
dormakaba har utvecklat en serie vredcylindrar med återfjädrande 
funktion för att monteras på låshus i skandinavisk standard med 360° 
nyckelvridning.  
I sortimentet finns ovala vredcylindrar som passar för exempelvis 
skandinaviska smalprofillås samt runda vredcylindrar som passar i 
skandinaviska låshus i 50 och 70 -dorns utförande. 
Samtliga vredcylindrar är anpassade för att fungera i dormakabas olika 
cylinderkoncept. 

 Återfjädrande vredcylindrar 
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Ergonomiskt grepp

Med utgångspunkt i att vredet ska kunna 
användas av både barn och äldre så har 
vi valt att konstruera ett väl tilltaget 
vredgrepp i en greppvänlig ergonomisk 
design.

Rund vredcylinder för snabb installation och säker användning

Vredcylindrarna monteras enkelt och snabbt. Vredet är ej löstagbart 
vilket ger ett snabbt montage och en säker användning då vredgreppet ej 
kan lossna.

KC2572SL
(CRP)

KC2573SL
(CRM)

KC2549SL 
(MB-PVD)KC2542SL

(CRP)

KC2541SL
(CRS)



Beställning 
För beställning använd följande  
artikelnummer.

VREDCYL RUND KC2573SL

Krom Blank (CRP) 7030000028036

Mattborstad krom (CRS) 7030000028037

Silver matt (CRM) 7030000028038

Mässing Design Mattborstad  
(MB-PVD) 7030000028039

VREDCYL RUND KC2572SL

Krom Blank (CRP) 7030000028030

Mattborstad krom (CRS) 7030000028031

Silver matt (CRM) 7030000028032

Mässing Design Mattborstad  
(MB-PVD) 7030000028033

VREDCYL OVAL KC2549SL

Krom Blank (CRP) 7030000028024

Mattborstad krom (CRS) 7030000028025

Silver matt (CRM) 7030000028026

Mässing Design Mattborstad  
(MB-PVD) 7030000028027

VREDCYL OVAL KC2542SL

Krom Blank (CRP) 7030000028018

Mattborstad krom (CRS) 7030000028019

Silver matt (CRM) 7030000028020

Mässing Design Mattborstad  
(MB-PVD) 7030000028021

VREDCYL OVAL KC2541SL

Krom Blank (CRP) 7030000028006

Mattborstad krom (CRS) 7030000028007

Silver matt (CRM) 7030000028008

Mässing Design Mattborstad  
(MB-PVD) 7030000028009

VREDCYL RUND KC2573SL  
Rund vredcylinder för  
dekorring utan gängor DA 752.

VREDCYL RUND KC2572SL  
Rund vredcylinder för gängad 
cylinderring DA 754.

VREDCYL OVAL KC2549SL  
Oval vredcylinder ROKOKO för 
cylinderring DA 743 och 
cylinderring DA 74399 Dynamic 

VREDCYL OVAL KC2542SL  
Oval vredcylinder för cylinderring 
DA 744 och cylinderring DA 
74999 Dynamic. 

VREDCYL OVAL KC2541SL  
Oval vredcylinder för cylinderring 
DA 744 och cylinderring DA 74999 
Dynamic. Fungerar ihop med 
norska låshus med denna typ av  
cylinderfastsättning. 
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Drift och underhåll

För lång livslängd och god återfjädrande 
funktion smörj vredcylindern 2 ggr/ år med 
dormakaba cleaner enligt bild.

Enkelt byte av medbringare
För att underlätta montering i fält och minska lagerkostnader i alla led, 
så har vi gjort medbringardelen utbytbar. Som installatör kan du vid 
behov enkelt byta den korta medbringaren mot en lång direkt vid dörren. 
Lång medbringare bipackas i vår standardleverans men går också att 
beställas separat.


