
For attraktive 
innemiljøer og 
krevende utemiljøer

dormakaba Serie7® 
og Serie8® 
– en ny generasjon
kompromissløs
dørbeslag 
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dormakaba Serie7® og Serie8®  
er våre mest holdbare dørbeslag 
noensinne. Da vi utviklet seriene, 
hadde vi en klar visjon: å møte 
markedets krav, uten noen kom-
promisser.
 Resultatet ble stilig utformede 
vridere og beslag for innendørs og 
utendørs bruk, bygget for tøff og 
hyppig bruk hver dag.



3



4

Konstruksjon og design 
for alle miljøer
Utforsk dormakaba Serie7® og  
Serie8® – to helt nye vrider- og  
beslagsserier for attraktive inne- 
miljøer og krevende utemiljøer.

dormakaba Serie7®

Denne serien inneholder et bredt utvalg av vridere og 
beslag tilpasset alle innendørs dørmiljøer. Mange av 
vridermodellene finnes i to versjoner med samme design 
– en variant med returfjær for dører som brukes hyppig 

og en variant uten returfjær for dører som brukes 
sjeldnere. Kombinasjoner av vridere gir mulighet for 
smart dørbeslag ved å ha riktig produkt i riktig dørmiljø, 
og at brukeren får en tilpasset løsning basert på hvordan 
døren skal brukes. 

dormakaba Serie8®

Vriderne og beslagene i denne serien er utviklet for å tåle 
vær og vind i utendørs dørmiljøer og ekstra krevende 
innemiljøer. Serie8® har også samme design som Serie7®, 
som muliggjør mange kombinasjoner og det vi kaller 
Smart dørbeslag. 
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Korrosjonsbestandig Serie8®

Produktene i Serie8® er testet mot korrosjon i henhold til 
standard EN 1670 hvor de består den tøffeste testen, 
grad 5, som betyr 480 timer i konstant saltvannståke. 
Dette oppnås ved at produktene i Serie8® har en rustfri 
stålkjerne som deretter overflatebehandles med 
PVD-teknologi. 

Serie8® – med slitesterk overflatebehand-
ling i PVD (Physical Vapor Deposition)
Overflatebehandling med PVD-teknologi
fører til at belegget først fordamper, 
kondenserer og deretter størkner på 
overflaten av produktet. Kombinasjonen 
av rustfritt stål og PVD-teknologi gjør at 
produktene i Serie8® ikke bare er stilige, 
men også svært robuste og slitesterke.
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Miljøvurderte

produkter

Slitesterk
konstruksjon

Stilig, tidløs
design

Nikkeltestede
produkter
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Kvalitet i stil
og tidløs design
som møter
markedskravene 

Det er disse fire brikkene i puslespillet som 
utgjør forskjellen. Sammen skaper de en 
helhet som oppfyller markedets forventnin-
ger om bærekraftig passende produkter. 

Miljøvurderte produkter
Under utviklingen av beslagene i de to seriene er det tatt hensyn til 
gjeldende miljøvurderinger, slik at det alltid er trygt valg å velge 
dormakaba. I svenske Byggvarubedömningens tøffe situasjons- 
kriterier når produktene nivået ”Accepted”, som betyr at de ikke anses 
som skadelig for helsen vår og miljøet vårt. Derfor kan de trygt 
monteres og brukes i nåværende og fremtidige bygg og prosjekte. 

Slitesterk konstruksjon
Alle vriderne er testet og kan håndtere 200 000 åpninger med tøff 
belastning og oppnår dermed karakter 4, som er det høyeste nivå i 
monteringsstandarden EN 1906. 

Stilig, tidløs design
Alle dørbeslag i Serie7® og Serie8® kjennetegnes av en klassisk
Skandinavisk design, som gjør at de passer inn og kan kombineres i 
alle typer bygg og prosjekter. 

Nikkeltestede produkter
Nikkel er den vanligste årsaken til kontaktallergi. Vår nye produkt- 
serie oppfyller kravene i EUs nikkeldirektiv (94/27/EC) og kan brukes 
i offentlige miljøer som skoler og sykehus. 



8

Hjelp til å velge
riktig for Smart 
dørbeslag

Vi ønsker at det skal være enkelt å velge riktig, 
slik at du får dørbeslag som både matcher 
funksjonelle behov og passer fint inn i dine 
dørmiljøer.   

De nye Serie7® og Serie8® tilbyr et bredt utvalg av vridere med forskjel-
lige design. Alt fra klassiske L-, U- og kupéformede vridere i Serie8® til 
det klassiske designet i modellene DH 7020 og DH 7021 i Serie7®. Vi 
ønsker rett og slett å gi deg muligheten til å skape enhetlige dørmiljøer 
både inne og ute. I tillegg til et lekkert design, handler det selvsagt 
også om å ha rett vrider på rett dør. 

Til å begynne med er det nødvendig med god beskyttelse mot vær, vind 
og korrosjon dersom beslagene skal brukes utendørs. Hvis beslagene 
skal monteres på ofte brukte dører, vil de virke lenger i døren dersom 
vrideren har returfjær. Skal beslagene derimot sitte på dører som brukes 
sjeldnere, trenger ikke vrideren ha innebygget returfjær. I matrisen på 
neste side ser du eksempler på det vi kaller Smart dørbeslag.

Dette er Smart dørbeslag:
• Samme design innvendig og utvendig
• Riktig funksjon i riktig dør
• Kostnadseffektive løsninger 
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dormakaba
Smart
dørbeslag Bruksfrekvens

 
Bruksområde

BruksfrekvensBruksområde

Behov

Utendørs
Serie8®

Høy

Uten returfjær

Med returfjær

Med returfjær
Høy

Lav

Innendørs
Serie7®
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Design/Stil

Design/Stil Overflate

Overflate

Uten returfjær

Med returfjær

Med returfjær

Samme
design

Serie7®

Serie8®



dormakaba Norge AS 
Tlf.: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

  

www.dormakaba.com
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