
Dørbeslag 
dormakaba Serie7®

– et trygt valg

Serie7® – greb
og tilbehør til
døre indendørs
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dormakaba Serie7®

er en udvalgt serie 
greb og tilbehør til 
alle typer døre 
indendørs

Spørgsmål? Kontakt din dormakaba-repræsentant.

Materialevalg og overfladebehandling
Alle greb i dormakaba Series 7® er lavet af zamak og belagt med højkvalitets 
overfladebehandlinger i fire forskellige farver/overfladefinish. 

Forkromet
(CRP)

Rustfri look
(CRM)

Forkromet mat
(CRS)

Messing mat
(MB-PVD)

Serie7® og Serie8® er vores mest hold-
bare greb og tilbehør nogensinde. Da 
vi udviklede 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 uden-
dørs brug, skabt til hård og hyppig 
daglig brug.  

Serie7® – greb og beslag til indendørs brug
dormakaba Serie7® er en omfattende serie af greb og 
beslag i høj kvalitet, udviklet specielt til at matche
markedskrav til døre til indendørs brug. Med Serie7® 
tilbyder dormakaba-greb og beslag med et moderne 
design, der går hånd i hånd med dormakabas andre 
produktserier og passer samtidig nemt ind forskellige 
interiører og til forskellige behov.

Vores greb og tilbehør er tilpasset skandinavisk standard 
og er baseret på kvalitetsgreb i zamak der klarer 200.000 
åbninger i henhold til test mod EN 1906, klasse 4. 

dormakaba Serie7® og udendørsserien Serie8® kan nemt 
kombineres uden det ensartede æstetiske indtryk påvirkes. 
Ét formsprog, masser af muligheder. 

Serie7® kort fortalt:
–  Bredt udvalg i sammenhængende design
– Greb og beslag støbt i zamak med flere dekorative over- 
 fladebehandlinger
– Opfylder de skrappeste krav iht. monteringsstandard
 EN 1906, 200.000 cykler, klasse 4
– Produktet overholder EU’s nikkeldirektiv 94/27/EF
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Dørgreb DH 7024

Dørgreb DH 7027

Dørgreb DH 7020

Dørgreb DH 7021

Dørgreb DH 7022

Dørgreb DH 7023

Serie7® indeholder dormakabas bredeste udvalg af stilfulde kvalitets-
greb. Alle greb fås med eller uden returfjeder og passer til alle dørtyk-
kelser mellem 35 og 95 mm indendørs - med låsekasser af skandina-
visk type, 50 eller 70 mm dorndybde. Alle greb i serien er lavet af 
zamak og belagt med højkvalitets overfladebehandlinger. Fastgøres 
med gennemgående M5 skruer.
 

Dørgreb med returfjeder
Dobbeltvirkende returfjeder for lang levetid.
• Passer i døre med høj åbningsfrekvens
• Gennemgående skruefastgørelse M5
• Til dørtykkelser mellem 35 og 95 mm
• Passer til dormakabas låsekasse i 50 og 70 

mm dorndybde

Dørgreb
– EN 1906: 200.000 cykler, klasse 4
– Overholder EU’s nikkeldirektiv 
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Dørgreb DH 7010

Dørgreb DH 7014

Dørgreb DH 7011

Dørgreb DH 7013

Dørgreb uden returfjeder
Til døre med middel til lav åbningsfrekvens.
• Gennemgående skruefastgørelse M5
• Til dørtykkelser mellem 35 og 95 mm 

Dørgreb DH 7015

Dørgreb DH 7016

Dørgreb DH 7017
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Vrider for nem tilgængelighed

Vrider for nem tilgængelighed

Serie7® inkluderer grebsvenlige vridere og vriderskilte til låsekasse
Skandinavisk type i 50 og 70 dorn design. Serien omfatter også 
specialdesignede vridere for nem tilgængelighed.

Cylinder roset DR D7320 højder 8-19 mm
i samme ring

Cylinder roset DR D7330 højder 8-19 mm
i samme ring

Cylinder roset DR D7320 højder 8-19 mm
i samme ring

Cylinder roset DR 7320 fås i højder 6-21 mm.
Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR 7330 fås i højder 6-21 mm.
Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR 7340 fås i højder 6-21 mm.
Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR R7352 fås i højder 6-21 mm Cylinder roset med gevind: Cylinder roset DR 
R7354 fås i højder på 8-21 mm. 

Vrider-dækskilt DP 7704

Dækskilt DP 7774

Vrider-dækskilt DP 7709

Vrider-roset DA 7200

Vrider-roset DA 7209

Vrider
– Overholder EU’s nikkeldirektiv 

Vrider

Cylinder roset DR 7320 Cylinder roset Dynamic 
DR D7320

Cylinder roset DR R7354Cylinder roset DR R7352

Cylinder roset Dynamic 
DR D7340

Cylinder roset Dynamic 
DR D7330

Cylinder roset DR 7340

Cylinder roset DR 7330

Cylinder rosetter  Til ovale cylindre

Cylinder rosetter  Til runde cylindre

Cylinder rosetter  Til ovale cylindre Dynamic

Cylindertilbehør
– Overholder EU’s nikkeldirektiv 

Serie7® indeholder et bredt udvalg af cylindertilbehør af forskellige 
typer i en række forskellige højder. Passer til alle døre indendørs med 
låsekasse af skandinavisk standard med 50 eller 70 mm dorndybde.
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Afstandsring DR 65 (højde 6,5 mm) fås også i 10 
mm højde (Afstandsring DR 100)

Nøglehuls rosetter DA 7190 til indvendig dørlås 
type DL 112

Roset DA 7394 bruges sammen med Cylinder- 
skål DA 7395 

Højde 8-19 mm i samme roset

Højde 8-19 mm i samme roset

Højde 8-19 mm i samme roset

Højde 8-19 mm i samme roset

Højde 8-19 mm i samme roset

Afstandsring DA 7395-5 (højde 5 mm) fås også i 
10 mm højde (Afstandsring DA 7395-10) 

Roset DA 7394

Nøglehulsrosetter 
DA 7190

Afstandsring DA 7395Blind roset DA 7101

Blind roset DA 7102

Blind rosetter DA 7100

Cylinderskål DA 7395

Afstandsringe  For at udvide cylinder rosetter

Andet cylindertilbehør

Afstandsring DR 65/100 DAK 7200/D7320

DAK 7101/D7320

DAK 7330/D7320

DAK D7330/7102

DAK 7340/D7320

Tilbehørssæt 
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Fås i to længder – DI 7261-1 til dørtykkelse 35-55 
mm, DI 7261-2 til dørtykkelse 55-75 mm

Fås i to længder – DI 7269-1 til dørtykkelse 35-55 
mm, DI 7269-2 til dørtykkelse 55-75 mm

Toilet roset DI 7271 – til indvendig dørlås type DL 
112, dørtykkelse 35-55 mm 

Toilet roset DI 7279 – til indvendig dørlås type DL 
112, dørtykkelse 35-55 mm 

Fås i to længder – DI 7281-1 til dørtykkelse 35-55 
mm, DI 7281-2 til dørtykkelse 55-75 mm

Fås i to længder – DI 7289-1 til dørtykkelse 35-55 
mm, DI 7289-2 til dørtykkelse 55-75 mm

Toilet rosetter Supplerende produkter 
Toilet rosetter i dormakaba Serie7® følger seriens moderne formsprog. 
Sortimentet omfatter toilettilbehør med grebsvenlige vrider, samt 
specialdesignede vrider for nem tilgængelighed.

Cylindre med tilbagefjedrende vrider
Cylindre med returfjeder i vriderfunktionen til montering på låse- 
kasser i skandinavisk standard med 360° drejning af nøglen. I sorti-
mentet af cylindre med vrider findes ovale cylindre, som passer til fx 
skandinaviske låse med smal profil, samt runde cylindre, som passer 
til skandinaviske låsekasser i 50- og 70-dornsudførelse.

Vrider cylinder
KC2541SL

Vrider cylinder
KC2542SL

Vrider cylinder
KC2549SL

Vrider cylinder
KC2572SL

Vrider cylinder
KC2573SL

Toilet roset DI 7261-1/-2 Toilet roset DI 7269-1/-2

Toilet roset DI 7271 Toilet roset DI 7279

Toilet roset DI 7281-1/2 Toilet roset DI 7289-1/2

Paniknøgle DI 7281/DI7289

Toilet rosetter  Til låsekasse i 50 eller 70 mm dorndesign indendørs

Toilet roset  Til indvendige dørlåse 

– Overholder EU’s nikkeldirektiv 

– Overholder EU’s nikkeldirektiv 
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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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