
Serie8® – greb
og tilbehør til
døre udendørs

Dørbeslag 
dormakaba Serie8®

– et trygt valg
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dormakaba Serie8®

er en udvalgt serie 
greb og tilbehør til 
døre til udendørs brug 
og andre krævende 
miljøer

Spørgsmål? Kontakt din dormakaba-repræsentant.

Materialevalg og overfladebehandling
Alle greb i dormakaba Serie8® er lavet af rustfrit stål og belagt med 
PVD overfladebehandling.

Serie8® – med holdbar overfladebehandling 
i PVD (Physical Vapor Deposition)

Produkterne i Serie8® er lavet af rustfrit 
stål, som derefter overfladebehandles med 
PVD-teknologi. Det betyder, at belægningen 
først fordamper, kondenserer og der efter 
størkner på produktets overflade. Kombi-
nationen af   rustfrit stål og PVD-teknologi 
gør produkterne i Serie8® ikke kun stilfulde, 
men også robuste og holdbare. 

Forkromet
(CRP)

Forkromet mat
(CRS)
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Serie8® og Serie7® 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.  

Serie8® – greb og beslag til udendørs brug
dormakaba Serie8® er en omfattende serie af højkvalitets 
greb og beslag, udviklet specifikt til at imødekomme 
markedets krav til døre til udendørs brug og andre kræven-
de miljøer. Med Serie8® tilbyder dormakaba greb og beslag 
med et moderne design, der går hånd i hånd med dorma-
kabas øvrige produktsortiment og samtidig nemt passer 
ind i forskellige interiører og til forskellige behov.   

Korrosionsbestandighed
En serie udviklet til det nordiske udeklima skal kunne mod-
stå vejr og vind og have god beskyttelse mod korrosion. 

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

dormakaba Serie8® og indendørsserien Serie7® kan nemt 
kombineres uden at påvirke det ensartede æstetiske 
indtryk. Et formsprog, masser af muligheder. 

Serie8® kort fortalt:
–  Sortiment til udendørs brug og andre krævende miljøer
– Rustfrit stål, overfladebehandlet med PVD
– Opfylder den højeste korrosionsklasse i henhold til EN  
 1670, klasse 5, 480 timer
– Opfylder de skrappeste krav i henhold til monterings 
 standard EN 1906, 200.000 cyklusser, grad 4
– Produktet overholder EU’s nikkeldirektiv 94/27/EF
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Dørgreb DH 8020

Dørgreb DH 8021

Dørgreb DH 8060

Dørgreb DH 8061

Dobbeltvirkende returfjeder for lang levetid. Passer i døre med høj 
åbningsfrekvens. Gennemgående skruefastgørelse M5. Til dørtyk-
kelser mellem 35 og 95 mm. Passer til dormakabas låsekasser i 
dorn 50 og 70 mm.

Dørgreb med returfjeder
– EN 1906: 200.000 cyklusser, klasse 4 
– Overholder EU’s nikkeldirektiv
– Certificeret til branddøre 
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Vrider

Vrider-roset DA 8209

Dækskilt DP 8774

Vrider-dækskilt DP 8709

– Overholder EU’s nikkeldirektiv
– Certificeret til branddøre 

Vrider for nem tilgængelighed

Vrider for nem tilgængelighed

Dørgreb DH 8062

Serie8® inkluderer grebsvenlige vridere og vriderskilte til skandinaviske 
låsekasse i 50 og 70 mm dorn design. Serien omfatter også special-
designede vridere for nem tilgængelighed.
 

Vrider-dækskilt DP 8704

Vrider-roset DA 8200
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Serie8® indeholder et bredt udvalg af cylindertilbehør af forskellige 
typer i en række forskellige højder. Passer til alle døre udendørs med 
låsekasse i skandinavisk standard med 50 eller 70 mm dorndybde. 

Cylindertilbehør

Cylinder rosetter  Til ovale cylindrer Cylinder rosetter  Til runde cylindre

Cylinder roset DR 8320 fås i højder 6-21 mm..
Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR R8352 fås i højder 6-21 mm.
Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR 8330 fås i højder 6-21 mm.
Ikke Dynamic.

Cylinder roset med gevind: Cylinder roset DR 
R8354 fås i højder på 8-21 mm. Ikke Dynamic.

Cylinder roset DR 8340 fås i højder 6-21 mm..
Ikke Dynamic.

Andet cylindertilbehør

Cylinder roset DR 8320

Cylinder roset DR 8330

Cylinder roset DR R8352

Cylinder roset DR R8354

Blind rosetter DA 8100

Cylinder roset DR 8340

– Overholder EU’s nikkeldirektiv
– Certificeret til branddøre 
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Toilet roset DI 8261-2 Toilet roset DI 8269-2

Toilet rosetter i dormakaba Serie8® følger seriens moderne formsprog. 
Velegnet til skandinaviske låsekasser med 50 eller 70 mm dorndybde.
Sortimentet omfatter toilet rosetter med grebsvenlige vrider, samt 
specialdesignede vriderer for nem tilgængelighed. 

Toilet rosetter

Vrider for nem tilgængelighed

Supplerende produkter 
Cylindre med tilbagefjedrende vrider
Cylindre med returfjeder i vriderfunktionen til montering på låsekasser 
i skandinavisk standard med 360° drejning af nøglen. I sortimentet af 
cylindre med vrider findes ovale cylindre, som passer til fx skandinavis-
ke låse med smal profil, samt runde cylindre, som passer til skandina-
viske låsekasser i dorn 50 og 70 mm.

Vrider cylinder
KC2541SL

Vrider cylinder
KC2542SL

Vrider cylinder
KC2549SL

Vrider cylinder
KC2572SL

Vrider cylinder
KC2573SL

– Overholder EU’s nikkeldirektiv
– Certificeret til branddøre 

– Overholder EU’s nikkeldirektiv
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dormakaba
Smart
dørbeslag Brugsfrekvens

Anvendelse-
område

BrugsfrekvensAnvendelse-
område

Behov

Udendørs
Serie8®

Høj

Uden returfjeder

Med returfjeder

Med returfjeder
Høj

Lav

Indendørs
Serie7®



Design/Stil

Design/Stil Overflader

Overflader

Uden returfjeder

Med returfjeder

Med returfjeder

Samme
design

Serie7®

Serie8®



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