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Spanjolett
Spanjolett är ett stängningsbeslag med låsbart eller icke låsbart låshus. Det är i första hand avsett 
för fönster och fönsterdörr och kan fås med mikro.

Flerpunktslås
Ett lås- och stängningsbeslag, med låsbart låshus (med regel och fallkolv), avsett för ytterdörr och 
fönsterdörr. Kan fås med mikro.
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Konstruktion

A Låshus till spanjolett, ej låsbart

B Låshus till spanjolett, låsbart

C Låshus till flerpunktslås

D Kantskena

E Kolvstång, liggande

F Kolvstång, stående

G Sidkolv typ fallkolv

H Sidkolv typ regelkolv

I Sidkolv typ kilkolv

J Sidkolv typ svampkolv

K Sidkolv typ hakkolv

L Ändkolv typ gripkolv

M Ändkolv typ kilkolv

N Överföring för infälld broms

Skötsel och underhåll
Assa spanjoletter och flerpunktslås är 
smorda och dess funktion är kontrol-
lerad vid leverans. För att bibehålla 
en god funktion, samt öka produk-
tens livslängd, skall låshus, kolvar 
och bromsöverföring smörjas med 
några droppar olja 1-2 gånger per år.

Garanti
För att säkerställa bästa funktion skall 
produkten monteras och användas 
enligt vad som föreskrivs i katalog 
och monteringsanvisning. Våra ga-
rantier gäller under förutsättning att 
produkten ej används i kombination 
med annat fabrikat. Handtag bör 
monteras på spanjolett där risk för 
självöppning förekommer, t.ex. vid 
transport. Assa förbehåller sig rätten 
till konstruktionsändringar i samband 
med fortlöpande produktutveckling.
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Låshus
Låshusen på Assa spanjoletter och fler- punktslås har roddare med fyrkant 8 mm som standard. 
Spanjoletten kan även levereras med 7 mm roddare. Låshusen på Primo-spanjoletter har roddare 
med fyrkant 7 mm som standard.

Kantskena
Assa spanjoletter och flerpunktslås finns med kantskena i bredd 16, 20, 22 och 25 mm. Connect 
MPL finns med kantskena i bredd 22 och 25 mm. Modul MPL finns med kantskena i bredd 25 mm. 
Primo-spanjoletter finns med kantskena typ U-profil, 12  × 15 mm. På spanjoletter med rakt avklippt 
skenända och enbart sidkolvar, kan brytspår erhållas, så att längden enkelt kan kortas. Avståndet 
mellan brytspåren är 25 mm. Brytspår kan endast fås på kantskena med 25 mm bredd.

Kolvstång
På en liggande stång är skruvhålen placerade i centrum 11 × 2,9 mm. På en stående stång är skruv-
hålen placerade i ytterkant 12 × 3,5 mm.

Måtttoleranser
Längd, handtaghöjd och kolvplacering. +/– 1 mm.
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Låshus

L = Låsdjup

D = Dornavstånd

Roddare

Roddare
# 7 mm

Roddare
# 8 mm

Roddare
# 8 mm

Kolvstång

Kantskena

Kantskena
med brytspår.
Patent.

Kantskena
typ U-profil.

Stående eller liggande

L

D

Låshus, ej låsbart Låshus, låsbartLåshus, ej låsbart



Sidkolv

•	 Typ fallkolv (vid låshus) håller fönster eller dörr i stängt läge. Kolvutsprång 12 mm. Flerpunktslås 
MPL vid låshus kolvutsprång 14 mm.

•	 Typ regelkolv (vid låshus) har hållande funktion. Kolvutsprång 21 mm. Flerpunktslås MPL vid 
låshus kolvutsprång 24 mm.

•	 Typ kilkolv av härdat stål har tätande funktion. Kolvutsprång 12 - 17 mm.

•	 Typ svampkolv har hållande och tätande funktion. Kolvutsprång 10,5 mm.

•	 Typ hakkolv av härdat sinterstål har hållande funktion och tillgodoser högt ställda krav på in-
brottsskydd. Kolvutsprång 25 mm.

Ändkolv

•	 Typ gripkolv har hållande och tätande funktion. Kolvutsprång 10-14 mm (Gäller ej flerpunktlås).

•	 Typ kilkolv har hållande funktion. Kolvutsprång 14 mm.

•	 Typ rund kolv, konisk, har hållande funktion. Kolvutsprång 14 mm.

Överföring (F)
Anordning på spanjolett eller flerpunktslås för infälld fönster- eller dörrbroms upptill, nedtill eller i 
båda ändar.
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Sidkolv typ kilkolv

Ändkolv typ gripkolv

(Höger)

Ändkolv typ kilkolv ÖverföringÄndkolv typ rund, konisk

Sidkolv typ hakkolvSidkolv typ svampkolv, härdad
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