
Til attraktive 
indendørsmiljøer
og krævende 
udendørsmiljøer 

dormakaba Serie7® 
og Serie8® 
– en ny generation 
af kompromisløse
dørbeslag 
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dormakaba Serie7® og Serie8®  
er vores mest holdbare greb og 
tilbehør nogensinde. Da vi ud- 
viklede serierne, havde vi en klar 
vision: at leve op til markedets 
krav – uden at gå på kompromis. 
Resultatet var stilfuldt designede 
greb og tilbehør til indendørs og 
udendørs brug, skabt til hård og 
hyppig daglig brug.
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Konstruktion og design 
til alle miljøer
Udforsk dormakaba Serie7® og  
Serie8® – to helt nye greb- og beslags- 
serier til attraktive indendørsmiljøer 
og krævende udendørsmiljøer

dormakaba Serie7®

Denne serie indeholder et bredt udvalg af greb og beslag 
tilpasset alle indendørs dørmiljøer. Mange af grebmodel-
lerne fås i to udgaver med samme design – en variant med 
returfjeder til døre, der bruges hyppigt og en anden variant 

uden returfjeder til døre, der bruges sjældnere. Kombina- 
tioner af greb giver mulighed for intelligent valg af dørbe-
slag, så det rette produkt sidder i det rette dørmiljø. Så får 
brugeren en skræddersyet løsning, tilpasset dørenes 
anvendelse.

dormakaba Serie8®

Grebene og beslagene i denne serie er udviklet til at mod-
stå vejr og vind i udendørs dørmiljøer og ekstra krævende 
indendørsmiljøer. Serie8® har samme formsprog som 
Serie7®, hvilket muliggør mange kombinationer og det vi 
kalder Smart dørbeslag. 

Korrosionsbestandig Serie8®

Produkterne i Serie8® er testet mod korrosion efter 
standard EN 1670, hvor de består den hårdeste test, 
klasse 5, hvilket betyder 480 timer i konstant salt-
vandståge. Dette opnås ved, at produkterne i Serie8® er 
lavet af rustfrit stål, som derefter overfladebehandles 
med PVD-teknologi.

Serie8® – med slidstærk overfladebehand-
ling i PVD (Physical Vapor Deposition)
Overfladebehandling med PVD teknologi
betyder at belægningen først fordamper, 
kondenserer og derefter størkner på over-
fladen af   produktet. Kombinationen af   
rustfrit stål og PVD-teknologi gør, at 
produkterne i Serie8® ikke kun er stilfulde, 
men også meget robuste og holdbare. 
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Kvalitet i stil
og tidløst design
der møder 
markedets krav 

Det er disse fire brikker i puslespillet, der gør 
forskellen. Sammen skaber de en helhed, 
der lever op til markedets forventninger om 
bæredygtige og fleksible produkter. 

Miljøvurderede produkter
Under udviklingen af   beslagene i de to serier er der taget hensyn til 
aktuelle miljøvurderinger, så det altid er et sikkert valg at vælge  
dormakaba. Efter Svenska Byggevarevurderingens skrappe kriterier 
opnår produkterne niveauet ”Accepteret”, hvilket betyder, at de ikke 
anses for skadelige for vores sundhed og vores miljø. Derfor kan de 
trygt monteres og anvendes i nuværende og fremtidige ejendomme. 

Holdbar konstruktion
Alle greb er testet og kan håndtere 200.000 åbninger under hård 
belastning og opfylder dermed klasse 4, hvilket er det
højeste niveau i monteringsstandarden EN 1906. 

Stilfuld, tidløs design
Alle dørbeslag i Serie7® og Serie8® er kendetegnet ved et klassisk
Skandinavisk formsprog, hvilket betyder, at de passer ind og kan 
kombineres i alle typer bygninger og projekter.

Nikkeltestede produkter
Nikkel er den mest almindelige årsag til kontaktallergi. Vores nye 
produktserie opfylder kravene i EU’s nikkeldirektiv (94/27/EF) og kan 
anvendes i offentlige miljøer som skoler og hospitaler. 

Miljøvurderede

produkter

Holdbar
konstruktion

Stilfuld, tidløs
design

Nikkeltestede
produkter
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Hjælp til at
vælge det rigtige
Smart dørbeslag

Vi ønsker, at det skal være nemt at vælge det 
rigtige, så du får dørbeslag, der både matcher 
funktionelle behov og falder smukt ind i dine 
dørmiljøer.  

De nye Serie7® og Serie8® tilbyder en bred vifte af greb med forskellige 
designs. Alt fra klassiske L-, U- og coupe-formede greb i Serie8® til det 
klassiske formsprog i modellerne DH 7020 og DH 7021 i Serie7®. Vi vil 
gerne give dig muligheden for at skabe ensartede dørmiljøer både inde 
og ude. Udover et flot design, handler det selvfølgelig også om at have 
det rigtige greb på den rigtige dør.

Først og fremmest, hvis beslagene skal bruges udendørs, kræves god 
beskyttelse mod vejr, vind og korrosion. Hvis beslagene skal monteres 
på ofte anvendte døre, vil de holde længere i døren, hvis grebene er 
tilbagefjedrende. Skal beslagene derimod sidde på døre, der bruges 
sjældnere, behøver grebet ikke have indbygget returfjeder. I matricen 
på næste side kan du se eksempler på, hvad vi kalder Smart dørbeslag.

Dette er Smart dørbeslag:
• Samme design inde og ude
• Den rigtige funktion i den rigtige dør
• Omkostningseffektive løsninger 
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dormakaba
Smart
dørbeslag Design/Stil

Design/Stil Overflader

OverfladerBrugsfrekvens
Anvendelse-

område

BrugsfrekvensAnvendelse-
område

Behov

Udendørs
Serie8®

Høj

Uden returfjeder

Med returfjeder

Med returfjeder

Samme
design

Høj

Lav

Indendørs
Serie7®

Serie7®

Serie8®



dormakaba Danmark A/S 
T: +45 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk
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