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Styl i funkcjonalność

Drzwi – nasz wierny kompan
Codziennie, niezauważalnie
z nich korzystamy.
One zamykają się i otwierają,
uchylają się lub przesuwają
– po prostu dobrze wyglądają
i funkcjonują.
Okucia DORMA przeobraziły
drzwi z powszedniego
produktu w piękne, w pełni
przeszklone wejścia
do pomieszczeń.
Najważniejsze jednak
są Państwa oczekiwania,
Wasze specyficzne,
praktyczne życzenia.
Każde z nich pomożemy
zrealizować, proponując
najnowsze rozwiązania
z okuciami i akcesoriami
DORMA.
Nasza oferta skierowana jest
zarówno dla projektów
inwestycji publicznych,
jak i prywatnych.
Bogaty wybór wzorów,
najwyższa jakość
stosowanych materiałów,
najnowocześniejsza myśl
techniczna dają praktycznie
nieograniczone możliwości
w projektowaniu wnętrz.
Jesteśmy przygotowani na
Państwa inspiracje – Wasze
pomysły i okucia DORMA
będą naszą wspólną siłą.
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ARCOS Studio

Dyskretna perfekcja
Zdumiewa każdego
– ARCOS Studio ze swoją
artystyczną stylistyką,
minimalną wielkością zamka
i zaczepu do zamka
odbiega znacznie
od dotychczasowych
kształtów okuć.
Proponujemy wiele wariantów
wykończenia powierzchni,
funkcji zamków i modeli
klamek, które mogą
satysfakcjonować najbardziej
wymagających klientów.
Specjalne klamki ARCOS
mogą znajdować się w dwóch
pozycjach – centralnie
lub bliżej krawędzi drzwi
oraz w kombinacjach
z rozetką.
Zamki oferujemy w trzech
wariantach: pod klucz okrągły,
wkładkę cylindryczną PZ
lub typu KABA. Wszystkie
te propozycje są zgodne
z normą DIN 18 251,
odpowiadają klasie 3
– testowane są na 200 tys.
zamknięć drzwi, 50 tys.
zamknięć rygla zamka.

Estetyczna zawiasa
ARCOS Studio
o delikatnym,
łukowym kształcie
z nakładką maskującą
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ARCOS Office

Funkcjonalność i elegancja
Wyjątkowo opływowa linia
i niespotykany kształt okuć
ARCOS Office zachęca
projektantów i designerów
do ich proponowania
w prestiżowych projektach,
dla najbardziej wymagających
klientów o wyrafinowanych
gustach. Atrakcyjne
wzornictwo połączono
z funkcjonalnością i solidną
technologią. W odróżnieniu
od innych okuć ARCOS Office
charakteryzuje się dzielonym
mechanizmem zamka,
funkcje zapadki klamki
i rygla zamka są rozdzielone.
Charakterystyka ta jest bardzo
istotna dla drzwi szklanych,
działających w systemie
kontroli dostępu,
gdzie zamki współpracują
z elektrozaczepami.
System zamków ARCOS Office
zgodnie z wymogami normy
DIN 18 251 odpowiada klasie 3
– testowane są na 200 tys.
zamknięć drzwi, 50 tys.
zamknięć rygla zamka.
Większość tych zamków
została ponadto sprawdzona
przez niezależny Instytut
Badań i testowana na 500 tys.
zamknięć drzwi oraz 100 tys.
zamknięć rygla zamka.
Wyciąg z DIN 18 251, klasa 3:
„Zamki te proponujemy między
innymi do drzwi mieszkań
i obiektów publicznych”.
Bez względu na rodzaj zamka:
bez klucza czy pod wkładkę
profilową ARCOS Office
spełnia oczekiwania produktu
najwyższej jakości do drzwi
intensywnie użytkowanych,
szczególnie polecany
do obiektów użyteczności
publicznej.
Zamki oferowane są
do wyboru w dwóch opcjach:
dla klamek z rozetkami
i bez rozetek.

Zamek ARCOS
z klamką bez rozetki

Zawiasa ARCOS Office
– zaprojektowana
zgodnie z elegancką
łukową linią
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Studio Classic
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Studio Rondo
Studio Classic

Klasyka okuć
Studio Rondo i Studio Classic
to dwa najstarsze wzory okuć
produkowane przez DORMA
Glas. Niezmiennie
od kilkudziesięciu lat
utrzymują się w ofercie firmy,
a czas w tym przypadku
może potwierdzić
ich solidność i niezawodność.
Klasyczna linia idealnie
pasuje do wnętrz mieszkań,
naturalnie komponuje się
ze szkłem – czy to w wersji
z samą klamką
czy z wkładką zamka.
Zamki Studio Rondo,
jak i Studio Classic
dostępne są w wielu
wariantach w zależności
od potrzeb i gustów klienta.
Wszystkie zamki spełniają
wymagania normy
DIN 18 251, odpowiadają
klasie 3 – testowane są
na 200 tys. zamknięć drzwi
i 50 tys. zamknięć
rygla zamka.
Szeroka gama kolorystyczna
i różnorodne wykończenie
zastosowanych materiałów
pozwala na wykorzystanie
okuć Rondo i Classic
w pomieszczeniach
zarówno mieszkalnych,
jak i biurowych.

Studio Classic
– wszędzie tam, gdzie
cenione są proste linie

Studio Rondo
– stylowo zaokrąglone
kształty
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Studio Gala

Elegancja na całej linii
Piękna i dynamiczna linia
tej serii okuć w pełni pozwala
uwypuklić estetykę
drzwi szklanych.
Idealne połączenie funkcji
z estetyką. Wzornictwo
specjalnie zaprojektowane
dla prywatnych,
wymagających inwestorów.
System dostępny
z różnorodnymi klamkami
bez rozetek. Obróbka szkła
taka sama, jak dla okuć
innych serii typu Studio.
Dostępne są kompletne
zestawienia dla drzwi jednoi dwuskrzydłowych.
Wszystkie zamki spełniają
wymagania normy
DIN 18 251, odpowiadają
klasie 3 – testowane są
na 200 tys. zamknięć drzwi
oraz 50 tys. zamknięć rygla
zamka.

Specjalny design
– zamek z klamką
w specjalnym
wykończeniu
z elementami
błyszczącymi

Zawiasa Studio Gala
– dyskretny sposób
mocowania
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Junior Office
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Junior Office
Junior Office Classic

Solidne argumenty
Codzienne duże natężenie
ruchu w budynkach
użyteczności publicznej
wymaga szczególnej
wytrzymałości – dla wielu
projektantów i designerów
to wystarczający powód,
aby proponować w projektach
okucia Junior Office,
jak również tak samo odporną
wersję Junior Office Classic
o prostej linii.
Za programem „Junior” kryje
się dojrzały, profesjonalny
system z różnorodnymi
opcjami kształtowania
powierzchni, dużym
wyborem wariantów zamków,
klamek oraz zawiasów.
Również częste otwieranie
i zamykanie drzwi nie zdoła
„wstrząsnąć” systemem Junior
Office. W przypadku
większości tych zamków
specjalne testy udowodniły
ich odporność – zamki
spełniają wymagania normy
DIN 18 251, odpowiadają
klasie 3 – testowane są na
200 tys. zamknięć drzwi
oraz 50 tys. zamknięć rygla
zamka. Większość tych
zamków zastała również
sprawdzona przez niezależny
Instytut Badań i testowana
na 500 tys. zamknięć drzwi
oraz 100 tys. zamknięć rygla
zamka. Wyciąg z DIN 18
251, klasa 3: „Zamki te
proponujemy między innymi
do drzwi mieszkań i obiektów
publicznych”.

Dopasowana
do wyglądu zamków
zawiasa Junior Office

Zawsze na czasie
– klasyczna zawiasa
Junior Office Classic

Zawiasa specjalna
– unikalna propozycja
całej zawiasy ze stali
nierdzewnej

wyjątkowy wygląd
i trwałość
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Nowatorskie połączenie szkła i okuć ARCOS

Tradycyjne okucia RONDO z ciekawym szkłem
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Ciekawa propozycja z okuciami GALA
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Okucia MANET w połączeniu ze szkłem satynowym
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Eleganckie połączenie szkła i okuć ARCOS Office
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MANET
System drzwi osiowych

Kreowanie przestrzeni
Decydując się
na zastosowanie szkła
wewnątrz pomieszczeń
uzyskujemy podział
powierzchni nie ograniczając
dostępu światła do nich.
System MANET ze stali
nierdzewnej idealnie podkreśla
transparentność szkła,
a jednocześnie nadaje
nowy styl pomieszczeniom.
Okucia MANET
dają architektom wiele
możliwości w projektowaniu
konstrukcji szklanych
bezramowych. Jedną
z propozycji jest rozwiązanie
do drzwi osiowych,
montowanych w ściankach
szklanych lub bezpośrednio
do muru. System jest na tyle
elastyczny, że ma w swojej
ofercie rozwiązania okuć,
łączników naświetli, zamków
oraz pochwytów.
Wszystkie propozycje łączy
jednolity sposób mocowania
punktowego, zlicowanego ze
szkłem.

Perfekcyjne wzornictwo
stali nierdzewnej
– idealne połączenie
dwóch funkcji:
gniazda zawiasy
z płaskim mocowaniem
do szkła
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MANET
System drzwi przesuwnych

Nowatorska propozycja
Propozycja systemu MANET
do drzwi przesuwnych
to połączenie nowatorskiego
wzornictwa oraz najwyższej
jakości. Zastosowanie
stabilnej szyny jezdnej
oraz specjalnie łożyskowanych
rolek ze stali nierdzewnej
pozwoliło poprawić
funkcjonalność drzwi
przesuwnych oraz nadać im
nową jakość. Okucia MANET
umożliwiają perfekcyjną
i bezszelestną pracę drzwi.
System stwarza projektantom
możliwości zastosowania
drzwi przesuwnych w wielu
sytuacjach i wariantach
ścianek szklanych,
nawet dla szkła giętego.
Na życzenie klienta drzwi
można wyposażyć w zamki
centralne lub narożne oraz
dodatkowo zastosować
uszczelki szczotkowe,
poprawiające komfort
przedzielonych pomieszczeń.

Okucie punktowe
idealnie licuje
z powierzchnią szkła
– znak rozpoznawczy
całego systemu MANET
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Idealnie dopasowane do pomieszczenia drzwi przesuwne AGILE
18

22

Systemy drzwi przesuwnych
AGILE 150/RS 120/RS 40

Łatwość otwierania,
ciche zamykanie
Szczególnie wygodne
w projektowaniu podziału
wnętrz są rozwiązania
z drzwiami przesuwnymi.
W zależności od wymagań
i gustów użytkownika
można wybrać optymalny
system okuć z bogatej
propozycji DORMA.
Jest wiele powodów,
aby zastosować drzwi
przesuwne, szczególnie
z wykorzystaniem szkła
hartowanego.
Obróbka i przygotowanie szkła
konieczne są jedynie
w przypadku mocowania
pochwytów i zamków.
Montaż jest łatwy, a system
pozwala nawet na jego
późniejszą regulację.
Dzięki zastosowaniu rolek
teflonowych i łożyskowanych,
przesuwanie tafli jest ciche,
niemal bezszelestne.
W przypadku dużych
i szerokich przejść specjalny
komfort oferuje wersja Syncro.
Zastosowanie nowoczesnej
techniki linek umożliwia
jednoczesne przesuwanie
dwóch skrzydeł.

Minimalne rozmiary
szyny prowadzącej,
niewidoczne położenie
wózków na klemie
zaciskowej: AGILE 150
– system maksymalnie
eksponujący szkło.

Solidna technika
mocowania: okucie
zaciskowe systemu
RS 120 – pewne
i bezpieczne mocowanie
szkła.

RS 40
– tanie rozwiązanie
dla lekkich skrzydeł
drzwi.
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Filozofia firmy DORMA-Glas

Współpraca
Wszelkie sygnały z rynku
oraz życzenia klientów
są bezpośrednio odbierane
przez naszych
wykwalifikowanych
pracowników i przekazywane
do zespołu specjalistów,
pracujących nad wzornictwem
i optymalną technologią
systemu.
Naczelną filozofią firmy
jest dialog i uczciwość
w relacjach z klientami,
dostawcami i konkurencją.
Sukces koncernu może być
jedynie spostrzegany jako
rezultat pracy całego zespołu.
Indywidualne zdolności
i możliwości rozwoju naszych
pracowników popieramy
specjalistycznymi szkoleniami.
Firma DORMA-Glas
ma świadomość, że właśnie
indywidualny wkład pracy
każdego pracownika decyduje
o sukcesie całej firmy.

25

Rodzaje wykończeń
Podstawowe wykończenia
powierzchni i kolorystyka

ARCOS
Studio

ARCOS
Office

101
LM aluminium
srebrna anoda



EV1

114
LM aluminium
srebrna anoda
EV1 deko





102
LM aluminium
nowe srebro anoda
EV2
103
LM aluminium
srebrna anoda błyszcząca
107
LM aluminium
anoda podobna do
stali nierdzewnej

Studio
Rondo







108
LM aluminium
anoda ciemny brąz
DB 14




300
LM aluminium
biały, lakierowany proszkowo
RAL 9016







105
LM aluminium
anoda w kolorze mosiądzu
EV3







502
MS mosiądz
lakierowany-polerowany





501
MS mosiądz
chromowany-polerowany





700
Stal nierdzewna
satynowana
701
Stal nierdzewna
polerowana
303
LM aluminium
Szary, lakierowany proszkowo
304
LM aluminium
czarny, lakierowany proszkowo
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Wydrukowane kolory nie są w 100% identyczne z rzeczywistymi kolorami wykończenia powierzchni.
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