutjärnsfäste, vit emaljerad skärm med blå rand, 
E27, IP44. Skärmens diameter: 300 mm.

475 mm ut från vägg 750-103 3070 kr

Stallampa 45° svanhals
Svartmålat gjutjärnsfäste, vit emaljerad skärm med blå 
rand, E27, IP44. Skärmens diameter: 300 mm.

530 mm ut från vägg 750-101 3070 kr

Gårdslampa 90° 
Svartmålat gjutjärnsfäste med 180 mm glob i vitt opalglas.
E27, IP44. 

330 mm ut från vägg 750-112 2245 kr
390 mm ut från vägg 750-113 2245 kr

Stationslampa
Svartmålat gjutjärnsfäste med omålad aluminiumskärm, 
E27, IP44. Skärmens diameter: 350 mm. 
  
500 mm ut från vägg 750-125 3295 kr
600 mm ut från vägg 750-126 3295 kr

Vägglampa funkis
20-talslampa, klassisk funkismodell, av gjutjärn med vitt 
opalglas. E27, IP44. Bygger 350 mm ut från vägg.

Lampa funkis klot 750-320 3065 kr
Lampa funkis kon 750-321 3365 kr

Lampa Funkis 1950
Vägglampa av gjuten aluminium för utomhusbruk.
Förlaga från 1950-talet. Svart- eller grålackerad
med vitt opalglas. E27, IP44.

Rak: klot grå 750-290 2845 kr
Rak: klot svart 750-291 2485 kr
Rak: kon grå 750-294 2785 kr
Rak: kon svart 750-295 2785 kr
Rak: päron grå 750-292 2545 kr
Rak: päron svart 750-293 2545 kr

Vinklad: klot grå 750-300 2580 kr
Vinklad: klot svart 750-301 2580 kr
Vinklad: kon grå 750-304 2880 kr
Vinklad: kon svart 750-305 2880 kr
Vinklad: päron grå 750-302 2640 kr
Vinklad: päron svart 750-303 2640 kr

Rak: klot grå hörn 750-310 2680 kr
Rak: klot svart hörn 750-311 2680 kr
Rak: kon grå hörn 750-314 2980 kr
Rak: kon svart hörn 750-315 2980 kr
Rak: päron grå hörn 750-312 2740 kr
Rak: päron svart hörn 750-313 2740 kr

Vinklad: klot grå hörn 750-330 2680 kr
Vinklad: klot svart hörn 750-331 2680 kr
Vinklad: päron grå hörn 750-332 2740 kr
Vinklad: päron svart hörn 750-333 2740 kr
Vinklad: kon grå hörn 750-334 2980 kr
Vinklad: kon svart hörn 750-335 2980 kr Vinklad bygger 310-320 mm ut från vägg.

Rak hörn bygger 300-310 mm ut från vägg.

Vinklad hörn bygger 310 mm ut från vägg.

Rak bygger 300 mm ut från vägg.

Vägglampa med gjutjärnsfäste och 180 mm glob i vitt opalglas, art nr 750-112. Husnummer nr 1, art nr 641-001 (beställningsvara). Husnummer nr 6, art nr 641-006 (beställningsvara).
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Textilkabel
För lampor. Isolerad. Pris per löpmeter.

Tvinnad 2-ledare
Svart 724-102 65 kr
Vit 724-112 65 kr
Guldgul 724-122 65 kr
Brun 724-132 65 kr
Linne 724-191 65 kr

Slät 2-ledare
Svart 724-103 65 kr
Vit 724-113 65 kr
Guldgul 724-123 65 kr
Brun 724-133 65 kr
Linne 724-190 65 kr

LED-lampa Edison
15000 timmar brinntid, 240V 4W. 
Energiklass A+, dimbar. E27. 
Diameter 64 mm. Höjd 150 mm.

LED-lampa 4 W 728-615 240 kr

LED-lampa standard
15000 timmar brinntid, 240V 4W. 
Energiklass A+, dimbar. E27. 
Diameter 60 mm. Höjd 108 mm.

LED-lampa 4 W 728-617 125 kr

LED-lampa mini Edison
15000 timmar brinntid, 240V 2,5W. 
Energiklass A+, dimbar. E14. 
Diameter 45 mm. Höjd 90 mm.

LED-lampa 2,5 W 728-620 125 kr

LED-lampa mini Edison
15000 timmar brinntid, 240V 2,5W. 
Energiklass A+, dimbar. E27. 
Diameter 45 mm. Höjd 90 mm.

LED-lampa 2,5 W 728-621 125 kr

LED-lampa glob deluxe
15000 timmar brinntid, 240V 2,5W. 
Energiklass A+, dimbar. 
Diameter 80 mm. Höjd 118 mm.

LED-lampa 2,5 W 728-625 225 kr

LED-lampa klot stor
15000 timmar brinntid, 240V 2,5 W. 
Energiklass A+, dimbar. E27. 
Diameter 125 mm. Höjd 175 mm.

LED-lampa 4 W 728-611 345 kr

Sladdströmbrytare bakelit
Mellanströmbrytare av bakelit för monte-
ring på kabel. Längd 60 mm, höjd utan 
knapp 23 mm, bredd 24 mm.

Svart knapp 726-223 150 kr
Vit knapp 726-224 150 kr

Sladdimmer plast
För montering på ojordad kabel. 
Fungerar till LED (4-25W) och glödljus/
halogen-källor (4-150W). 97x31x28 mm.

Svart 726-225 185 kr
Vit 726-226 185 kr

Porslinsisolator
Till tvinnad lampkabel. 
Mässingsskruv medföljer. 
Höjd 19 mm. Diameter 16 mm.

Porslinsisolator 726-231 42 kr

Stick- och lampproppar
Jordade kontakter för montering 
av elkabel.

Stickpropp i bakelit 726-101 59 kr
Lamppropp, vit 726-227 35 kr 
Lamppropp, svart 726-228 39 kr

Tvinnad 3-ledare, jord
Svart 724-105 65 kr
Vit 724-115 65 kr
Guldgul 724-125 65 kr
Brun 724-135 65 kr

Slät 3-ledare, jord
Svart 724-106 65 kr
Vit 724-116 65 kr
Guldgul 724-126 65 kr
Brun 724-136 65 kr
Svart/vit 724-150 65 kr
Linne 724-192 65 kr

Lampset
Lamphållare av svart bakelit eller vitglaserat porslin med 
1,5 meter textilkabel samt glaserad takkopp av porslin. 
E27, IP20.

Bakelit, svart kabel 726-245 395 kr
Porslin, vit kabel 726-246 395 kr
Bakelit, röd kabel 726-247 395 kr

Kronkrok
Lampkrok i mässing för takupphängning. Producerad av 
och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

45 mm, mässing 574-201 125 kr
45 mm, förnicklad 574-202 129 kr
55 mm, mässing 574-211 125 kr
55 mm, förnicklad 574-212 129 kr
60 mm, mässing 574-221 190 kr
60 mm, förnicklad 574-222 195 kr

Lamphållare
Svart bakelit, E27-sockel, 100W. 
Storlek: 65 mm

Lamphållare 726-211 95 kr

Lamphållare
Vitt porslin, E27-sockel, 100W.

Lamphållare 726-212 145 kr

Lamphållare
Vitt porslin med ögla för upphängning. 
E27-sockel, 100W. Storlek: 46x64 mm.

Lamphållare 726-213 195 kr

Takkopp porslin vit mässing
Svartglaserad takkopp med mässingsrör. 
Takkoppens diameter är 90 mm.

Takkopp 726-260 375 kr

Takkopp porslin svart nickel
Svartglaserad takkopp med förnicklat mässingsrör. 
Takkoppens diameter är 90 mm.

Takkopp 726-265 375 kr

Takkopp porslin vit nickel
Vitglaserad takkopp med förnicklat mässingsrör. 
Takkoppens diameter är 90 mm.

Takkopp 726-262 375 kr

Takkopp
Baldakin av mässing. Diameter: 100 mm. Höjd: 57 mm.

Antikbehandlad 740-220 250 kr
Mässing 740-221 250 kr
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Koholmen
Fotogenlampa i mässing och glas. 6’’ rundbrännare och 
brännarerör. Storlek: 240 mm.

Klarglas 950-160 990 kr
Rosa 950-161 990 kr

Akvamarin 950-162 990 kr
Jadegrön 950-163 990 kr
Rökfärgad med förnicklad brännare 950-164 1060 kr

Skeppsholmen
Fotogenlampa i mässing och glas. 10’’ rundbrännare och 
brännarerör. Storlek: 350 mm.

Klarglas 950-181 1190 kr
Grön 950-183 1190 kr

Arnö
Fotogenlampa i obehandlad mässing och glas. 
10''' rundbrännare och brännarerör. Storlek 450 mm.

Klot 950-130 2570 kr

Fotogenlampa Österlen 
Tillverkas i skånska Simrishamn. Lampan finns i flera 
varianter kombinerade av oljehus i fem olika kulörer med 
tre olika typer av brännarrör. Brännaren i blank mässing 
är 5’’. Glaset har äkta färgad glasmassa som gör att 
oljehuset är genomfärgat. 255 mm hög, 93 mm bred.

Brännarerör ägg, bärnsten 951-230 595 kr
Brännarerör ägg, pistage 951-233 595 kr
Brännarerör ägg, kobolt 951-236 595 kr
Brännarerör ägg, malva 951-239 595 kr
Brännarerör ägg, klarglas 951-242 595 kr

Rubinröd 950-165 960 kr
Grön 950-166 990 kr
Brun 950-167 990 kr

Akvamarin 950-185 1190 kr
Cobolt 950-186 1190 kr
Jadegrön 950-187 1190 kr
Rosa 950-188 1190 kr

Brännarerör droppe, bärnsten 951-231 595 kr
Brännarerör droppe, pistage 951-234 595 kr
Brännarerör droppe, kobolt 951-237 595 kr
Brännarerör droppe, malva 951-240 595 kr
Brännarerör droppe, klarglas 951-243 595 kr

Brännarerör lök, bärnsten 951-232 595 kr
Brännarerör lök, pistage 951-235 595 kr
Brännarerör lök, kobolt 951-238 595 kr
Brännarerör lök, malva 951-241 595 kr
Brännarerör lök, klarglas 951-244 595 kr

Smalgatan
Nattljusstake efter en gammal Skultunamodell i obehand-
lad mässing. Förlagan hittades på en vind där en pojke 
bodde som liten i Kristianstad på 1970-talet. Då hade 
den även ett handtag. Nu har vi vår egen variant som vi 
kallar för Smalgatan efter en gata i Kristianstad som inte 
finns längre. Men där låg pojkens morfars järnhandel 
som sålde Skultuna No 54. 
Höjd 70 mm. Diameter 106 mm. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Smalgatan 961-101 495 kr

Flaggskär
Fotogenlampa med 10’’ rundbrännare och brännarerör. Storlek: 330 mm.

Mässing 950-135 1490 kr
Koppar 950-133 1690 kr
Förnicklad mässing 950-134 1690 kr
Mässing med klotkupa av mönsterblästrat klarglas 950-136 2050 kr

Nattlampa
Fotogenlampa i mässing med 6’’ rundbrännare och brännarerör. Storlek: 280 mm.

Mässing 950-111 1390 kr
Förkopprad mässing 950-112 1590 kr
Förnicklad mässing 950-113 1590 kr

Lyckeby
Hängande fotogenlampa i mässing, järn och aluminium. 
Upphängningen tillverkas av smidesjärn och skärmen av 
trycksvarvad aluminiumplåt. Höjd 600 mm plus 500 mm 
kätting. 14’’ rundbrännare och brännarerör.

Svartlackerad 950-201 1900 kr

Ronneby
Hängande fotogenlampa mässing, järn och aluminium. 
Upphängningen tillverkas av mässing. Höjd 580 mm plus 
500 mm kätting. 10’’ rundbrännare och brännarerör.

Ronneby 950-205 2900 kr

Stormlykta
Fotogenlampa av den klassiska modellen Feuerhand 276 producerad i Tyskland sedan 
1933. Rymmer 0,34 liter fotogen. Brinner upp till 20 timmar. Höjden är 265 mm.

Zink 950-800 395 kr
Röd 950-801 455 kr
Grön 950-802 455 kr
Gul 950-803 455 kr

Lindholmen
Fotogenlampa i obehandlad mässing och glas. 
10’’ rundbrännare och brännarerör. Storlek: 330 mm.

Utan reflektor 950-114 1190 kr
Med reflektor 950-115 1390 kr

Aspö
Fotogenlampa i obehandlad mässing med 10''' rundbrännare och brännarerör. 
Storlek 370 mm.

Klot 950-125 1970 kr
Vit vestaskärm 950-126 2070 kr
Grön vestaskärm 950-127 2130 kr

129128



Hushåll, trädgård, ventiler 
och inredningsdetaljer

I detta avsnitt har vi samlat produkter med karaktär och kvalitet i genuina material. 
Noga utvalda för att hålla hög standard och omsorg om tillverkningssätt och omvärld. 

Vi har letat högt och lågt och hittat knivar och saxar, lokalt tillverkade av kolstål från 
gamla familjeföretag. Ringklockor som ger ifrån sig det klassiska, mekaniska, ljudet 
och ger rätt känsla över tid. Egenproducerade ventiler och kedjetyngder i solida 
material som sätter rätt prägel och släpper in eller ut den luft som ska passera. 
Hantverksmässigt tillverkade verktyg för trädgård i massiva material. Gjorda för att 
hålla i generationer om de tas om hand på rätt sätt. Lokalt tillverkade borstar för livets 
alla behov sätter guldkant på vad det än är som behöver sopas upp. Städverktyg som 
gör städningen både roligare och närapå lyxig i äkta material så som spunnet linne, 
gethår och strutsfjädrar – allt lokalt tillverkat. För att bara nämna några.

Detaljer kan man kanske tycka. Men tillsammans skapar de den där känslan som gör 
ett hem.

Ekoxe stövelknekt svart
Kokillgjuten stövelknekt av återvunnen aluminium. 
Formgiven av Oskar Karlsson från Gnosjö.

Stövelknekt 644-230 315 kr

Pärlfranslampa vit 180, art nr 740-330. Hatthylla 20-tal, art nr 644-170. Studenthängare Källargränd, art nr 575-291. Dammvippa, art nr 107-120.
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Morakniv Classic Nr 2
Morakniv med rödbetsat och spolformat 
björkskaft. 105 mm långt blad i kolstål. 
Torka av bladet efter användning och 
olja gärna med jämna mellanrum. 
Plastslida ingår.

Köksknivar Pallarés
Handgjorda knivar i kolstål med ett 
handtag av buxbom. Torka av bladet 
efter användning.

Utan parerskydd 140-242 310 kr
Med parerskydd 140-243 320 kr

Bladlängd 130 mm 140-202 395 kr
Bladlängd 160 mm 140-204 495 kr

Planteringsspade Mira av koppar 
med björkhandtag, art nr 181-202.

Spade Castor
Av koppar med björkhandtag. 
Redskapet berikar jorden. Koppar rostar 
inte och åldras på ett vackert sätt. 
Storlek 310x85 mm.

Spade Castor 181-201 530 kr

Kratta Lyra
Av koppar med björkhandtag. Redskapet 
berikar jorden. Koppar rostar inte och 
åldras på ett vackert sätt. 
Storlek 290x70 mm.

Kratta Lyra 181-203 620 kr

Kultivator
Luckrar upp jorden och rensar ogräs. 
Luftig jord hjälper fröerna att gro. 
Handsmidd med handtag i ask. 
Storlek 290x80x50 mm.

Kultivator 181-224 225 kr

Dibber
Trä med spets i mässing. Måtten på 
stickan är en hjälp för att plantera lökar 
på rätt djup. 
Storlek 290x45x45 mm.

Dibber 181-230 395 kr

Renskniv
Rensar ogräs mellan stenar och plattor. 
Handsmidd med handtag i ask. 
Storlek 280x80x30 mm.

Renskniv 181-232 155 kr

Handskära
Storlek 400 mm.

Handskära 181-240 360 kr

Kratta Spika
Av koppar. Skaftet har en spets för att 
gräva upp rötter. Redskapen berikar 
jorden. Koppar rostar inte och åldras på 
ett vackert sätt. Storlek 260x30 mm.

Kratta Spika 181-204 325 kr

Grep Vega
Av koppar med björkhandtag. 
Redskapen berikar jorden. Koppar rostar 
inte och åldras på ett vackert sätt. 
Storlek 270x85 mm.

Grep Vega 181-205 450 kr

Grep
Hjälper till att luckra upp jorden. 
Handsmidd med handtag i ask. 
Storlek 275x65x45 mm.

Grep 181-226 320 kr

Ogräsverktyg Nunki
För snabb ogräsrensning och kultivering 
av små odlingsbäddar. Blad av koppar 
och handtag av björk. Redskapet berikar 
jorden. Koppar rostar inte och åldras på 
ett vackert sätt. Storlek 260x65 mm.

Ogräsverktyg Nunki 181-206 450 kr

Spade Mira
Planteringsspade av koppar med 
björkhandtag. Redskapet berikar jorden. 
Koppar rostar inte och åldras på ett 
vackert sätt. Storlek 310x50 mm.

Spade Mira 181-202 520 kr

Spade
Spade. Stål med en vass kant för att 
smidigt tränga igenom jorden. 
Handsmidd med handtag i ask. 
Storlek 330x80x50 mm.

Spade 181-221 295 kr

Sekatör
Enkeleggad sekatör av smitt stål med 
gummiklätt handtag. Extra liten modell 
för blomsterbeskärning. Längd 14 cm.

Sekatör 14 cm 181-100 225 kr

Sekatör
Dubbeleggad sekatör av smitt stål med 
gummiklätt handtag. 

Sekatör 19 cm 181-106 295 kr
Sekatör 21 cm 181-107 325 kr

Hacka
Hackan fungerar som en förlängd arm 
som hjälper till att fösa jord och hacka 
upp jordklumpar. Handsmidd med 
handtag i ask.

Hacka 181-228 495 kr

Trädgårdshandske denim
I slitstarkt getskinn och denim. Resår runt 
handleden som håller handsken på plats. 
Upphängningsöglor på kragen.

Storlek 6 182-116 169 kr
Storlek 7 182-117 169 kr
Storlek 8 182-118 169 kr
Storlek 9 182-119 169 kr
Storlek 10 182-120 169 kr
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Lövkorg i pil
Lövkorg i pil. Diameter ca 500 mm, höjd exkl. handtag 
ca 340 mm. Rymmer 50 liter.

Lövkorg 180-110 295 kr

Vattenkanna zink
Med mässingsstril som fästes med vattentät gummiring.

Förzinkad hink i stålplåt

Askhink med lock, 8 l 180-169 320 kr
Hink, 10 l 180-162 175 kr

Zinkbalja
Oval zinkbalja med trähandtag. 4 liter.

Obehandlad 180-170 255 kr

Zinkbalja
Oval zinkbalja med trähandtag. 4 liter.

Emaljerad 180-171 345 kr

Fågelbord Funkis
Fågelmatare av massivt trä som lätt kan göras om till 
fågelholk på våren. Instruktion för byte mellan fågelholk 
och fågelbord medföljer.

Fågelmatare 180-900 595 kr

Vedkorg
Vedhämtare av flätad pil. Ca 44 cm lång, 30 cm bred 
och 30 cm hög (exkl. handtag). Höjd med handtag 
ca 46 cm. Måtten kan skilja någon centimeter mellan 
olika exemplar.

440x300x300 mm 167-100 325 kr

Blomkruka
Klassisk planteringskruka med fat. 
Tillverkad i Sverige. 
Höjd 16 cm, diameter 17 cm.

Prickig 180-125 365 kr

Blomkruka
Klassisk planteringskruka med fat. 
Tillverkad i Sverige. 
Höjd 16 cm, diameter 17 cm.

Grön 180-124 365 kr

Blomkruka
Klassisk planteringskruka med fat. 
Tillverkad i Sverige. 
Höjd 16 cm, diameter 17 cm.

Gul 180-123 365 kr

2 liter (utan mässingsstril) 180-152 275 kr
4 liter 180-155 475 kr

8 liter 180-153 535 kr
9 liter 180-154 435 kr

Sotlucka
Sotlucka Nr 2 av gjutjärn. Inmurningsmått 150x150 mm. 

Sotlucka 650-802 395 kr

Rosettventil
Svartlackerad gjutjärnsventil med kvadratisk stos.
Utvändigt 170x170 mm, stos 144x144 mm. 
Vridbart spjäll, ej öppningsbar lucka. 

Rosettventil 650-111 1095 kr

Klaffventil
Av gjutjärn. Lucka 150x150 mm. Ram 192x192 mm. 
Svagt konisk stos 155x155 till 158x158 mm. 
Lämplig som tilluftsventil. Monteras på lodrät vägg.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Klaffventil obehandlad 650-145 695 kr
Klaffventil svart 650-146 795 kr

Kedjetyngd till klaffventil
Av mässing. 32 mm. Ventilkätting säljs separat (pris per 
meter). Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Mässing 650-201 85 kr
Förnicklad 650-202 95 kr
Kätting, mässing 650-240 95 kr
Kätting, förnicklad 650-241 110 kr

Kedjetyngd till klaffventil
Av mässing. Ventilkätting säljs separat (pris per meter).
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Förnicklad, 34 mm 650-204 95 kr
Mässing, 37 mm 650-211 110 kr
Kätting, mässing 650-240 95 kr
Kätting, förnicklad 650-241 110 kr

Ventil imkanal
Frånluftsventil av gjutjärn. Används vanligast i kök och 
badrum för att leda ut inomhusluften. Stos 150x200 mm.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Ventil imkanal vit 650-118 695 kr
Ventil imkanal svart 650-119 695 kr
Ventil imkanal obehandlad 650-120 595 kr

Klöverplåt
Klassisk klöverplåt i stålplåt som kan användas som 
ventilgaller m.m. 45% öppen yta.

Mindre 155x205 mm 648-201 85 kr
Mellan 220x320 mm 648-202 95 kr
Större 320x420 mm 648-203 175 kr

Ventil imkanal kvadratisk
Frånluftsventil av gjutjärn. Används vanligast i kök och 
badrum för att leda ut inomhusluften. 150x150 mm.
Producerad av och för Byggfabriken, säljs unikt 
hos Byggfabriken.

Ventil imkanal obehandlad 650-121 495 kr
Ventil imkanal vit 650-123 595 kr
Ventil imkanal svart 650-125 595 kr

Tallriksventil rund
Av aluminium. Lämplig som frånluftsventil.

130 mm 650-131 230 kr
153 mm 650-132 235 kr
190 mm 650-133 335 kr

Tallriksventil kvadrat
Av aluminium. Lämplig som frånluftsventil.

125 mm 650-135 250 kr
150 mm 650-136 275 kr
175 mm 650-137 360 kr
220 mm 650-138 500 kr

Rosettventil
Av gjutjärn med vridspjäll och öppningsbar lucka. 
Utvändig diameter 157 mm. Diametern på den svagt 
koniska stosen är 120 till 125 mm. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Rosettventil svartlackerad 650-109 795 kr
Rosettventil obehandlad 650-110 695 kr

Ventilgaller
Av gjutjärn. 34, 30 respektive 44% öppen yta.

Ventilgaller 125x125 mm 650-101 255 kr
Ventilgaller 150x150 mm 650-102 265 kr
Ventilgaller 200x200 mm 650-103 510 kr
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Skurborste
Skurborste med kort hård naturfiberborst.
Storlek 215x60 mm.

Skurborste 107-110 45 kr

Skurlevang med skaft
Långskaftad borste med kort hård 
naturfiberborst. 135 cm skaft av furu. 
Storlek 217x60 mm.

Skurlevang med skaft 107-113 88 kr

Elementborste
Borste av tagel med bomullsspets. 
Lämplig för rengöring mellan och 
bakom element.

Elementborste 107-161 185 kr

Rotfruktsborste
Rotfruktsborste av bok med borst av 
unionfiber, en blandning av vit fiber 
och bassine. Borsthöjd 22 mm. 
Storlek 128x46 mm.

Rotfruktsborste 107-166 55 kr

Citrusborste
Borste av bok för citrus, nypotatis m m. 
med borst av vit fiber. Borsthöjd 22 mm. 
Storlek 128x46 mm.

Citrusborste 107-167 55 kr

Diskborste naturborst
Diskborste med handtag av oljad bok 
och borst av tagel.

Diskborste 107-172 75 kr

Trappkvast
Kvast av bok med borst av bassine. 
Används i trapphus, på balkonger m m. 
för att komma åt i hörn. 
Total längd 1040 mm. Borsthöjd 130 mm. 
Storlek 190x30 mm.

Trappkvast 107-281 145 kr

Handborste
Handborste av bok med borst av tagel, 
kokosfibrer eller bassine. Tagel har 53 mm 
borsthöjd. Kokosborst och bassine har 
60 mm borsthöjd. Storlek 350x41 mm.

Handborste tagel 107-151 95 kr
Handborste kokosfibrer 107-152 75 kr
Handborste bassine 107-153 75 kr

Golvborste med skaft av bok
Borst av kokosfiber eller bassine. 
Kokosborst är lämpligt både utomhus och 
inomhus för jämna underlag. Bassine är 
styvt och lämpligt för ojämna underlag.
Borstens bredd är 400 mm. Skaft 150 cm.

Kokosborst 107-205 175 kr
Bassine 107-245 185 kr

Sopborste med skyffel
Sopset med borste av trä med svart tagel-
borst. Skyffel av plåt med trähandtag och 
gummilist. Borsthöjd 62 mm. Längd borste 
800 mm. Längd skyffel 750 mm.

Sopborste med skyffel 107-141 395 kr

Rishalmskvast
Klassisk sopkvast med borst av rishalm. 
Längd 1400 mm.

Rishalmskvast 107-130 139 kr

Mattpiska
Mattpiska av brun pil. 80 cm lång och 
24 cm bred.

Mattpiska 107-351 95 kr

Dammvippa
Dammvippa av äkta strutsfjädrar. Vippan 
har 450 mm långt träskaft och lädertratt 
som håller fjädrarna.

Strutsfjädrar 107-120 335 kr

Dammvippa
Dammvippa av bok med borst av gethår. 
Borstlängd 60 mm. Total längd är 330 mm.

Gethår 107-121 395 kr

Bordsservett
Av spunnet linne med stadkant. Kan även 
användas som diskduk.

Vit 921-120 145 kr
Svart 921-121 145 kr
Grön 921-122 145 kr
Brandgul 921-123 145 kr
Blå 921-124 145 kr

Skurtrasa
Våffelmönstrad skurduk av återvunnen 
bomull. Används till våttorkning av golv 
och andra ytor. Bra uppsugningsförmåga. 
Storlek 500x600 mm.

Skurtrasa 921-910 50 kr

Fast Marseilletvål
Fast tvål från Marseille. Gjord på olivolja 
och kokosnötsolja. Helt fri från färgämnen 
och parfym. Fri från palmolja.

Marseilletvål 923-200 95 kr

Flytande Marseilletvål
Flytande tvål från Marseille, gjord på 
olivolja. Innehåller inga artificiella färg- 
och doftämnen eller parabener. Fri från 
palmolja. Mild doft. 500 ml.

Timjan och dill 923-100 210 kr
Pinje 923-102 210 kr

Handsprit Stockholms Brännneri
Återfuktande handdesinfektion med doft 
av gin. Tillverkad i Sverige av restprodukter 
från Stockholms Bränneris ginproduktion. 
Alc/vol 75%. 

Handsprit 923-901 150 kr

Klädnypa trä
Klädnypor av trä med förzinkade fjädrar. 
24-pack. Höjd: 73 mm Bredd: 10 mm

Klädnypor 960-230 29 kr

Snöre på burk
Tretvinnat snöre av jute på burk. 150 m.

Natur 961-251 165 kr
Rött 961-252 165 kr

Utomhustermometer
Utomhustermometer att montera ute på 
fönstret. Av mässing med skala i Celcius 
och Fahrenheit. 

Mässing 642-201 435 kr
Förnicklad 642-202 435 kr

Utomhustermometer
Termometer att montera ute på fönstret. 
Fungerar för både höger- och vänster-
montage. Längd: 200 mm.

Rostfritt stål 642-208 95 kr

Utomhustermometer
Rund utomhustermometer av mässing. 
Diameter 106 mm.

Mässing 642-203 630 kr
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Husnummer Funkis
Mässingssiffror och bokstäver i stilrena, 
raka former i välbalanserat typsnitt som 
andas funktionalism. Tillverkade av 
polerad mässing som åldras i samklang 
med materialets egenskaper. 

Genom att montera husnumret med en liten 
distans till underlaget skapas skuggor 
och ett djup mot underlaget. Passar alla 
typer av fasad. Siffror 0-9 samt Bokstäver 
A-F. Skruv och distanser för infästning 
medföljer. Höjd cirka 120 mm. 

Producerade av och för Byggfabriken, 
säljs unikt hos Byggfabriken.

Portlampa Sorgenfri
Klassisk portlampa i koppar med opalt 
glas i sidan och botten. Invändig belys-
ning lyser upp siffrorna. 175 mm bred 
och bygger 205 mm ut från vägg. 
E 27-sockel, IP 43.

Portlampan produceras efter äldre 
förlaga av och för Byggfabriken och säljs 
unikt hos Byggfabriken. Lampan tillverkas 
på beställning efter önskat portnummer. 
Möjligheten finns även att lägga in 
andra siffror eller bokstäver efter eget 
val. Maxantal tecken som ryms är 3-4 
beroende på teckenbredd. Kopparn 
kommer att oxidera med tiden till en matt, 
grågrön kulör.

Portlampa Sorgenfri 638-101 5950 kr

Dörringklocka
Ringklocka av svart bakelit med rund 
förnicklad klocka. 8-12V växelström. 
Transformator ingår ej. 
Storlek 70x150 mm.

Dörringklocka 770-201 695 kr
Transformator 726-501 235 kr
Ekplatta 125x220  770-210 175 kr

Ringledningsknapp
Tryckknapp till dörrklocka i mässing. 
25x86 mm. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 771-101 295 kr
Förnicklad 771-102 295 kr

Ringledningsknapp bakelit
Tryckknapp till dörrklocka av bakelit. 
Ø 50 mm. Bygger 20 mm från vägg.

Svart knapp 771-141 195 kr
Vit knapp 771-142 195 kr

Ringledningsknapp
Tryckknapp till dörrklocka i mässing. 
25x60 mm. Producerad av och för 
Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Mässing 771-103 295 kr
Förnicklad 771-104 295 kr

Ringledningsknapp
Tryckknapp av mässing till dörrklocka. 
Ø 52 mm.

Mässing 771-110 260 kr
Förnicklad 771-111 280 kr

0 641-500 550 kr
1 641-501 550 kr
2 641-502 550 kr
3 641-503 550 kr
4 641-504 550 kr
5 641-505 550 kr
6 641-506 550 kr
7 641-507 550 kr
8 641-508 550 kr
9 641-509 550 kr
A 641-510 550 kr
B 641-511 550 kr
C 641-512 550 kr
D 641-513 550 kr
E 641-514 550 kr
F 641-515 550 kr

Gatunamnsskylt emalj
Höjd 120 mm, längd anpassas efter gatunamnet. Tillverkad i emaljerad stålplåt.

Vit gatunamnsskylt 639-141 2595 kr
Blå gatunamnsskylt 639-142 2595 kr

Wc-skyltar pictogram
Gräddvit bakgrundston. Storlek: 65x65 mm. Tillverkad i emaljerad stålplåt.
Producerade av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Herrar 640-643 435 kr
Damer 640-644 435 kr
Damer och herrar 640-645 435 kr
Handikappbadrum 640-651 435 kr
Skötrum 640-652 435 kr

Emaljskylt
150x150 mm, emaljerad stålplåt. Beställ ditt nummer i butiken.

Vit emaljskylt med ram 640-201 975 kr
Blå emaljskylt med ram 640-301 975 kr
Vit emaljskylt, Funkis 640-551 975 kr

Textskylt emalj
Svart text på gräddvit botten. Tillverkad i emaljerad stålplåt. 
Producerade av och för Byggfabriken, säljs unikt hos Byggfabriken.

Bad 80x65 mm 640-601 375 kr
Dusch 80x65 mm 640-612 375 kr
Förråd 80x65 mm 640-607 375 kr
Gäster 60x35 mm 640-672 375 kr
Kontor 80x65 mm 640-602 375 kr
Källare 95x65 mm 640-606 375 kr
Kök 80x65 mm 640-610 375 kr
Personal 109x65 mm 640-613 375 kr
Privat 80x65 mm 640-603 375 kr
Skafferi 80x65 mm 640-608 375 kr
Soprum 90x65 mm 640-614 375 kr
Städ 80x65 mm 640-605 375 kr
Vind 80x65 mm 640-609 375 kr
Toilett 150x50 mm 640-640 435 kr
Tvättstuga 130x35 mm 640-611 375 kr
Wc 90x65 mm 640-604 375 kr

Emaljskyltar

En emaljskylt är en hantverksprodukt som är mycket tålig mot slitage 
och har en vacker och levande yta. Traditionellt används emalj-
skyltar som gatunamnsskyltar, som husnummer eller inomhus för att 
markera ett rums användning, till exempel kök, skafferi eller wc. 
Husnummer finns både i äldre stil och i funkis. Gatunamnsskyltarna 
specialtillverkas på beställning där texten läggs in manuellt. 
Även nummerskyltar tillverkas på beställning och kan därför an-
passas efter önskemål som högre nummer eller bokstäver. 

Emalj är en hård och glasliknande beläggning som i hög värme 
smälts fast på ett hårt underlag. Öljetter förhindrar att emaljen 
spricker om man drar åt skruvarna för hårt. Mindre emaljskyltar
utan öljetter skruvas upp försiktigt för att undvika sprickor 
i emaljen.

Tillverkningen av våra emaljskyltar är ett hantverk från början 
till slut. Arbetsgången är följande:

• En plåt i rätt storlek klipps till, slipas fri från vassa kanter och 
 kupas i form med en gummihammare så att den får precis den 
 konvexa form som välgjorda emaljskyltar i originalutförande har. 
• Hål för uppskruvning stansas. 
• Skylten grundemaljeras på båda sidor och emaljeras sedan i
 flera omgångar för att få det jämna, tjocka lagret som ger
 djup och glans till färgen och skyddar den underliggande plåten. 
• Text och siffror läggs på för hand med hjälp av schabloner 
 för att till sist slutbrännas och få sina öljetter i hörnen.
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Verktygslåda
Gedigen verktygslåda av furu.
Botten på lådan är 425x145 mm. 
Yttermåtten är 540x210x330 mm. 
Levereras obehandlad. Kan användas 
obehandlad, alternativt oljas eller målas.

Verktygslåda 125-100 1250 kr

Badrumsskåp
Massiv furu med två fasta hyllplan. 
Överfalsad lucka med spegel och förnick-
lad knopp. Levereras obehandlat. 
Storlek 420x660x130 mm.

Högerhängd 588-301 2950 kr
Vänsterhängd 588-302 2950 kr

Medicinskåp
Medicinskåp 1920-tal av massivt furu 
med två flyttbara glashyllor. Skåpet 
är vändbart, fungerar därmed som en 
antingen höger- eller vänsterhängd lucka. 
Levereras obehandlat. Knopp ingår. 
Storlek 405x750x155 mm.

Medicinskåp  588-305 2950 kr

Snickeriet

Hylla med konsol
Hylla av furu med konsol och skruvlist. 
Rundade hörn och fräst profil. Skruvlisten 
kan användas för både infästning och 
som kroklist.

1100x200x200 mm 241-150 1500 kr
1100x300x280 mm 241-151 1700 kr

Hyllplan
Hyllplan av furu med rundade hörn och 
fräst profil. Tjocklek 20 mm.  

600x250 mm 241-110 250 kr
900x250 mm 241-111 300 kr
1200x250 mm 241-112 350 kr

Kroklist Kallis
Knoppbräda av furu med krokar. 
Bygger cirka 103 mm från väggen

600 mm, 4 knoppar 580-415 395 kr
900 mm, 6 knoppar 580-416 445 kr
1200 mm, 8 knoppar 580-417 495 kr

Skärbräda
Skärbräda av bok med längsgående fiber. 
Ena sidan är slät, andra sidan är spårad 
för att fånga upp brödsmulor mm. 
Fasade kanter för greppvänlighet från 
båda sidor. 440x240x22 mm. 
Kan användas obehandlad eller oljas.

Skärbräda 160-100 495 kr

I vårt sortiment har vi några produkter som tillverkas 
i vårt eget snickeri. De produceras exklusivt av och 
för Byggfabriken.

Snickerierna tillverkas efter äldre förlagor eller har ritats upp 
efter egen formgivning. Eller en kombination. Kroklisten Kallis 
har sin förlaga från Ribersborgs kallbadhus i Malmö först uppfört 
i juni 1898. I sin nuvarande form har badet funnits sedan 1914 
där originalen till kroklisterna har suttit sedan dess.

Allting säljs obehandlat och du väljer själv om du vill behålla 
dem så eller om du hellre vill måla, vaxa eller olja dem. 

Vad är ett Byggfabrikenkök?

Vi använder traditionella metoder och verktyg och har ett utfö-
rande som är tidstypiskt. Vi handbygger kök i massivt trä som 
håller i hundra år.

Vad är finessen med ett kök i massivt trä?

Man kan dela upp det svaret i två delar. Skulle du till exempel få 
en vattenläcka i köket så gör inte det att hela köket blir förstört, 
som ett kök byggt av exempelvis spånskiva. Man kan måla om 
och renovera luckor eller hela köket vid behov. 

Sedan är det bra mycket härligare att stå och såga i furu istället 
för spånskivor för oss som jobbar på snickeriet. Vi gör det inte 
bara för att det var så man gjorde förr, utan för att det också är 
bra. Vid nybyggnation kommer det mer och mer att man tar in-
spiration från äldre byggnadsstilar. Detta för att de faktiskt visste 
vad de gjorde när de byggde för att det ska hålla länge. 

Den andra fördelen är att vi inte behöver anpassa oss efter so-
lida mått. Vi bygger helt efter rummet så att ytan används på 
bästa sätt. Istället för att klämma in passbitar kan vi göra anpass-
ningar i ett skåps mått, till exempel för att vitvarorna ska hamna 
på en bra plats eller helt enkelt för att få kök har helt jämna mått 
och raka vinklar. Våra kök är handbyggda och måttanpassade 
för platsen där de ska monteras. Varenda stomme, front, lucka 
och låda är specifikt för köket till den specifika kunden.

Var kan jag hitta inspiration till ett tidstypiskt kök?

Inredningsmagasin – speciellt de som riktar in sig på äldre miljöer, 
renovering och byggnadsvård. Flera av våra stora museer 
har bildbanker med gott om gamla foton på hem och kök. 
Du kan även hitta massor med inspiration på exempelvis Pinterest. 
Och så finns ju våra sociala medier och hemsida där vi försöker 
uppdatera med bilder och information så ofta som möjligt.

På besök i snickeriet

Vi satte oss ner en stund med André, snickerifchef på Byggfabriken. 
Det blev ett samtal om trä, gamla kök, nya kök och finesserna med att 
måttbygga efter traditionella metoder.

Vad är viktigt att tänka på?

Efter mötet med kunden ritar vi upp ett förslag på hur köket kan 
se ut. Och sedan är det upp till kunden att avgöra om man är 
nöjd med förslaget eller vill göra ändringar eller tillägg. Somliga 
håller på i två år, andra är nöjda på en vecka. Det viktigaste är: 
låt det ta sin tid. Ett kök är ett stort projekt med många beslut som 
ska tas hänsyn till. En vecka extra är inte mycket i förhållande till 
hur länge du kommer att använda köket. 

Hur går ni tillväga med moderna inslag i ett tidstypiskt kök? 

Vi använder moderna glidbeslag på våra lådor som möjliggör 
fullutdrag och dämpad stängning. Vi monterar även träbackar 
monterade på glidbeslag i exempelvis kastrullskåp för lättare 
åtkomlighet. Stilmässigt föredrar vi alltid att rita in fristående vit-
varor framför integrerat i första skedet. Det handlar mycket om 
hållbarhetstänk. Vitvaror förändras och vi gör snickerier som hål-
ler längre än vitvarorna. 

Och när köket är färdigt, vad händer då? 

När köket är klart i snickeriet packar vi in det i vår skåpbil tillsam-
mans med våra verktyg och monterar det på plats. Där sker en 
hel del anpassningar för att snickerierna ska möta vägg, tak och 
golv på ett bra sätt. När köket är färdigmonterat går vi igenom 
det tillsammans så att alla blir glada och nöjda.
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Byggfabrikens måttbyggda kök är inte bara anpassade efter 
byggnadens stil. De är dessutom helt anpassade efter köksutrym-
mets mått och rumsliga förutsättningar. Precis som med gamla 
platsbyggda inredningar utnyttjas rummets möjligheter på bästa 
sätt.

Då ett modernt kök ofta behöver bytas ut efter femton år, går 
Byggfabrikens måttbyggda kök utmärkt att renovera. Med det 
i åtanke får ordet köksrenovering i denna typ av kök en annan 
innebörd och skulle endast innebära att byta ut vitvaror och 
eventuellt slipa och måla om köket. Köket kommer fortsätta att 
stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda, 
resurseffektiva och miljövänliga.

Rätt stil till rätt hus

Precis som att det inte finns några modulmått finns det inga färdiga 
stilar. Varje kök är unikt och utformas av oss för att helt passa in 
i tiden och byggnadsstilen för huset där det ska sitta. Och hittar 
du inte rätt stil bland våra originalprofiler kan vi ta fram profiler 
efter förlaga. Kanske utifrån ett originalskåp på plats?

Sekelskifte och 1920-tal

Sekelskiftets kök var ofta rikt dekorerade. Förutom profiler på 
den överfalsade luckans ram var även fyllningen profilerad. 
Sekelskiftesköken har en tydligt markerad front med väggskåp 
ända upp till tak som avslutas med en krönlist. Sekelskiftets stora 
arbetskök hade ofta öppna hyllor för kastruller och verktyg. 
Porslin och husgeråd förvarades i serveringsgångens skåp 
och lådor. 

En modern anpassning är att ha fler skåp än hyllor i köket för 
att underlätta städning och ge ett enhetligt intryck. Väggskåpen 
varieras i höjd och djup för att skapa liv, ibland med en profile-
rad konsol på sidorna. Bänkskåp med både lucka och låda var 
vanligt.

På 1910- och 1920-talen stramades köken upp något. Släta fyll-
ningar ersatte de profilerade och luckans profiler blev enklare. 
Fortfarande varierades skåpshöjder och djup, medan spegel-
indelningarna var färre. Hela lådrader ersatte lucka-låda.

Byggfabrikens måttbyggda kök

Kök i byggnader från 1800-talet fram till 1940- och 1950-talen byggdes för att hålla 
lika länge som huset självt. Detsamma gällde byggnadens fönster, dörrar, lister, 
stuckatur och övriga detaljer. Materialen var massiva och därmed lätta att under-
hålla och renovera. Byggfabriken bygger sina kök i denna hållbara tradition, helt 
i massiva material och med genomtänkta detaljlösningar. Gångjärn och knoppar 
är i originalstil och originalkvalitet. Bänkhöjder, plats för vitvaror och trälådornas 
glidbeslag för fullutdrag följer däremot modern standard av högsta kvalitet.

Funkis

Byggfabrikens kök i funkisstil är byggt i en stilmässig tradition 
som hör hemma från 1930 till och med 1960-talet. Funkiskökens 
tunna profil utnyttjar effektivt överfalsningens fördelar. En slät 
överfalsad lucka med mjukt rundad kant ger ett mycket tunt och 
diskret intryck. Skåpen har en smal front i vilken de släta över-
falsade luckorna är monterade med tidstypiska skåpgångjärn. 
I den tidiga funkisen varierades väggskåpen med olika djup och 
format, till exempel en undre rad lägre och grundare skåp med 
eller utan skjutluckor. 

På 1950-talet var det vanligt med hela, snedställda överskåp 
med skjutdörrar. Fram mot 1960-talet var det hela raka skåp som 
gällde. Byggfabrikens funkiskök byggs för att passa stiltraditio-
nen i just ditt hus.

Kom igång med din beställning

På vår hemsida hittar du mer information om hur det går till att 
planera och beställa ett måttbyggt Byggfabrikenkök. 

Kontakta våra duktiga snickare och kökssäljare så får du hjälp 
att komma igång!

Köksblandare

Utöver kökets utformning kommer valet av bänkskivor, typ av 
beslag och eventuellt kakel samt köksblandare. I Byggfabrikens 
sortiment finns köksblandare i tidlös funkisdesign med kryss-
greppsvred som med sin enkla form passar utmärkt i flera olika 
typer av kök och miljöer. I kromat utförande eller gjuten mässing, 
tillverkade för att hålla över tid. Du hittar knoppar och handtag 
i samma material och stil som hjälper till att skapa ett samman-
hållet slutresultat.

Köksblandare Funkis
Köksblandare i mässing med kryssgrepp och vinklade vred.
Bänkmontering c/c 153 mm, 1/2'' gänga. 

Mässing 810-099 11950 kr
Förkromad 810-100 9950 kr

Köksblandare Funkis
Köksblandare i mässing med kryssgrepp. 
Bänkmontering 32 mm hål, 10 mm vattenrör. 

Mässing 810-107 11950 kr
Förkromad 810-108 9950 kr
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Innerdörrar
Byggfabrikens innerdörrar tillverkas på traditionellt sätt med spegelfyllningar och ram i 
massiv furu. Det gör att de kommer att åldras med värdighet och enkelt smälter in om du 
kompletterar med en ny dörr i en miljö med äldre originaldörr. På dörren och karmen 
monterar vi traditionella stapelgångjärn. Sedan är det bara att välja vilket dörrhandtag 
du vill kombinera med. 
 
Byggfabrikens innerdörrar är tillverkade av massiv furu. Som standard levereras dör-
rarna med en traditionell 3-, 4- eller 5-spegelindelning i modulmått. Dörrar efter fasta 
modulmått kan du enkelt beställa via hemsidan. 
 
När dörren är klar monteras koniska gångjärn (art nr 511-615) som bör övermålas i 
samma kulör som dörren. Dörren levereras med innerdörrlås Boda 2014 för nyckel 
eller toalettvred. Karmen är av furu och tröskeln tillverkas av ek. Karmdjupet är 92 mm. 
Håltagning i dörrbladet anpassas för traditionell montering av trycke och nyckelskylt 
med hjälp av träskruv. 
 
Dörrarna levereras omålade. Som ytbehandling rekommenderar vi målning med 
Ottosson linoljefärg eller Auro lackfärg. Bäst resultat får du när du penselmålar 
dörren efter montering. För att få en jämn penseldragning och för att få färgen 
att flyta ihop bra målar du de minsta profilerna och speglarna först och de största 
ytorna sist. På det här sättet får du ett slätt och fint resultat.
 
Du kan välja mellan alla dörrhandtag i Byggfabrikens sortiment. De flesta handtag 
finns i kombinationer med både nyckelskylt eller wc-behör. Stil på dörren och i övriga 
rummet, tycke och smak samt användningsområde är de faktorer som avgör vilket dörr-
handtag du väljer. Leder dörren till ett badrum rekommenderar vi att du väljer ett hel-
gjutet handtag istället för ett med trägrepp. Fukten och ångan från ett våtrum kan gå 
hårt åt ett betsat trägrepp. 
 
Dörrarna kan även specialtillverkas. Till exempel spegelindelning efter önskemål, 
anpassningar till skjutdörr eller andra karmyttermått. Helt enligt de behov som gäller 
just hos dig. Vi kan även erbjuda alternativet att tillverka dörrarna med släta spegelfyll-
ningar i MDF.
 
Se olika varianter av spegelindelningar och prisexempel på vår hemsida. För special-
beställningar kontakta kundtjänst: info@byggfabriken.com.

Byggfabriken innerdörr av massiv furu med en traditionell 5-spegelindelning. Trycke Pärlrand med rosett för träskruv, förnicklad mässing, art nr 560-106. 
Nyckelskylt för träskruv, förnicklad mässing, art nr 561-106. Emaljerad textskylt, kontor, art nr 640-602. Infälld strömbrytare i svart bakelit, art nr 710-202.

145144



Välkommen till 
våra butiker

Stockholm Vasastan
I Vasastan, korsningen Roslagsgatan/Surbrunnsgatan, hittar du Byggfabrikens största 
butik. Här finner du exempel på måttbyggda kök, flertalet mönster av kakel och klinker 
och såklart hela vårt sortiment. Här bryter vi Auros vägg- och takfärg samt lackfärg.

Stockholm Södermalm
Mitt mellan Götgatspuckeln och Katarina Kyrka hittar du vår butik på Söder som 
öppnades 2004. Här kan du botanisera i vårt sortiment och få hjälp och svar på 
dina frågor. Här bryter vi Auros vägg- och takfärg samt lackfärg.

Malmö 
På Östergatan i Malmö, vid kulturkvarteret St. Gertrud, ligger sedan 1999 vår malmöbutik. 
Här kan du se utställningar av våra kök, snickerier, golv, kakel och badrumsinredning. 
För färgbrytning av Auros färger hänvisar vi till lagerbutiken på Skruvgatan.

Göteborg 
I centrum av Linnéstadens tjusiga sekelskiftesmiljöer, bland trevliga små butiker, 
restauranger och caféer hittar du vår senast öppnade butik. Här finns köksutställning 
med sekelskiftes- och funkiskök. Här bryter vi Auros vägg- och takfärg samt lackfärg.

Lagerbutik och hämtlager Malmö
I vår lagerbutik i Malmö kan du hämta kakel, klinker eller andra skrymmande produkter 
efter beställning via telefon, mail eller i butik. Det går även bra att handla direkt i butiken. 
Här bryter vi Auros vägg- och takfärg samt lackfärg.

Öppettider
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 11–16

Öppettider
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 11–16
Söndag 12–16

Öppettider
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 10–16

Öppettider
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 11–16

Öppettider
Måndag–Fredag 7–16
(Lagerbutik 8-16)

Adress
Roslagsgatan 11
113 55 Stockholm
vasastan@byggfabriken.com

Adress
Högbergsgatan 29
116 20 Stockholm
sodermalm@byggfabriken.com

Adress
Östergatan 5
211 25 Malmö
malmo@byggfabriken.com

Adress
Olivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Telefon 031–797 04 80
goteborg@byggfabriken.com

Adress
Skruvgatan 6
211 24 Malmö
info@byggfabriken.com

Våra butiker hittar du i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där kan 
du botanisera i vårt sortiment och få hjälp och svar på dina frågor. 

I köksutställningarna kan du se exempel på våra måttbyggda 
kök. På golv och väggar finns många olika mönster av kakel och 
klinker att inspireras av. Vårt sortiment för badrum finns represen-
terat i form av bland annat badkar, tvättställ och wc i badrumsut-
ställningarna. Butikernas väggar och snickerier är målade eller 
behandlade med våra färger och ytbehandlingar. 

I Malmö finns vårt hämtlager dit du kan åka och hämta upp 
kakel, klinker och andra skrymmande produkter. 

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar och tryckfel. Aktuella priser finns på byggfabriken.com.

Bonus på alla köp
60 dagar öppet köp

Personliga erbjudanden och medlemspriser
Kundkvällar

Som medlem samlar du bonuspoäng på alla dina köp, både i våra butiker och 
på byggfabriken.com och auro.se. 1 krona ger 1 poäng och bonusen är på 3%. 

Alla köp är bonusgrundande förutom kök och specialsnickerier. 

Dessutom får du som medlem personliga erbjudanden och förmånliga rabatter. 
Att vara med i Byggfabrikens kundklubb är alltid kostnadsfritt. Läs mer och registrera 
ditt medlemskap på vår hemsida eller prata med oss i butikerna så berättar vi mer.

byggfabriken.com/kundklubb
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Fri frakt (över 750 kr)
Snabba leveranser
Brett sortiment av originaldetaljer för hållbara miljöer
Inspiration
Tips & råd
Personlig service

Stockholm Vasastan
Roslagsgatan 11

Stockholm Södermalm
Högbergsgatan 29
Söndagsöppet!

Malmö
Östergatan 5

Göteborg
Olivedalsgatan 19

Kundtjänst & webbutik
www.byggfabriken.com
040–643 06 00

byggfabriken.com


