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Malowanie proszkowe w dormakaba
Wysoka jakość
Nowoczesne kolory i struktury powierzchni

Kolorystyczne trendy w projektowaniu
Nowe kolory i struktury powierzchni pomocne 
w projektowaniu wnętrz

Specjalna kolorystyka okuć
Dodatkowe kolory okuć dostępne prócz 
standardowej palety RAL

Łączenie kolorów
Połączenie wielu kolorów możliwe dla jed-
nego kompletu okuć

Grawerowanie laserowe
Praktyczne i dopasowane kolory okuć do każdego 
projektu

Dodatkowe informacje, takie jak lista dostępnych kolorów, wytyczne 
do grawerowania laserowego w tym oświadczenie o prawach 
do wzoru można znaleźć pod adresem internetowym:

https://glas-innovationen.com/en/glass-innovations/individualised-fittings



Kolekcja MultiColor

Malowane materiały:
Aluminium, stal, miedź, 
odlewy miedziane, odle-
wy stalowe, odlewy alu-
miniowe (np. do klamek), 
stal nierdzewna (np. wy-
kończenie bezbarwną 
farbą proszkową)

Krótki czas zmiany ko-
lorów dzięki systemowi 
samooczyszczenia:
1 zamiana koloru= 6 minut
Odpowiada to 25 moż-
liwym zmianom koloru 
na dzień.

Dostępność kolorów
•  ok. 300 kolorów: 

RAL + NCS

Czas realizacji
Czas realizacji malowania 
okuć dla standardowych 
kolorów został uwzględ-
niony w katalogu cenni-
kowym. Dla malowania 
specjalnym proszkiem 
czas ten jest podawany 
na zapytanie.

Wielkości zamówienia
• Minimalna ilość za-

mówienia to 1 sztuka 
dowolnego produktu 
np. klamki, zawiasu

• Moc przerobowa: 
Bez zmian koloru – 80 
sztang do 3 m długości 
na 1 dzień

• Długości przekraczające 
3000 mm są pokrywa-
ne malowane w firmie 
zewnętrznej

• Możliwe dwustronne 
malowanie.

Na życzenie – możliwość 
podpisania kontraktu re-
gularnego malowania dla 
zamówień na konkret-
ne ilości. Przy malowaniu 
większej ilości okuć ceny 
mogą być negocjowane.

Malowanie proszkowe okuć
w dormakaba

Od roku 2002 fabryka w Niemczech posiada 
własny zakład do malowania proszkowego. 
Oprócz tego, iż jest on zintegrowany z proce-
sem produkcji naszych okuć do szkła to odby-
wają się tu również malowania kontraktowe. 
W każdym z powyższych przypadków zakres 
działania zakładu obejmuje zarówno pojedy-
ncze projekty jak i całe serie okuć.

Wpływ na środowisko
Do malowania stosowany jest proces „bez 
spłukiwania”, w którym chromowanie po-
wierzchni nie jest konieczne. Wysoka jakość 
malowania pod względem przyczepności 
i odporności na korozję jest na najwyższym 
poziomie.

Farby proszkowe używane przez dormaka-
ba są jednym spośród najnowocześniejszych 
i najbardziej zaawansowanych materiałów 
używanych do malowania powierzchni. Dzięki 
temu, iż substancje te nie zawierają rozpusz-
czalników i metali ciężkich, są one przyjazne 
środowisku.

Nasz proces malowania proszkowego jest 
przeprowadzany bezściekowo. Woda wyko-

rzystywana w rozbudowanych systemach 
do ciągłego czyszczenia wanien procesowych 
jest zbierana i odparowywana. Skroploną 
wodę wykorzystuje się ponownie, a jej ewen-
tualne deficyty, powstałe podczas parowa-
nia uzupełnia się za pomocą przyjaznego dla 
środowiska systemu utylizacji wody deszczo-
wej. Pozostały osad jest usuwany w sposób 
specjalistyczny.

Jakość
Dwa najpopularniejsze materiały, aluminium 
i stal, przed malowaniem są przygotowywa-
ne w oddzielnych strefach obróbki wstępnej. 
Dopasowując ten proces do właściwości od-
powiedniego materiału uzyskujemy idealne 
efekty malowania.

Wszystkie kolory proszków z naszej listy RAL 
(w tym mat, półmat, połysk) są najwyższej 
jakości.

Koszty
Ceny dla okuć do szkła malowanych proszkowo są 
przedstawione w katalogu cennikowym. Standardo-
we kolory są oznaczone własnymi numerami; kolory 
specjalne z palety kolorów RAL dostępnych u nas 
oznaczone są kodem wykończenia (399). 
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Specjalna kolorystyka okuć

Pomimo dużego wyboru dostępnych kolorów 
staramy się również sprostać specjalnym 
oczekiwaniom naszych klientów. Na życzenie 
malujemy okucia barwami, które wykraczają 
poza standardowy zakres używanych przez 
nas proszków. Wykonujemy to według od-
powiednich specyfikacji, na przykład zgodnie 
z dostarczoną przez klienta próbką.

Korzystając z proszków o specjalnych kolo-
rach, można uzyskać nie tylko błyszczącą 
powierzchnię, ale również wiele innych fak-
tur o różnych właściwościach. Ze względu 

na właściwości optyczne można uzyskać 
strukturę drobno bądź gruboziarnistą oraz 
wiele innych. Pod względem właściwości 
fizycznych można uzyskać powierzchnie od-
porne na zarysowania, o wysokiej odpornoś-
ci na warunki atmosferyczne oraz wyjątkowej 
odporności na promienie UV.

Decydując się na malowanie proszkowe pro-
szę mieć na uwadze, iż standardowa temper-
atura procesu to 220°C. Niższe temperatury 
dostępne są tylko w ograniczonym zakresie.

Ceny
Cena okuć w tych 
specjalnych kolorach są 
dostępne na życzenie. 
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Kolekcja MultiColor

Kolorystyczne trendy w projektowaniu

Podczas współpracy z naszymi klientami 
zwracamy szczególną uwagę na ich życzenia 
oraz na zmieniające się warunki rynkowe. 
Mając na uwadze nowe nurty w architektu-
rze i w aranżacjach wnętrz zdefiniowaliśmy 
cztery kolory proszku, za pomocą których 
podążamy z duchem czasu i jednocześnie 
podkreślamy nowoczesny wygląd okuć.

Kolory naszego trendu kolorystycznego:
• Rdzawy mat – aluminium malowane prosz-

kowo, matowa drobnoziarnista perłowa 
tekstura

• Srebrny mat – aluminium malowane prosz-
kowo, matowa drobnoziarnista perłowa 
tekstura

• Jasnoszary mat – aluminium malowane 
proszkowo, matowa drobnoziarnista tek-
stura (RAL 7035)

• Czarny mat – aluminium malowane prosz-
kowo, matowa drobnoziarnista tekstura 
(RAL 9005)

Ceny
Ceny naszych okuć 
w przedstawionych 
kolorach znajdują się 
w katalogu cennikowym. 
Ponieważ są to kolory 
specjalne zostały one 
oznaczone kodem (399).

Wzornik nowych kolorów:
Nr. Art. 810.906.000.99
Cena: 7€/netto + VAT
(od powyższej ceny 
rabaty nie obowiazują
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Łączenie kolorów

W aranżacji wnętrz, aby nadać otoczeniu 
wyjątkową atmosferę, często wystarczy 
mocno zaakcentować drobny element. Nowe 
zestawy okuć do drzwi szklanych pozwala-
ją cieszyć się tym efektem. Zestawy okuć 
składające się z różnych kolorów to dobra 
alternatywa dla tradycyjnych zestawów 
w jednolitych kolorach.

W naszej ofercie przygotowaliśmy zesta-
wy zamek-klamka-zawias, w których małe 
elementy są szczególnie wyróżnione: obrę-
cze przy klamkach oraz nakładki na trzpie-
nie w „rdzawym” wykończeniu sprawiają, iż 
czarne zamki i białe okucia wyglądają jeszcze 
bardziej elegancko. Natomiast srebrny odcień 
drobnych elementów doskonale kontrastuje 
z szarobrązowym kolorem okuć.

Można utworzyć zestaw np. z zamkiem 
STUDIO Classic i połączyć go z zawiasami 
OFFICE Classic w tej samej stylistyce kolorów.

Obręcze/podkładki pod klamki można zam-
ówić oddzielnie w dowolnym wykończeniu 
specjalnym. Wymieniając osłonki pod klamki 

oraz osłonki w zawiasach na nowe w starych 
zestawach nadajemy im indywidualny nie-
powtarzalny charakter.

Przykładowe gotowe zestawy 
MultiColor

Zestawienie okuć 

Zamek
Klamka
Zawias 

Obręcz klamki
Nakładka na trzpień

Zamek Studio Classic 
„czyste szkło”, klamka L-form, 
zawiasy Office Classic

Zamek Studio Classic 
na wkładkę PZ,
klamka L-form,
zawiasy Office Classic

Jet black* matowy
Gładka tekstura
(RAL 9005)

Rost* matowy
Gładka tekstura 
perłowy

MultiColor Set 1.1
Nr art. 8.10.770.385.99
Cena 199,00 €/Set

MultiColor Set 1.2
Nr art. 8.10.771.385.99
Cena 199,00 €/Set

Traffic light* matowy 
Gładka tekstura
(RAL 9005)

Rost* matowy
Gładka tekstura 
perłowy

MultiColor Set 2.1
Nr art. 8.10.770.384.99
Cena 199,00 €/Set

MultiColor Set 2.2
Nr art. 8.10.771.384.99
Cena 199,00 €/Set

Szaro brązowy
matowy

Srebrna anoda
matowa

MultiColor Set 3.1
Nr art. 8.10.770.386.99
Cena 199,00 €/Set

MultiColor Set 3.2
Nr art. 8.10.771.386.99
Cena 199,00 €/Set

* = Kolor trendu, Malowane proszkowo.

Ceny
Ceny katalogowe netto.

Obręcz klamki w specjal-
nym wykończeniu 399
Nr art. 8.10.083.399.99
Cena: 4,50 €/parę
(cena katalogowa netto)
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Laserowy grawer

Grawerowanie laserowe indywidualnych 
wzorów pozawala na nadanie produktom 
unikatowego charakteru. Dobrym miejscem 
na dodatkowy rysunek jest pokrywa zamka 
do drzwi szklanych. Posiada ona odpowied-
nio dużą powierzchnię, która znajduje się 
w zasięgu wzroku każdego użytkownika.

Chcesz, aby symbol na pokrywie zamka infor-
mował o przeznaczeniu pomieszczenia? Zam-
ek powinien posiadać dodatkowe oznaczenie 
pokoju- jego numer bądź nazwę działu? 

W stylu maszynowym lub odręcznym? A może 
po prostu chcesz być kreatywny i zamieścisz 
swój własny rysunek bądź grafikę?

Motyw przewodni zależy tylko od Ciebie!
Zanim wykonamy grafikę na pokrywce zamka 
musimy wiedzieć, czy masz prawo do użyt-
kowania tego logo, symbolu bądź darmowego 
wzoru. Posiadanie tych praw musi zostać pot-
wierdzone przy składaniu zamówienia przez 
stosowne oświadczenie. Można je znaleźć 
na kolejnych stronach w dokumencie z ry-
sunkami do pozycjonowania grawerowane-
go wzoru. (link do pobrania plików znajduje się 
na drugiej stronie tej broszury).

Nadajemy nowy ton twoim pomysłom.
Dla nakładek w różnych wersjach naszych 
zamków Studio i Office wyznaczyliśmy obsza-
ry, w których można swobodnie umieścić swój 
motyw.

Maksymalny zakres pracy lasera i wymaga-
nych odległości od krawędzi okuć zostały dla 
tego obszaru uwzględnione. Dlatego swój 
wzór możesz umieścić na całej wytyczonej 
powierzchni bądź tylko na jej kawałku.
Przy składaniu zamówienia proszę przesłać 
w komplecie poniższe dokumenty:
• wzór rysunku (plik png, jakość min. 1 300 px.)
• pozycje wzoru na pokrywie zamka
• podpisane oświadczenie do praw do prze-

słanego wzoru

Pomysły na laserowy 
grawer

Przykłady

• Logo
• Pismo odręczne
• Pismo maszynowe
• Symbol
• Rysunek
• etc.

Ceny (Netto plus VAT)

Ustawienie motywu 25,00 €
Grawerowanie 5,00 €/sztuka


Room 007

Handwriting

Ustawienie motywu: 25€ netto (opłata jednorazowa za ustawienie 1 typu grafiki, rysunek bez zmian może być powielany 
na większą ilość zamków bez dodatkowej opłaty) Laserowy grawer: 5 € netto/sztukę

Miejsce przeznaczone na grawer



dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 736 59 00
dormakaba.pl@dormakaba.com
www.dormakaba.plwww.glas-innovationen.com/en
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Technika
drzwiowa

Systemy
wejść

Kontrola dostępu
i dane elektroniczne

Systemy okuć
do szkła

Mechaniczne
systemy klucza

Zamki
sejfowe

Systemy zamków
hotelowych

Serwis


