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• Kamusal binalarında hijyen ve enfeksiyon kontrol
önlemlerini desteklemek için kapsamlı otomatik
geçiş çözümleri portföyü

• Temassız işlevli ürünlerle, enfeksiyonların
yayılmasına karşı önleyici tedbirlere etkin destek
(örn. el sensörü)

• Kişisel hijyen gereksinimleri için özelleştirilmiş erişim
konseptleri - yüksek kaliteli, dayanıklı ve güvenilir
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Kamusal yapıların 
girişleri

Ana giriş, binanızdaki ilk uğrak
noktadır ve kullanım sıklığı
yüksektir.



Yüz tanıma ile güvenli erişim (1/2)
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*2021 yılı ilk çeyrekte satışta

dormakaba biyometrik okuyucu 91 60*

Bir binadaki ana girişler ve geçişler için: biyometrik okuyucu 91 60, insan ayırma veya
otomatik geçiş sistemlerine entegre edilebilir.

Daha fazla güvenlik için geçiş kontrol sistemleri
ile birleştirilebilir.

• Hijyen koruma önlemlerini desteklemek için yüz tanıma, vücut ısısı
kontrolü ve maske kontrolü ile insanların girişlere ve bina içi alanlara
erişimini kontrol etme

• Üç erişim durumu için güvenli, sürdürülebilir çözüm:

• Maske kontrolü: Terminale entegre kamera, bir maskenin takılıp
takılmadığını otomatik olarak algılar:

• Vücut ısısı kontrolü: binaya girmeden önce otomatik, temassız vücut
sıcaklığı kontrolü:

Geçiş etkin. Kapı açılıyor.

Geçiş reddedildi

Terminaldeki okuyucu yeşil rengi gösterir ve geçiş etkinleştirilir. 
Kapı açılıyor.

Terminaldeki okuyucu kırmızı renkte kalır, bir alarm kişisel
doğrulamanın sonucunu bildirir ve erişim engellenir.

• Gerektiğinde, maske ve vücut ısısı kontrolü birlikte kullanılabilir.



Yüz tanıma ile güvenli erişim (2/2)
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dormakaba biyometrik okuyucu 91 60 -
Tek bir sistemde güvenlik ve önleme

• Kamusal yapılara güvenli, hızlı ve temassız erişim

• Güvenlik seviyesine bağlı olarak turnikeler, tripod bariyerler ve
hızlı geçiş turnikeleri gibi ayırma sistemleri ile kombine
edilebilir.

• Mevcut otomatik geçiş sistemlerine entegre edilebilir.

• Opsiyonel: Geçiş kontrol sistemi ile bağlantılı olarak, erişim
yetkilerinin kontrolü

• Modern, kompakt tasarım

• 8 inç LCD dokunmatik ekran, yüksek hızda işleme ve geniş
depolama kapasitesi

• 50.000 kullanıcı kimliğini tanımlamayı destekler.

Özellikler:
• Yüz tanıma

• Maske kontrolü

• Isı kontrolü

• RFID kart okuyucu

• QR kod okuyucu



Otomatik kayar kapı sistemleri ile ana girişin temassız açılıp kapanması
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• Otomatik kayar kapı sistemleri ile kamusal yapıların ana 
girişinden engelsiz insan akışı

• Temassız, engelsiz erişim, kişilerin yüzeylerle temasını önleyerek 
hijyen önlemlerini destekler.

• Radar veya temassız el sensörü gibi aktivatörlerle dokunmadan 
açma ve kapama

• Opsiyonel: Yetkili bir RFID kart, aktarıcı veya akıllı telefon ve bir 
kayıt ünitesi aracılığıyla erişim kontrolü

• Emniyetli ve entegre acil çıkış güvenliği

SST FLEX entegre kaçış yolu fonksiyonlu, otomatik 
kayar kapı

90 01 kayıt ünitesi ile erişim kontrolü

ST FLEX otomatik kayar kapı



Temassız geçiş için ana girişte döner kapı
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• dormakaba döner kapılar: Rahat geçiş için çok çeşitli tasarım ve
versiyonlarda, güvenli

• Kamusal yapılarda temassız, hijyenik geçiş

• KTC döner kapılarda entegre kayar kapı sistemi kullanımı ile
artan geçiş kapasitesi ve optimize edilmiş insan akışı

• Yüksek dayanıklılık, kalite ve enerji verimliliği

• Engelsiz yan giriş olarak ek, otomatik açılır pivot kapılı kaçış yolu
konsepti

• Artan enerji verimliliği: hava akımı, gürültü ve kire karşı koruma

• Opsiyonel: Yetkili bir RFID kart, aktarıcı veya akıllı telefon ve bir
kayıt ünitesi aracılığıyla erişim kontrolü

Dış koruma ve kaçış yolu konsepti bir arada: KT FLEX 
döner kapı ve ED 250 otomatik kanat açma 
mekanizması

Kayıt ünitesi 91 04, dış mekanlarda en yüksek 
güvenliği sunar.

Yüksek insan trafiği için ST FLEX kayar kapı entegre KTC 2 döner kapı
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Kamusal yapılarda bina 
içi geçişler
İç mekandaki yoğun insan trafiği,
güvenli, temiz bir ortam ve daha fazla
hareket özgürlüğü için çeşitli talepleri 
doğurur.



Otomatik ve temassız açılan, engelsiz iç kapılar
Hijyen & Enfeksiyon koruması I Temassız geçiş çözümleri

10

• Otomatik kayar kapı ve pivot kapı mekanizmaları ile iç
mekanlarda kullanıcı dostu, temassız geçiş

• Geleneksel bir buton aracılığıyla elektronik geçiş kontrolü
veya çevresindeki el hareketlerini algılayan, temassız ve
yenilikçi CleanSwitch kapı sensörü

• Kompakt PORTEO pivot kapı mekanizması ile kolay, engelsiz
açma ve kapama - 1.100 mm genişliğine veya 100 kg kanat
ağırlığına kadar olan kapılar için

• Sorunsuz, hızlı açma ve kapama: kompakt CS 80 MAGNEO
kayar kapı mekanizması

• Opsiyonel: yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için
entegre edilebilir kilitleme cihazı

Engelsiz ve tasarım odaklı: CS 80 MAGNEO 
kayar kapı mekanizması

Temassız açma için el sensörü

PORTEO otomatik kanat açma mekanizması ile 
pivot kapıların otomatik olarak açılması



Genel WC mahallerinin otomatik kayar ve pivot açılır kapı sistemleri ile hijyenik
açılıp kapanması
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• Otomatik kayar ve pivot açılır kapı sistemleri ile genel WC’lere 
temassız ve hijyenik erişim

• CS 80 MAGNEO kayar kapı mekanizması kullanılarak, 
kapının temassız ve hızlı açılması ve kapatılması

 Basit ve engelsiz kullanıcı rahatlığı ve özel alanlar için 
artırılmış güvenlik

 Engelli WC’leri için genişletilebilen çözümler

• Ağır kapılar için ED 100 / ED 250 otomatik kanat açma 
mekanizmaları (400 kg kapı kanadı ağırlığına kadar)

• Gereksinimlere bağlı olarak, temassız bir el sensörü, radyo 
vericisi veya farklı aktivatörler ile geçiş opsiyonları

ED 100/ED 250 otomatik kanat açma mekanizmalarıMagic Switch el sensörü

CS 80 MAGNEO – engelsiz WC uygulamaları için de kullanılan akıllı kayar kapı çözümü



Kişi ayırma ve temassız geçiş kontrolü
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• Temassız geçiş kontrolü ve iç mekanda kişi ayrımı için Argus
hızlı geçiş turnikeleri

• Güvenilir seperasyon ve güvenlik sensörü teknolojisi

• Binadaki hassas alanların güvenliğini sağlamak

• Temassız geçiş sayesinde hijyenik erişim kontrolü

• Düşük alan gereksinimi ve yüksek düzeyde rahatlık

• Çeşitli işlevler, tasarım seçenekleri, geniş bir renk ve
malzeme yelpazesi

Argus hızlı geçiş turnikeleri - yenilikçi, çekici ve güvenilir



Otomatik kayar kapılı restoranlarda mutfağa temassız erişim
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• Otomatik kayar kapı mekanizması ES 200 / ES 200 
Easy ile sorunsuz ve engelsiz servis süreçleri

• Hijyenik, temassız ve neredeyse sessiz açma ve 
kapama

• Radar dedektörü, buton, el sensörü veya ayak pedalı 
aracılığıyla aktivasyon seçenekleri

• Hijyenik kapı kontrolü için temassız el sensörü Magic 
Switch

ES 200 / ES 200 Easy radar hareket detektörlü otomatik kayar 
kapı mekanizması

Engelsiz geçiş için otomatik kayar kapı 
sistemi



Tam otomatik bir yangın kapısından merdiven hollerine, 
bodrum katlardan garajlara geçiş çözümleri
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• Bir binadaki farklı geçiş noktaları için kapsamlı otomatik 
sistemler ile güvenlik ve kilitleme sistemleri portföyü

• Yangın güvenliği, hijyen önlemleri ve kaçış yolu güvenliği 
gereksinimlerini karşılamak için otomatik pivot kanat açma 
mekanizmaları veya elektromekanik kapı tutucular gibi güvenli 
geçiş çözümleri

• ED 250 otomatik kanat açma mekanizması ile kapı 
kanatlarının otomasyonu - engelsiz, temassız geçiş

• Normlara ve standartlara uygun olarak, geçiş noktalarının açık 
tutulması için elektromekanik kapı tutucu sistemler

• Opsiyonel: dormakaba geçiş kontrol sistemleri ve bileşenleri 
ile - hedefli erişim kontrolü ve artırılmış güvenlik Tek kanatlı pivot kapılar için batarya ile 

çalışan TS 98 XEA Ubivis kapı tutucu sistem
ED 250 otomatik kanat açma mekanizması, 
rahatlğı ve güvenliği bir arada sunar.

Yangın kapılarında kullanım için ED 100 otomatik 
kanat açma mekanizması ile engelsiz erişim
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Temiz odalara ve hasta 
odasına erişim
Sağlık tesislerindeki temiz odalar ve
hasta odalar -sıkı koruma ve hijyen
standartları söz konusu olduğunda-
özellikle zorlayıcı mahallerdir.
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Otomatik kayar kapı sistemi ile ameliyathanelere hijyenik erişim
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• Ameliyathaneler, laboratuvarlar, izolasyon bölümleri vb. mahallere
hijyenik ve emniyetli erişim için güvenli kapı çözümleri

• Büyük, ağır kapılar ve tedavi odalarına otomatik erişim için
uygundur: ES 400 kayar kapı mekanizması

• Güvenilir sızdırmazlık: kapıyı açıp kapatırken minimum hava akışı

• Hareket dedektörleri ve aktivatörler aracılığıyla (el sensörü gibi)
temassız geçiş

• Temassız el sensörü dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır.

• Mikrop ve zararlı partiküllerin yayılmasının kısıtlanması ve bu
sayede yüksek düzeyde hasta ve personel koruması

• Ürünlerin sağlam yapısı yoğun kullanıma dayanır.

ES 400'ün özellikle düşük mekanizma derinliği, özel kapı kasalarına entegre edilebilir (örn. 
hastanelerdeki ameliyathaneler ve tedavi odaları)

ES 400 otomatik kayar kapı mekanizması - özel gereksinimler için



İzolasyon bölümleri, ameliyathane ön odaları veya laboratuvarlar için iki otomatik
kapıya sahip güvenli interlok (interlock) sistemi

Hijyen & Enfeksiyon koruması I Temassız geçiş çözümleri

• Temiz odalar için oda hava kalitesini, sıcaklığı, nemi ve partikül 
akışını kontrol etmek amacıyla hava kilit (airlock) sistemi

• İnterlok sistemi, ED 100 / ED 250 otomatik kanat açma 
mekanizması ve SafeRoute acil çıkış sistemi tarafından kontrol 
edilen iki otomatik kapıdan oluşur.

• Kapılar aynı anda açık olamaz.

• El sensörü ile kapının otomatik, temassız açılması

• 91 10 kompakt okuyucu üzerinden, tek ortamda erişim yetkisi

• Entegre ışıklı indikatör aracılığıyla kapı durumu hakkında bilgi

ED 100 / ED 250 otomatik kanat açma mekanizmaları tarafından kontrol edilen iki otomatik kapılı interlok sistemi 
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El demeden kapı açma için temassız el 
sensörü Magic Switch

90 01 kayıt birimi ve RFID kart ile erişim yetkisi



Elektronik geçiş kontrolü ve otomatik geçiş sistemleri aracılığıyla hasta odalarına
engelsiz, kontrollü erişim (1/2)
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Kapının kolay açılması için engelsiz, arıza
korumalı TS 97 FL XEA kayar kollu kapı 
kapatıcı

dormakaba TouchGo: tek dokunuşla 
kapıları açar

dormakaba TouchGo personeli günlük yaşamda 
destekler.

• Huzurevleri, demans hastaları için huzur evleri ve hastaneler gibi
korunaklı kurumlar için akıllı, yazılım tabanlı geçiş kontrol sistemleri

• Daha fazla koruma ve gizlilik için özelleştirilmiş, kontrollü ve engelsiz
erişim

• C-lever elektronik kapı kolu ile TouchGo sistemi üzerinden güvenli
erişim:

 Kapılar dışarıdan sadece yetkilendirme ile açılabilir (seçmeli), 
içeriden ise her zaman açılabilir durumdadır

 Erişim için aktarıcı cihaz çantada / cepte kalabilir - kapı koluna 
sadece bir dokunuş yeterlidir.

 Enfeksiyon riskinin azaltılması: sadece az sayıda yetkili kişinin odaya 
erişimi vardır.



Elektronik geçiş kontrolü ve otomatik geçiş sistemleri aracılığıyla hasta odalarına
engelsiz, kontrollü erişim (2/2)
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• Akıllı telefon üzerinden rahat erişim: Evolo akıllı geçiş yönetim
sistemi ile erişim yetkilerimi tek bir uygulama aracılığıyla kontrol
edebilir ve akıllı telefonunuzla kapınızı açabilirsiniz.

• Kişisel akıllı telefon, anahtarlık veya kendi kartınızla erişim

• Akıllı telefon: fiziksel olarak ayrı bir geçiş aracı teslim etmeye gerek
yok

• Sanal bir anahtar oluşturularak, kapının kilidi kendi akıllı
telefonunuzla açılabilir.

• PORTEO otomatik kanat açma mekanizması ve temassız el
sensörü Clean Switch ile oda kapısının otomatik, el değmeden
açılması

• Yaşlılar veya hareket kısıtlılığı olan kişiler için kapının rahat açılıp
kapanması

Geniş, bağımsız kapı bileşenleri portföyü -
elektronik kapı kolu C-lever Compact

dormakaba App ve dijital barel üzerinden güvenli 
erişim

PORTEO, iç mekan kapılarının engelsiz 
kullanımı için sessiz, kullanışlı ve çok yönlü 
otomatik kanat açma mekanizması



Kapı kollarında enfeksiyon koruması: Bakır Bant
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• Bakır bant, virüslerin kapı
kollarından yayılmasına ve
bulaşmasına karşı mücadelede
ideal, basit ve karmaşık olmayan
bir önlemdir.

• Uluslararası çalışmalar, bakırın
virüs, bakteri ve mantarların yarı
ömrünü kısaltarak antiviral,
antibakteriyel ve fungisidal
özelliklere sahip olduğunu
defalarca kanıtlamıştır.

Avantajlar:
• Bakır bant virüsleri

(korona dahil) ve
bakterileri 7 dakika
içinde% 99,98'e
kadar öldürür.

• Düzenli temizlik ile
garantili uzun süreli
koruma sağlar.

• Yüksek trafikli
ortamlarda kullanım
için ideal

• Çıkarması kolay
• Normal bakırdan 7

kat daha yüksek
koruma

• Tek tek kesilebilir.



Hijyenik ve temassız geçiş çözümlerimiz hakkında daha fazlası...
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Web sayfamıza göz atın! Posteri inceleyin!

Videoyu izleyin! Videoyu izleyin! Videoyu izleyin!

https://www.dormakaba.com/tr-tr/urunler-ve-cozumler/cozumler/temassiz-gecis-cozumleri
https://www.dormakaba.com/tr-tr/urunler-ve-cozumler/cozumler/temassiz-gecis-cozumleri
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1109510/2584f4d70b5bdef797e02a2c9a6d39d5/dwn-toucless-poster-01-tr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1109510/2584f4d70b5bdef797e02a2c9a6d39d5/dwn-toucless-poster-01-tr-data.pdf
https://youtu.be/4E2p3eS-b8A
https://youtu.be/xv0mbr4jptM
https://youtu.be/nRNQK6ns0NA
https://youtu.be/xv0mbr4jptM
https://youtu.be/nRNQK6ns0NA
https://youtu.be/4E2p3eS-b8A


Servis: güvenliğiniz için
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22

• Kapsamlı dormakaba hizmetleri - geliştirme, modernizasyon veya
yeni kurulum

• Sahada iyi eğitimli servis teknisyenleri

• Geçiş sistemlerinizin kalıcı ve güvenli hijyen koruması için düzenli
bakım

• Yasal gereklilikler doğrultusunda hızlı arıza giderme ve danışmanlık
hizmetleri

• Yüksek işlevsellik için hızlı yedek parça servisi

• Sağlık tesisleri, havalimanları gibi özellikle zorlu uygulama
alanlarında, uzun yıllara dayanan deneyim ve yüksek güvenlik
gereksinimlerine ilişkin derinlemesine bilgi birikimi

• Kesin uyumluluk: Servis teknisyenlerimizi mesleki ve enfeksiyon
koruma yönetmeliklerine göre gerekli tüm koruyucu ekipmanlarla
donatıyoruz (maskeler, dezenfektanlar, eğitim, işlem standartları)



İhtiyaçlarınız için gereken her şey - portföyümüz
Hijyen & Enfeksiyon koruması I Temassız geçiş çözümleri
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Geçiş Sistemleri Kapı 
Donanımları

Elektronik Geçiş 
Kontrol & Veri

Otel Kilit 
Sistemleri

Cam Sistemleri Mekanik Anahtar 
Sistemleri

Servis

• Binalara girişte ve
iç mekanlarda
insan akışını
yönetmek

• Yüksek güvenlikli
alanlara kontrollü
erişim

• Otomatik, sorunsuz
ve engelsiz
geçişler

• Sürdürülebilir
binalar için enerji
verimli çözümler

• Akıllı ve yenilikçi
teknoloji ile
kapıları kolay
açma ve yumuşak
kapatma

• Projeye özel
yangın güvenliği
ve acil durum
çıkış sistemleri

• Çok yönlü,
erişilebilir
çözümler

• Özel durumunuz
için özel ve
uyumlu çözümler

• Erişim ve veri
yönetimi çözümleri

• Entegre elektronik
ve dijital ağ
bağlantısı

• Tam ürün
uyumluluğu ve
birlikte çalışabilirlik

• İhtiyaçlarınıza tam
olarak uyarlanmış
yazılım

• Temperli cam kapı
donaımları,
sistemler ve
manuel sürme
kapılar ile şeffaflık
ve şıklık

• Yüksek kaliteli
cam bağlantı
parçaları ve
sistemleri

• Gelişmiş teknoloji
ve tutarlı tasarım

• Yenilikçi profil
sistemleri ve kayar
toplanır duvarlar
ile esnek mekan
tasarımı

• Güvenli ve esnek
mekanik kilitler ve
bareller

• Optimum bina
yönetimi çözümü

• Müşteriye özel
erişim yetkileri

• Elektronik kilitler
ve erişim
sistemleriyle kolay
kombinasyon

• Tescilli patentlerle
en son teknoloji

• Kurulum, bakım ve
onarım

• Güncellemeler ve
danışmanlık

• Modernizasyon ve
geliştirmeler

• Eğitim

• Orijinal yedek
parçalar

• Elektronik otel
kilitleri ve bağlantı
parçaları

• Mobil Erişim
Çözümleri

• Modüler erişim
kontrol sistemleri –
tekil ünitelerden
entegre ağ
çözümlerine

• Bir oteldeki farklı
geçiş noktaları için
kilitleme sistemleri

Hareketli Bölme 
Duvar Sistemleri

• Esnek mekan
kurguları için
hareketli duvar
sistemleri

• Manuel, yarı
otomatik veya 
otomatik sistem 
seçenekleri

• Camlı, ses
yalıtımlı esnek
duvarlar yapma
imkanı

• Farklı ses yalıtım
değerlerine uygun
sistemleri

• Geniş malzeme,
yüzey seçenekleri
ve akustik panel
opsiyonları

https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/automatische-tuersysteme/automatische-tuersysteme-397882
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/systemloesungen-zutritt-und-zeit/systemloesungen-zutritt-und-zeit-397748
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/tuertechnik/tuertechnik-397864
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/glassysteme/glassysteme-397850
https://www.dormakaba.com/de-de/service
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/mechanische-schliesssysteme/mechanische-schliesssysteme-397736




İlginize teşekkürler.
Sorunuz?

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:59/3
34396 İstanbul
Türkiye

T: +90 212 332 00 00
www.dormakaba.com.tr

dormakaba türkiye @dormakaba_trdormakaba Türkiye @dormakaba_trdormakaba Türkiye



Feragat
Bu iletişim, bunlarla sınırlı olmamak üzere, "inanıyor", "varsayıyor", "bekliyor" kelimelerini veya benzer türden formülasyonları kullananlar dahil olmak üzere belirli ileriye dönük ifadeler
içerir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, şirketin şu anda makul olduğuna inandığı ancak hatalı olabileceği varsayımlarına ve beklentilerine dayanılarak yapılır. Bu tür beyanlara gereksiz
yere güvenilmemelidir, çünkü doğaları gereği bilinen ve bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve gelecekteki fiili sonuçlar, mali durum, gelişim veya performans arasında önemli
farklılıklara yol açabilecek diğer faktörlere tabidirler. şirket veya Grup ve bu tür ifadelerle ifade edilen veya ima edilenler. Bu tür faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı
değildir:

genel ekonomik koşullar / diğer şirketlerden kaynaklanan rekabet / yeni teknolojilerin etkileri ve riskleri / şirketin devam eden sermaye gereksinimleri / finansman maliyetleri / 
birleşmenin entegrasyonundaki gecikmeler veya satın almalar / işletme giderlerindeki değişiklikler / para birimi ve hammadde fiyat dalgalanmaları / Şirketin faaliyet gösterdiği
ülkelerdeki kalifiye çalışanları / politik riskleri işe alma ve elde tutma becerisi / yürürlükteki yasalarda değişiklik / ve bu iletişimde tanımlanan diğer faktörler

Bu risklerden, belirsizliklerden veya diğer faktörlerden biri veya daha fazlası gerçekleşirse veya herhangi bir temel varsayım veya beklentinin yanlış çıkması durumunda, gerçek
sonuçlar belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu riskler, belirsizlikler veya diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda okuyucular, bu tür ileriye dönük beyanlara
gereksiz yere güvenmemeleri konusunda uyarılır. Geçerli yasa veya düzenlemenin gerektirdiği durumlar dışında, şirket bu tür ileriye dönük beyanları raporlamaya veya güncellemeye
veya bunları gelecekteki olaylara veya gelişmelere göre ayarlama yükümlülüğünü kabul etmez. Geçmiş performansın gelecekteki performans için bir kılavuz olmadığı
unutulmamalıdır. Ayrıca, ara sonuçların tüm yıl sonuçlarının göstergesi olmadığına da lütfen dikkat edin. Tavsiyeye ihtiyaç duyan kişiler bağımsız bir danışmana danışmalıdır.

Bu iletişim, herhangi bir yargı alanında menkul kıymetlerin satışı veya satın alınması için bir teklif veya davet teşkil etmez.

dormakaba®, dorma + kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, vb. dormakaba Group'un tescilli ticari markalarıdır. Ülkeye özgü kısıtlamalar
veya pazarlama hususları nedeniyle, bazı dormakaba Group ürünleri ve sistemleri her pazarda bulunmayabilir.
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