
Låsesystemer

Riktige låsekonsepter 
for alle behov



Innovasjon – for dine fremtidige utfordringer
dormakaba har som mål å levere bransje ledende innovasjon. 
Vi arbeider alltid for å skape smarte og pålitelige adgangs- 
og  sikkerhetsløsninger med langsiktig merverdi for kundene, 
 partnerne og brukerne våre.



dormakaba Låsesystemer

Med kvalitetssikrede låsesylindre og låse-
systemer øker sikkerheten mens risikoen 
minimeres. Låsesystemene skaper sikre 
passasjer for både avanserte objekter med 
krav til ekstremt høy sikkerhet og for bygg 
der effektive og fleksible  løsninger blir 
prioritert.  

dormakaba har tre ulike typer låsesystem: 
expert plus, pextra+ og DMS.

Felles for systemene er den høye driftssikker-
heten. Låsesystemene produseres kun av 
autori serte forhandlere, som sikrer kvalitet og 
høy sikkerhet på levering. Systemene expert 
plus og pextra+ har også patenter på nøkkel 
og sylinder.

Våre produkter er testet for å oppfylle 
de respektive lands gjeldende standarder 
og krav.

Første skritt mot 
tryggere omgivelser.
dormakaba låsesystemer finnes 
i ulike konsepter som er utviklet 
for det nordiske markedet.  
De oppfyller de ulike kravene  
som stilles til et låsesystem, 
samtidig som de gir størst mulig 
beskyttelse og drift  ssikkerhet. 
De ulike konseptene har et svært 
bredt sortiment og inneholder 
godkjente sylindre som 
 basissylindre og spesial sylindre 
for de fleste behov.



expert plus

DMS

pextra+

Eksempel på bruksområde expert plus pextra+ DMS

Privathus og villa + + +

Boligkompleks + + +

Kontor og offentlige bygg + + +

Forretnings- og industriområde + + +

Skole + +

Sykehus, helsesenter + +

Bank og verdisentral +

Flyplass, beskyttelsesobjekt +

expert plus
 Det optimale 
 sylinderkonseptet

expert plus er et låsesystem med ekstremt høy sikkerhet 
og kvalitet. Den  brukervennlige og vendbare nøkkelen 
kompletterer konseptet! 

Presisjonssylinder med svært høy dirkemotstand og lang 
levetid. expert plus er et modulsystem der modulsylin-
deren enkelt kan skiftes mellom ulike typer sylinderhus 
for å skape fleksibilitet og økonomi. Integrerbar med 
 dormakabas elektroniske lås og passasjesystem. 

En  løsning med  ekstremt høy sikkerhet og brukervennlig-
het for mindre til store låsessystemer. expert plus-
systemer leveres kun som fabrikksystem. Det vil si at 
låssystemet og tilleggsbestillinger utregnes og produseres 
i sin helhet av dormakaba. Mulighet for 12 års funksjons-
garanti på låsesylinderen. Patentene på nøkkel og sylinder 
gjelder helt frem til 2033.

Velg det konseptet som passer best for 
dine behov og formål. Faktorer som spiller en 
rolle er samlet økonomi og levetid. Her er 
konseptene våre med sine unike egenskaper 
sterke utfordrere på markedet.



pextra+
Den fleksible og 
patenterte sylinderserien

pextra+ er en funksjonssikker og holdbar løsning for 
tøffere miljøer. 

Nøklene kan bare lages av dormakaba eller en av våre 
lisensierte låsesmeder. Sylinderen bygger på grundig 
utprøvd og funksjonssikker teknikk med lang levetid. 
pextra+ har forsterket dirke- og manipulasjons beskyttelse 
og er tilpasset de fleste typer applikasjoner. En veldig 
god løsning med høy sikkerhet for litt tøffere miljøer 
og objekter for såvel mindre som store virksomheter. 
 Patent på nøkkel og sylinder frem til 2032.

 DMS
 Et rimelig alternativ 
 med velprøvd  teknologi

Enkel og effektiv konstruksjon som gir problemfri drift. 

En løsning for mindre til store låsesystem som passer bra 
for objekter med mindre og mellomstore virksom heter.



dormakaba Norge AS

T: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no
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