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68

Lås; Reglar; Beslag eller tillbehör till dörrar, fönster e.d.;
Kassaskåp

68a

Lås; Tillbehör till lås; Trycken, nycklar, säkringar e.d. för dörrar,
lådor eller luckor; Anordningar för att låsa eller öppna lås utan
hjälp av nyckel; Anordningar för fastlåsning av kläder; Handbojor;
Fotbojor

68b

Reglar; Dörrspärrar; Säkerhetskedjor; Fönsterlås; Anordningar för
att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster eller
takfönster; Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar

68c

Beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar

68d

Anordningar för att stänga, öppna, bromsa, dämpa eller hålla fast
dörrar eller fönster; Självstängande eller låsbara gångjärn;
Självstängande upphängningsanordningar för skjutdörrar

68e

Kassaskåp; Gångjärn till kassaskåp

68a

Lås; Tillbehör till lås; Trycken, nycklar, säkringar e.d. för dörrar,
lådor eller luckor; Anordningar för att låsa eller öppna lås utan
hjälp av nyckel; Anordningar för fastlåsning av kläder, t.ex. låsbara
klädkrokar; Handbojor; Fotbojor
Lås med vridnycklar

68a-1
68a-2
68a-3
68a-4
68a-5
68a-6
68a-7

Chubblås som inte omfattas av 68a-2
Chubblås med tillhållare ordnade på speciella sätt
Skyddslås eller liknande vridcylinderlås med vridnycklar
Lås med en med hjälp av en nyckel vridbar skiva, roddare eller hylsa eller med ett i
låset kvarblivande nyckelax, som inte omfattas av 68a-3, 68a-8, 68a-9 eller 68a-10
Lås med omkring nyckelns axel vridbara anslagstillhållningar
Lås, vars tillhållare genom vridning av nyckeln förs ut från denna
Lås med rörliga nyckelanslag

Lås med sticknycklar, dvs. där nyckeln påverkar tillhållarna vid dess
införande (lås med kuggstångsnyckel 68a-14)
68a-8
68a-9
68a-10
68a-11
68a-12
68a-13
68a-14

Vridcylinderlås med sticknycklar och delade radiellt anordnade stifttillhållare
Bramahlås; Bramahchubblås
Sticknyckellås med en av nyckeln vridbar cylinder i vilken tillhållare är lagrade, som
inte omfattas av 68a-8 eller 68a-9
Sticknyckellås utan av nyckeln vridbar cylinder
Lås för sticknycklar med öppningar i vilka tillhållarna ingriper
Lås med nycklar för att ordna tillhållarna och manövrering av regeln genom speciella
organ
Lås med kuggstångsnycklar, dvs. där nyckeln samverkar med ett i låset befintligt
kugghjul

Lås med nycklar av andra slag
68a-15
68a-16
68a-17
68a-18
68a-19

Lås med nycklar som är avsedda att utfylla en infallsslits för tillhållarna
Lås med skjutnycklar, dvs. där nyckeln förskjuts vinkelrätt mot införningsriktningen,
som inte omfattas av 68a-15
Lås med dragnycklar
Lås med inläggsnycklar
Lås med skruvformade nycklar
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Lås med flera nycklar
68a-20
68a-21
68a-22
68a-23
68a-24

Lås med huvudnyckel och binyckel
Lås för två personer, t.ex. kassaskåpslås
Lås som kan låsas eller öppnas med en godtycklig nyckel ur en nyckelserie
Lås med nycklar försedda med mer än ett ax, vid vilka varje ax har en speciell funktion
(68a-1; 68a-2; 68a-58; 68a-86)
Lås som öppnas efter instoppning av ett mynt eller liknande (43b-51; 43b-55;
68a-110)

Bokstavslås; Sifferlås; Kombinationslås; Variationslås; Permutationslås
68a-25
68a-26
68a-27
68a-28
68a-29
68a-30

allmänt (68a-32, 68a-33, 68a-100)
med tillhållningsskivor eller ringar på en axel, varvid varje skiva för sig inställs direkt
med tillhållningsskivor på en axel, varvid alla skivorna inställs med en förskjutbar ratt
med tillhållningsskivor på en axel, varvid alla skivorna inställs med en oförskjutbar ratt
med tillhållningsskivor på olika axlar
med tryckknappar, dragknappar, skjutreglar e.d.

68a-31

Konstlås

Kontrollås
Lås som visar ifall någon obehörig öppnat dem
68a-32/01
68a-32/02

med förseglingar som förstörs, t.ex. plomber eller pappersblad
med mekaniska markeringsanordningar, räkneverk eller ritverk

68a-32/03
68a-33
68a-34

Andra
Lås eller nycklar som visar om låset är öppet eller stängt
Tidlås

Larmlås; Kassaskåpslås med larmanordningar (68e-6; från låset skilda
signalanordningar 74a-21 – 74a-29)
68a-35
68a-36

Larmlås med genom slag mekaniskt påverkbar ringklocka i eller vid låset eller nyckeln
Larmlås med larmskott (45k-10; 45k-27/00; 74a-29)

Elektriska larmlås
68a-37/01
68a-37/02

med kontaktställe i låset eller slutblecket
med strömslutning utanför låset, t.ex. i nyckelhålet framskjutande kontaktstift,
larmnycklar eller kontakter som sluts genom nedtryckning av handtaget

Anordningar för att utan nycklar låsa eller öppna lås, t.ex. på elektrisk
väg (68d-18)
68a-38
68a-39
68a-40

68a-41
68a-42
68a-43
68a-44
68a-45/01
68a-45/02
68a-46
68a-47

Anordningar för att utan nycklar öppna lås på elektrisk eller magnetisk väg
Anordningar för att utan nycklar låsa, eller både låsa och öppna, lås på elektrisk eller
magnetisk väg
Anordningar att utan nycklar låsa eller öppna lås med hjälp av tryckluft eller vakuum,
med hjälp av tryckvätska eller på mekanisk väg (gemensam låsning av dörrar för
järnvägsvagnar 20c-35)
Lås med elektrisk låsning eller öppning som inte omfattas av 68a-38, 68a-39 eller
68a-42, t.ex. elektriska kombinationslås eller kopplingsanordningar för sådana
Lås vid vilka strömslutning eller vätsketryck för öppning framkallas med hjälp av
nyckeln
Lås utan fjädrar
Lås med löst inlagda delar
Åt både höger och vänster vändbara lås (stängningsanordningar för både åt höger
och vänster gående dörrar 68c-7)
Lås som är inställbara för olika regellängder
Instickslås; Lås med utdragbara delar
Lås med sammankoppling av regel och slutbleck (68a-96)
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Regelfallås, dvs. lås med en även som fall användbar regel
68a-48
68a-49
68a-50
68a-51
68a-52
68a-53
68a-54
68a-55

allmänt
med spärrning av fallet direkt genom tillhållare
med spärrning av fallet direkt genom en tvärregel eller klinka under spärrning av
tryckena
med spärrning av fallet direkt genom en tvärregel under urkoppling av tryckena
med spärrning av fallet genom en parallell blindregel
med spärrning av svängbara fall
med direkt spärrning av roddaren (spärrning av nycklar eller trycken 68a-68/01 –
68a-68/06)
med urkoppling av tryckena utan spärrning av fallet

Lås med från regeln skilt fall eller med flera fall eller reglar
68a-56
68a-57
68a-58
68a-59
68a-60
68a-61
68a-62

Lås med spärrning av fallet vid regelns utskjutande
Lås i vilka fallet manövreras genom regeln, regeln manövreras genom fallet, ett fall
manövreras genom ett annat e.d.
Bakom varandra liggande lås, t.ex. lås som är anordnade bakom vanliga instickslås;
Lås för nycklar med flera efter varandra anordnade ax
Lås med två av varandra oberoende trycken (68a-91)
Andra anordningar vid fallet eller roddaren (68a-90)
Lås som öppnas genom dragning eller tryckning vinkelrätt mot låshöljet
Lås med tillbakahållning av fallet eller regeln i öppet läge (68a-91)

Lås med anordningar för att hindra urtagning av nyckeln ur låset
68a-63
68a-64
68a-65

före avslutad låsning
före avslutad dörrlåsning
Lås med nyckelfångare

Låssäkringar; Anordningar för tillslutning av nyckelhål; Spärrning av
nycklar eller trycken
68a-66
68a-67

Anordningar för tillslutning av nyckelhål med dorn och ax
Anordningar för tillslutning av nyckelhål med täckplattor (68a-68)

68a-68/01
68a-68/02
68a-68/03
68a-68/04

med täckplattor försedda med utskärningar
genom en i eller över nyckelhandtaget gripande gaffel, platta, klämma e.d.
genom ett i nyckelaxets rörelsebana utskjutande spärrstycke
Spärrning av trycken med hjälp av en i trycket inbyggd, i en fast låsdel eller beslagdel
ingripande längsgående eller tvärgående regel
Spärrning av trycken genom understödjande av handtagsgreppet
Andra anordningar för spärrning av nycklar eller trycken

Spärrning av nycklar eller trycken eller båda

68a-68/05
68a-68/06

Låstrycken; Låsgrepp; Låsklinkor; Fästning av sådana (68a-59; fönsterlås
68b-9 – 68b-16)
Trycken; Fästning av trycken; Trycken inställbara efter olika dörrtjocklek
68a-69/01
68a-69/02
68a-69/03
68a-69/04
68a-70
68a-71
68a-72
68a-73

av andra slag
Trycken av plåt
Grepp för handtag; Armerade trycken; Handtag för dörrar; Dörrknoppar; Fästning av
dörrknoppar vid spindeln
Trycken med tvådelad eller uppslitsad spindel som kläms fast i roddaren eller tryckets
hals
Fästning av trycket vid låset med hjälp av rosetter
Fästning av tryckets hals på spindeln med hjälp av skruvar, fjädrar eller snäppreglar
Fästning av spindeln i roddaren
Trycken som är inställbara vinkelrätt mot spindeln
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Låsdelar som inte omfattas av 68a-69/01 – 68a-73 eller av andra grupper
Reglar; Fall; Anordningar för spärrning av reglar eller fall
68a-74/01
68a-74/02
68a-74/03

Reglar; Fall; Nattreglar
Spärrar för reglar i form av stift
Spärrar för reglar i form av klinkor (låstillhållningar 68a-75)

68a-75
68a-76
68a-77/01
68a-77/02
68a-77/03
68a-78

Låstillhållningar, t.ex. inställbara för hand eller tvångsstyrda
Fjäderanordningar för lås
Inrikten
Nyckeldornar
Fasta eller vridbara nyckelstyrningar
Nyckelhål, t.ex. sådana som täcks vid påverkan av låset (tillslutningar för nyckelhål
68a-66, 68a-67)
Låskistor för fasta lås (för hänglås 68a-101)
Sammanfogning av låskistornas delar
Fästning av vanliga lås
Fästning av cylinderlås
Slutbleck eller krampor för låsregeln
Låsskyltar; Nyckelskyltar; Rosetter
Anordningar för smörjning av lås
Belysning av lås eller nycklar (4b-17)
Andra detaljer vid lås

68a-79/01
68a-79/02
68a-79/03
68a-79/04
68a-79/05
68a-79/06
68a-80
68a-81
68a-82

Nycklar
68a-83

68a-84
68a-85
68a-86

Andra nycklar; Dyrkar; Hjälpmedel för att avlägsna fastnade eller avbrutna nycklar
(framställning av nycklar 7c-37; 49i-16; 49l-12); Nyckelbehållare som är oskiljbara från
nyckeln (låsetuier 33b-12; skydd mot stöld eller förlust 33d-13/14); Nyckelpåhäng för
att förhindra att nyckeln obefogat sticks in i nyckelhålet (nyckelringar 44a-46)
Ställbara nycklar
Nycklar med infällbart ax
Nycklar med inbördes rörelse i nyckeln eller med inställning av axet i låset (68a-23)

68a-87
68a-88

Säkerhetslås för andra ändamål
Lås för andra ändamål som inte omfattas av 68a-87 eller 68a-89 – 68a-112

Dörrlås (68a-20, 68a-24, 68a-32 – 68a-34, 68a-38 – 68a-42, 68a-47 –
68a-63)
68a-89
68a-90
68a-91
68a-92
68a-93
68a-94
68a-95

Dörrlås i allmänhet
Lås för pendeldörrar (låsanordningar för dörrar som kan öppnas åt både höger och
vänster 68c-7)
Dörrlås för personvagnar eller andra vagnar, t.ex. motorfordon (20c-34)
Lås för skjutdörrar (för järnvägsgodsvagnar 68a-93)
Dörrlås för godsvagnar utan kontrollås (20c-34)
Dörrlås för godsvagnar med kontrollås (68a-32)
Insatslås

Lås för möbler, skåp, utdragslådor, kistor, skrin eller askar
68a-96
68a-97
68a-98

68a-99

Möbellås (för utdragslådor 68a-97)
Lås för utdragslådor
Lås för kistor, skrin, askar (68a-99), koffertar, album, mappar e.d. (speciella
låsanordningar för koffertar, korgar, byglar e.d. 33b-4, 33b-13, 33b-14; för album,
mappar e.d. 11e-2)
Hasplås, lås med överfall e.d. (68a-98)

Hänglås (kodhänglås 68a-25 – 68a-31; kedjelås 47d-15; linlås 47d-11)
68a-100

allmänt
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Detaljer; Låskistor; Förstärkningar; Byglar; Hjälpanordningar; Skyddsanordningar
utan låsbygel; Lås, som fästs på eller sticks igenom krampan (ringformiga 68a-107)
med fällbygel och spärrning vid bygelhuvudet
med fällbygel och spärrning vid leden
med fällbygel och spärrning både vid bygelhuvudet och leden
med skjutbygel; med skjutbar tvärregel; med skjutbar svängbygel; med skjutbar
fällbygel
med ringbygel; Låsanordningar för sådana (förseglade ringlås 81c-16)
tångformiga (65a-110; 68a-112)

Anordningar för fastlåsning av kläder, käppar, paraplyer eller cyklar;
Låsanordningar för fångar
68a-109

68a-110
68a-111

68a-112

68b

Anordningar för fastlåsning av kläder; Låsbara klädhankar; Låsbara
upphängningsanordningar för kläder (icke låsbara klädhängare eller klädhankar 3b-23,
3b-27/22; icke låsbara upphängningsanordningar för käppar 33a-13; icke låsbara
anordningar vid hattar för att förhindra obehörigt användande 41c-6, 41c-1/24; icke
låsbara upphängningsanordningar för kläder 34f-22/01)
Låsbara klädkrokar (icke låsbara klädkrokar 34f-22; myntapparater för fastlåsning av
föremål 43b-51)
Cykellås; Andra lås som inte omfattas av 68a-109 eller 68a-110 (33b-14/01; 63a-47;
63c-71; 63g-9; 63h-16; 74a-26; myntapparater för fastlåsning 43b-51; på cykeln
anordnade lås 63f-6, 63f-8 – 63f-10)
Handbojor eller fotbojor för fångar

Reglar; Dörrspärrar; Säkerhetskedjor; Fönsterlås; Anordningar för
att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster eller
takfönster; Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar
Reglar

68b-1/01
68b-1/02
68b-1/03
68b-1/04
68b-1/05
68b-1/06
68b-1/07
68b-1/08
68b-1/09
68b-1/10
68b-1/11
68b-1/12
68b-1/13
68b-1/14
68b-1/15
68b-2
68b-3
68b-4
68b-5

Skjutreglar
Vridreglar
Vridbara och skjutbara reglar med rund kolv
Reglar med säkring
Regellås för svängdörrar
Reglar för skjutdörrar
Reglar för vagnsdörrar
Reglar för gallerportar eller grindar
Snäppreglar
Reglar med försegling
Elektriskt manövrerade reglar
Samtidig uppregling av flera dörrar; Uppregling vid brandlarm e.d.
Multipelreglar
Gemensamma regellås för flera utdragslådor (33b-13/01)
Reglar av andra slag
Kantreglar, t.ex. sådana som bara i framskjutet läge tillåter stängning av den lösa
flygeln
Självstängande reglar för dörrar med två flyglar
Fällbara reglar (68a-60)
Tvärbommar e.d. för försegling e.d.

68b-6
68b-7/01
68b-7/02
68b-8

Dörrspärrar med spelrum
Dörrspärrar utan spelrum
Dörrspärrar med larmanordningar
Säkerhetskedjor

Dörrspärrar; Säkerhetskedjor (74a-21 – 74a-29)
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Fönsterlås (68b-17 – 68b-27)
68b-9/01
68b-9/02
68b-10
68b-11
68b-12
68b-13
68b-14
68b-15
68b-16

Fönsterlås i allmänhet, som inte omfattas av 68b-17 – 68b-27
Anordningar för att förhindra slamrande av dörrar eller fönster
Skjutreglar, t.ex. baskyllås, för fönster (68b-1; 68b-2)
Vridreglar, t.ex. espagnolettelås, för fönster
Fönstervred, fönstervervlar, fönsterhaspar e.d.
Fönsterhakar
Låsanordningar eller kopplingar för dubbelfönster eller fönster med dubbla rutor
Säkringar mot obefogat öppnande av fönsterlås (74a-22)
Vred, handtag eller liknande låsanordningar för fönster, t.ex. för baskyllås eller
espagnolettelås; Fästning av sådana (68a-69 – 68a-73)

Anordningar för att manövrera, förregla eller hålla fast överbågsfönster
(lättrutor eller glasjalusier som beståndsdelar till fönster 37d-15, fönsterhållare
68d-19 – 68d-34)
68b-17
68b-18
68b-19
68b-20
68b-21
68b-22
68b-23
68b-24
68b-25

allmänt; Detaljer
med draglina
med handmanövrerade stänger
med skjutstänger
med vridstänger
med saxlänkar
med hävstångslänkar
med skruvar eller kuggstänger och linor, kedjor e.d. som är avsedda att rullas upp
med utlösningsanordningar

68b-26

Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera takfönster

Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera
skjutfönster (utformning av skjutfönster, styrning av skjutfönster 20e-39;
37d-10 – 37d-12; 63a-7; 63c-44; 68d-8; 68d-18)
Manöveranordningar
68b-27/01
68b-27/10
68b-27/11
68b-27/12
68b-27/13
68b-27/14
68b-27/20
68b-27/21
68b-27/25

allmänt
med kuggstång
med skruvspindlar
med saxlänkar
med självhämmande vevmekanism
med ändlösa kedjor e.d.
med kolvar
med elektriska motorer
för vågrätt skjutbara fönster

Fasthållningsanordningar
68b-27/30
68b-27/50

ingripande i hak e.d.
genom friktion

68b-27/70
68b-27/71
68b-27/75
68b-27/76
68b-27/80

med fjädrar
med motvikter, t.ex. med fönster som motvikt
Utformning av motvikter; Fästning av motvikter vid linan
Lösbar fästning av linan vid fönstret
Tillbehör, t.ex. bryttrissor, hållare för bryttrissor, vevar eller kopplingar

68b-28

Anordningar för att manövrera, förregla, fasthålla eller utbalansera skjutgaller,
draggaller, rulljalusier, spjäljalusier, markiser e.d. (utformning eller styrning av sådana
37d-25 – 37d-28)

Balanseringsanordningar
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68b-29

Haspar, krampor eller liknande tillslutningsanordningar; Anslag för stängda dörrar
(framställning av krampor 7e-19; dörrbuffertar 68d-16; anslag 68d-30)

68c

Beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, t.ex.
gångjärn eller upphängningsanordningar för skjutdörrar
(självstängande gångjärn eller upphängningsanordningar, gångjärn som
kan fastlåsas i visst läge, fönsterhållare eller dörrhållare 68d)

68c-1

Gångjärn för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, som inte omfattas av 68c-2
– 68c-8 (gångjärn för kassaskåp 68e-5; för luftskyddsrum 72g; för järnvägsvagnar
20c-33 – 20c-37, 20c-39; för bildörrar 63c-44; för koffertar eller väskor 33b-15/03; för
motorhuvar 63c-79; för stegar 34l-23; för möbler 34i-27/01; för elektriska lampor
21f-58; för klosettsitsar eller klosettlock 34k-8/07; för cigarrettetuier 44b-25;
framställning 7c-36)
Ställbara gångjärn
Lätt särtagbara gångjärn, t.ex. tappgångjärn
Gångjärn med kullager
Gångjärn fönster med smörjningsanordningar
Höger- och vänstergående gångjärn
Gångjärn för åt höger och vänster gående dörrar eller fönster; Gångjärn för både
lodrät och vågrät svängbara dörrar eller fönster; Gångjärn för pendeldörrar; Andra
gångjärn för dörrar med flera vridningsaxlar
Gångjärn för inåt och utåt svängbara fönster, t.ex för pivotfönster; Tillbehör till sådana
Upphängningsanordningar eller styrningar för skjutdörrar (självstängande
upphängningsanordningar 68d-1)

68c-2
68c-3
68c-4
68c-5
68c-6
68c-7

68c-8
68c-9
68c-10

Andra beslag för dörrar, fönster eller liknande byggnadsdelar, t.ex. hörnjärn eller
säkringsanordningar mot utlyftning av dörrar eller förhindrande av sättning

68d

Anordningar för att stänga, öppna, bromsa, dämpa eller hålla fast
dörrar eller fönster; Självstängande eller låsbara gångjärn;
Självstängande upphängningsanordningar för skjutdörrar
(anordningar för att stänga, öppna eller hålla fast överbågsfönster,
takfönster eller skjutfönster 68b; väderdörrar 5d-2)

68d-1

Dörrstängare i allmänhet; Detaljer vid dörrstängare; Dörrstängare med anordningar för
att hålla kvar dörren i öppet läge; Dörrstängare med larmanordningar; Dörrstängare
med kombinerad fjäderverkan och tyngdverkan; Självstängande
upphängningsanordningar för skjutdörrar
Dörrstängare med tyngder för flygeldörrar
Dörrstängare med tyngder för pendeldörrar
Dörrstängare med fjädrar för flygeldörrar
Dörrstängare med fjädrar för pendeldörrar
Dörrstängare med självstängande gångjärn med tyngdverkan; Gångjärn med
spiralformiga anliggningsytor; Lutande gångjärn
Dörrstängare med självstängande gångjärn med fjäderverkan
Självstängande låsanordningar för fönster, dörrar eller luckor

Dörrstängare

68d-2
68d-3
68d-4
68d-5
68d-6
68d-7
68d-8

Bromsar för dörrar eller fönster, med eller utan stängare
(fasthållningsanordningar 68d-19 – 68d-34; dörranslag 68b-29)
68d-9
68d-10
68d-11
68d-12
68d-13
68d-14

för dörrar eller fönster i allmänhet, Detaljer
för dörrar med luftkolvbromsar
för dörrar med vätskekolvbromsar
för pendeldörrar med luftbromsar eller vätskebromsar
för dörrar med vinghjulsbromsar eller kapselhjulsbromsar
för dörrar med friktionsbromsar
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68d-15

för dörrar med motfjädrar, vindhjul, svänghjulsbromsar e.d.

68d-16

Buffertar för att förhindra igenslagning av dörrar eller fönster; Anslag för begränsning
av dörrars öppningsrörelse (anslag för stängda dörrar 68b-29)
Självstängande gångjärn med bromsar som tillslagningshinder för dörrar; Gångjärn
med bromsar för pendeldörrar
Andra anordningar för att öppna eller stänga dörrar, skjutdörrar, fönster eller
fönsterluckor med hjälp av hävstänger, pedaler, draglinor, skruvstänger e.d.
(manöveranordningar för överbågsfönster, takfönster eller skjutfönster 68b-17 –
68b-28; anordningar för att öppna lås 68a-38)

68d-17
68d-18

Anordningar för att hålla fönster, fönsterluckor eller dörrar i öppet läge
(för överbågsfönster, takfönster eller skjutfönster 68b-17 – 68b-28; lättbågar,
glasjalusier 37d-15)
68d-19
68d-20
68d-21
68d-22
68d-23
68d-24
68d-25
68d-26
68d-27
68d-28
68d-29
68d-30
68d-31
68d-32
68d-33
68d-34

Hållare i allmänhet
Enkla stormhakar; Stormhakar försedda med öglor
Stormhakar med spärrskenor; Ställbara stormhakar, t.ex. kulspärrar
Klinkor, snäppanordningar, snäppreglar e.d. (i samband med kurvskenor 68d-24)
I en ränna ingripande hakar, reglar, kilar, fjäderbyglar e.d.
Snäppanordningar eller klinkor som samverkar med kurvskenor, tandsegment eller
spärrsegment
Länklagrade, tandade eller hålförsedda stänger
Knäckstänger, t.ex. hävstångslänkar
Utdragsstänger; Teleskopstänger
Länklagrade stänger försedda med spärrstycke eller glidsko, samverkande med en
skena e.d.
Glidskor; Bromsskor
Anslag, underläggsklotsar, kilar e.d. (anslag för stängda dörrar 68b-29)
Mellan fönsterflyglarna inkopplade stänger e.d.
Böjliga gångjärn
Hållare för dubbelfönster (kopplingsanordningar för dubbelfönster 68b-14)
Gångjärn som kan låsas i vissa lägen; Friktionsgångjärn; Gångjärn med i
vridningsaxeln fastlåsbara hävstänger

68e

Kassaskåp; Gångjärn till kassaskåp

68e-1
68e-2
68e-3

Kassaskåp i allmänhet; Nattfack
Kassaskrin; Väggskåp
Bepansring av kassaskåp, kassafack eller kassaskrin mot inbrott, eld eller stöld, t.ex.
värmebeständiga fyllnadsmassor för dubbelväggar
Förregling utan lås för kassaskåp e.d.
Gångjärn för kassaskåpn
Larmanordningar, tjuvfällor, skyddsanordningar genom gas, vatten e.d. på kassaskåp,
bankluckor e.d. (kassaskåpslås 68a-35 – 68a-37; inbrottslarm, tjuvlarm 74a-21 –
74a-29)

68e-4
68e-5
68e-6

