Design ontmoet mechanica
Stijlvol zwart voor
mechanische cilinders

Nieuw, stijlvol zwart voor onze cilinders.

Verfijnde, zwarte afwerking
Onze cilinders zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.
Nu is daar een verrassende zwarte tint aan toegevoegd,
beschikbaar voor zowel getande- als keersleutelsystemen.

Uniform zwart voor getande
en keersleutelsystemen.
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Mechanische cilinder
in zwart
Opvallend onopvallend.

Cilinderuitvoeringen – voor landspecifieke eisen
Ongeacht of onze cilinders opvallend of onopvallend moeten worden ingebouwd, biedt
het dormakaba productportfolio een passende oplossing voor een breed scala aan eisen.
Er is keuze in landspecifieke cilinderuitvoeringen, zoals het Zwitserse rondprofiel of Scandinavische ovaalprofiel. Afhankelijk van het systeem kunnen deze modellen zelfs samen in
een internationaal sluitsysteem worden gebruikt.
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Individuele modellen – voor speciale toepassingen
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Dubbele cilinder (DZ)
in verschillende lengtes.
Dankzij de modulariteit
van de inserts kan de
lengte of zelfs het
ontwerp van de
keersleutelsystemen
worden aangepast.
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Halve cilinder (HZ), bijv.
voor inbouw in
schakelaars of poorten.

03
WC-cilinder (WZ), als ook
het kleinste kamertje
elegant moet zijn.

05
Meubelcilinder (MZ) als
elegante oplossing voor
kasten.

04
Plaatmontagecilinder
(BMZ), bijv. voor inbouw in
brievenbussen.
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Individuele sluitoplossingen voor speciale toepassingen

Voor het toilet zijn er wc-cilinders met een bezetmelding en een mogelijkheid om de deur
van buitenaf te openen in geval van nood.

Voor uw individuele sluitoplossing zijn cilindermodellen te krijgen voor zeer uiteenlopende
eisen en toepassingen.

De zogenaamde plaatmontagecilinders zijn ideaal voor brievenbussen.
Hiermee kunt u uw brievenbus gemakkelijk met uw huissleutel openen.

Het meest gebruikte model is zonder twijfel de dubbele cilinder. Deze cilinder is van beide
kanten met een sleutel te openen en sluiten.

Dankzij het brede assortiment kunnen kast- en meubelsloten ook worden uitgerust
met onze cilinders en kunnen ze ook worden geïntegreerd in een sluitsysteem
of als afzonderlijk slot worden bediend.

Als u van buitenaf veilig wilt kunnen afsluiten met een sleutel en van binnenuit met één
draai van de knop veiligheid en gemak wilt combineren, dan is de draaiknopcilinder de
juiste oplossing voor u. U kunt altijd een passende keuze maken uit ons ruime assortiment
knoppen.
Onze halve cilinders kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om schakelaars te bedienen of
om garagedeuren en garagepoorten te beveiligen.
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Uniforme
productwerelden
Zwarte cilinders ronden
het portfolio van
dormakaba perfect af.
Of het nu gaat om toegang van buiten of, zoals hier, van binnen, bepaal de algemene
impressie van uw architectuur en gebruik hiervoor het speciale en uitgebreide productportfolio van dormakaba. Kies hier de gewenste kleurcombinatie van de producten.
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Totaalindruk van de architectuur van uw ruimte
Bepaal de totaalindruk van het design van uw ruimte met op
elkaar afgestemde toegangscomponenten, functioneel
gecombineerd of harmonieus met uniforme oppervlakken.
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Deurdranger TS 97 harmonieus geïntegreerd
Onze deurdrangers kunnen zowel opvallend
als heel onopvallend worden geïntegreerd.
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NI | Nikkel natuurlijk*
MS | Messing natuurlijk*
CR | Chroom standaard
NIC | Chemisch vernikkeld
CRP | Verchroomd gepolijst
MP | Messing gepolijst
BH | Bruin licht
BM | Bruin middel
BD | Bruin donker
BKM | Zwart mat
*Standaard afwerkingen

Kleuren alleen indicatief en niet voor alle cilinderontwerpen of draaiknoppen selecteerbaar. Mogelijk lichte afwijking in de verschillende kleuren tussen keer- en getande sleutelsystemen.

Oppervlakteafwerking cilinder

De XEA designtaal van dormakaba

Omdat kleuren en oppervlakken al lang een belangrijk design aspect zijn, zijn onze
mechanische cilinders verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan oppervlakteafwerkingen. Vernikkeld en natuurlijk messing zijn onze standaard afwerkingen.
De zwarte cilinder is als BKM – zwart mat opgenomen in ons assortiment en is gebaseerd op RAL-kleur 9005.
Afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren kunnen de verschillende afwerkingen
van de oppervlakken worden gecombineerd en in een sluitsysteem worden gebruikt.

De XEA-designtaal is gebaseerd op een uitgebreide, holistische benadering en houdt op
tien punten consequent rekening met onze eigen eisen op het gebied van compatibiliteit,
hoogwaardigheid, innovatie, doordachtheid en esthetiek. Dit alles onder het mom van het
combineren van basisvormen, kleuren en oppervlakken met een uniforme
uitstraling: XEA combineert de product- en bedrijfswereld van dormakaba met een consistent ontwerp dat inhoudelijk en visueel een herkenbare taal spreekt.

Zwarte cilinders zijn onopvallend te
integreren in het XEA-design:
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Vluchtwegsysteem SafeRoute opbouwterminal STL-G
Het veilige deurbeheer in één systeem. Gemakkelijke
opening in geval van nood, bescherming tegen misbruik in het
dagelijks leven.
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Argus-sensorsluizen – Goed design is planbaar.
De Argus-sensorsluizen van dormakaba openen de
weg naar meer vrijheid in vorm, kleur en functie.
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