
Viihtyisiin 
sisäympäristöihin 
sekä vaativiin 
ulkoympäristöihin

dormakaba Serie7® 
ja Serie8® 
– uusi ovihelojen 
sukupolvi, tinkimätön 
toteutus
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dormakaba Serie7® ja Serie8® 
ovat kaikkien aikojen kestävimmät 
dormakaba-ovenpainikkeet ja 
-helat. Valikoimia kehittäessämme 
meillä oli yksi selkeä visio: täyttää 
markkinoiden vaatimukset ilman 
kompromisseja.
 Työn tuloksena syntyi tyylikkäät 
ovenpainikkeet ja helat, jotka on 
valmistettu kestämään kovaa 
päivittäistä käyttöä sisä- ja ulko-
tiloissa.
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Rakenne ja muotoilu, joka
sopii kaikkiin ympäristöihin
Tutustu dormakaba Serie7®:ään ja
Serie8®:aan – kaksi upouutta oven-
painike- ja ovihelavalikoimaa viihtyi-
siin sisäympäristöihin ja vaativiin 
ulkoympäristöihin.

dormakaba Serie7®

Tuotesarja sisältää laajan valikoiman ovenpainikkeita ja 
heloja sisätilojen oviympäristöihin. Useista ovenpainike-
malleista on saatavilla kaksi vaihtoehtoa samalla muotoi-

lulla – yksi palautusjousella usein käytettäviin oviin ja 
toinen ilman palautusjousta oviin, joita käytetään har-
vemmin. Ovenpainikkeiden yhdistelmät mahdollistavat 
tyylikkäät ovien heloitukset, kun oviympäristöön löytyy 
oikea tuote. Käyttäjä saa ratkaisun, joka on mukautettu 
oven käyttötarpeisiin.

dormakaba Serie8®

Tuotesarjan ovenpainikkeet ja ovitarvikkeet on kehitetty 
kestämään säävaihteluita ja tuulta ulkotiloissa sekä erittäin 
vaativien sisäympäristöjen olosuhteita. Serie8®:n muotokieli 
on sama kuin Serie7®:n, mikä mahdollistaa useita yhdistel-
mävaihtoehtoja, ja sitä kutsumme Smart-oviheloitukseksi.
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Rakenne ja muotoilu, joka
sopii kaikkiin ympäristöihin

Korroosionkestävä Serie8®

Serie8®:n tuotteet on testattu korroosiota vastaan 
standardi EN 1670:n vaatimusten mukaan. Ne läpäisevät 
tiukimman luokka 5 -testin, mikä tarkoittaa 480 tuntia 
jatkuvassa suolaisessa vesisumussa. Tämä tulos saavute-
taan, koska Serie8®:n tuotteiden ydin on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä, joka pintakäsitellään 
PVD-tekniikalla.

Serie8® – kestävällä PVD-pintakäsitte-
lyllä (Physical Vapor Deposition) 
PVD-tekniikalla tehtävässä pintakäsit-
telyssä pinnoite höyrystyy, tiivistyy ja 
lopuksi jähmettyy tuotteen pintaan. 
Ruostumattoman teräksen ja PVD-tek-
niikan yhdistelmän ansiosta Serie8®:n 
tuotteet ovat paitsi tyylikkäitä, myös 
erittäin tukevia ja kestäviä.
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Tuotteiden ympäris-

tövaikutukset on 

arvioitu
Kulutusta

kestävät tuotteet

Tyylikäs, ajaton 
muotoilu

Nikkelitestatut 
tuotteet
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Laatu yhdistettynä 
tyylikkääseen ja ajat-
tomaan muotoiluun 
markkinavaatimusten 
mukaisesti

Nämä neljä palapelin osaa ovat ratkaisevia. 
Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, 
joka täyttää kestävien helatuotteiden 
markkinavaatimukset.

Tuotteiden ympäristövaikutukset on arvioitu
Tuotesarjojen ovitarvikkeet on kehitetty voimassaolevat ympäris-
töarvioinnit huomioiden, jotta dormakaba olisi aina turvallinen 
valinta. Tuotteet saavuttavat rakennustuotearviointien tiukoissa 
kriteereissä tason ”Hyväksytty”, eli niiden ei katsota olevan tervey-
delle tai ympäristölle haitallisia. Ne ovat turvallisia asentaa ja 
käyttää nykyisissä ja tulevissa kiinteistöissä.

Kestävä rakenne
Ovenpainikkeet on testattu, ja ne kestävät 200 000 avausta kovalla 
kuormituksella täyttäen EN 1906 -tarvikestandardin luokan 4, joka 
on sen korkein taso.

Tyylikäs, ajaton muotoilu
Serie7® ja Serie8® -ovitarvikkeita yhdistää klassinen skandinaavinen 
muotokieli, jolloin ne sopivat ja ovat yhdisteltävissä kaiken tyyppisiin 
rakennuksiin ja projekteihin.

Nikkelitestatut tuotteet
Nikkeli on yleisin kontaktiallergian aiheuttaja. Uudet tuotevalikoi-
mamme täyttävät EU:n nikkelidirektiivin (94/27/EY) vaatimukset ja 
niitä voidaan käyttää julkisissa ympäristöissä, kuten kouluissa ja 
sairaaloissa.
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Autamme sinua 
valitsemaan oikean 
Smart-oviheloituksen

Haluamme, että oikean valinnan tekeminen 
on helppoa ja saat oviheloja jotka sopivat 
toiminnallisiin tarpeisiin ja sulautuvat tyylik-
käästi oviympäristöihisi. 

Uusista Serie7® ja Serie8® -tuotesarjoista löytyy laaja valikoima erityyli-
siä ovenpainikkeita: kaikkea klassisista L-, U- ja coupé-mallisista 
Serie8®-ovenpainikkeista Serie7®:n mallien DH 7020 ja DH 7021 klassi-
seen muotokieleen. Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa 
yhtenäisiä oviympäristöjä sisällä ja ulkona.  Kysymys on paitsi tyylik-
käästä muotoilusta, myös siitä, että jokaiseen oveen löytyy oikea 
ovenpainike.

Ulkona käytettävät ovihelat tarvitsevat hyvä suojaa säältä, tuulelta ja 
korroosiolta. Jos helat asennetaan usein käytettäviin oviin, kannattaa 
valita ovenpainikkeet, joissa on palautusjousi. Jos helat asennetaan 
oviin, joita käytetään harvemmin, ovenpainikkeessa ei tarvita palautus-
jousta. Seuraavan aukeaman matriisista näet esimerkkejä 
Smart-heloitusvaihtoehdoista.

Tätä on Smart-oviheloitus:
• Sama muotoilu sisällä ja ulkona
• Oikea toiminto jokaiseen oveen
• Kustannustehokkaat ratkaisut
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dormakaba
Smart
ovihelat

 
KäyttömääräKäyttöalue

KäyttömääräKäyttöalue

Tarve

Ulkotilat
Serie8®

Korkea

Ilman 
palautusjousta

Palautusjousella

Palautusjousella
Korkea

Normaali

Sisätilat
Serie7®
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Design/Tyyli

Design/Tyyli Pintakäsittely

Pintakäsittely

Ilman 
palautusjousta

Palautusjousella

Palautusjousella

Sama
design

Serie7®

Serie8®



dormakaba Suomi Oy 
Puh. 010 - 218 81 00  
info.fi@dormakaba.com  
www.dormakaba.fi
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