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Bakelit er et sort materiale, og var 
verdens første industrielt 
fremstillede plast. Bakelit blev 
opfundet af den belgiske kemiker 
Leo Hendrik Baekeland i årene 
1907-1909.  
 
Bakelit er en stabil 
varmeresistent kunstharpiks, og 
anvendes til fremstilling af flere af 
vore smukke klassiske dørgreb. 
 
Blandt de mest kendte er 
Zeppeliner dørgrebet, der er det 
klassiske bakelit dørgreb fra 
midten af 1920'erne. 
 
Efter af have været forsvundet fra 

Funkis dørgrebet Espergærde: 
 
Forkromet messing med sort bakelit skaft. 
Funkis grebet leveres som komplet sæt 
bestående af:  
 
2 stk. greb til montage,  
2 stk. rosetter samt  
2 stk. nøgleskilte;  
 
Alt er lige til at montere på alle døre  
også af ældre dato. 

Zeppeliner grebet - Komplet sæt. 
 
Bestående af:  
 
2 stk. greb, 2 stk. 8 mm 
firkantpinde til 33 mm og 40 mm 
dør, 2 stk. låsepinde til  
fastgørelse på firkantpind,  
2 stk. halse, 2 stk. nøgleskilte 
samt 2 stk. låg med gevind ved  
hovedet for fastgørelse af 
låsepinde.  
 
Sort lakerede skruer medfølger. 

Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye redesignede 
trædørgreb i Strandvejsserien. 
 
De smukke klassiske dørgreb "Østerbro" og "Svanemølle" er blevet 
forbedret og redesignet, så de er meget nemmere at samle og 
montere - og stadig ligner de gamle originale.  
 
Dørgrebet fastgøres nu let på firkantspinden med en unbracoskrue 
gennem et lille hul i dørgrebshalsen. 
 
Mellemringen, der tidligere skulle monteres mellem grebet og 
dørgrebshalsen, er nu blevet en fast integreret del af 
dørgrebshalsen. Dette gør, at hele grebet fremstår mere elegant 
som en enhed og uheld med klemte fingre undgås. 
 
Størrelsen på dørgrebene er blevet modificeret, så de passer i 
afstanden til karmen på alle moderne døre som bl.a. Swedoor. 
 
Trægrebene er drejet i to forskellige træsorter. Grebet i naturtræ er 
drejet i den stærke afrikanske træsort bubinga. De sorte dørgreb er 
drejet i bøgetræ og derefter sortlakeret. 
 
Som noget nyt vil vi fremover sælge alle dørgreb, dørgrebshalse og 
nøgleskilte som separate enheder. 
 
Alle de nye dørgreb lever op til de skærpede krav til brandsikkerhed. 
Da træ er et brændbart materiale, er der gennem hele grebet 
monteret en gennemgående 5 mm bolt, der gør at døren altid kan 
åbnes i tilfælde af brand. 
 
Til serien af dørgreb hører hele sortimentet af nøgleskilte i poleret 
og oxyderet messing. Nøgleskiltene findes fortsat til almindelige 
skruer og til gennemgående skruer med en afstand på 27 mm. 
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Skovshoved. #200050.  
Dørgreb i poleret messing 

Tårbæk. #200141 
Dørgreb i poleret messing 
 

Rungsted. #200035 
Dørgreb i poleret messing 
 
 
 

Vedbæk/Cupe. #200131 
Dørgreb i poleret messing. 

Nordhavn. #200001 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Nivå. #200030  
Dørgreb i poleret messing 
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Klampenborg. #200123 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Svanemølle, Greb i 
bubinga og dørgrebshals i 
messing. 

Østerbro, Greb i bubinga  
og dørgrebshals i messing. 
 

Svanemølle, Greb i 
bubinga og dørgrebshals i 
poleret messing.  
 
 

Østerbro, Greb i sortlakeret 
bøgetræ og dørgrebshals i 
oxyderet jern. 

Østerbro, Greb i bubinga  
og dørgrebshals i poleret  
messing. 
 

Arne Jacobsen, dørgreb i 
poleret messing. Dette greb 
er 111 mm. 

Arne Jacobsen, dørgreb i 
børstet stål. Dette greb er  
97 mm. 

Espergærde/Funkis, 
Dørgreb i forkromet messing 
med skaft i sort bakelit. 
 

Zeppeliner/Torpedo, 
klassisk dørgreb i bakelit fra 
1920'erne. 

Tectum, Greb i bakelit 
med forsider i rustfrit stål.  
 
 

Ordrup. #200132 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Strandvejsserien og andre dørgreb 

Hellerup. #200173 
Dørgreb i polleret messing 
 
 

Sletten. #200151.  
Dørgreb i poleret messing 

Helsingør. #200069 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Bellevue. #200144 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Skotterup. #200027 
Dørgreb bøgetræ og hals i 
poleret messing. 

Snekersten. #200071 
Dørgreb i poleret messing 
 
 

Humlebæk. #206889 
Dørgreb i forkromet messing 
med skaft i sort bakelit. 
 
 

Tectum, Greb i bakelit 
med forsider i messing. 
 
 

Skodsborg. #230018.  
Dørgreb i poleret messing 

Østerbro, Greb i sortlakeret 
bøgetræ og dørgrebshals i sort-
lakeret messing. 

Svanemølle, Greb i sort-
lakeret bøgetræ og dørgrebs-
hals i sortlakeret messing.  
 
 

Svanemølle, Greb i sortla- 
keret bøgetræ og dørgrebshals 
i oxyderet jern. 
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