
Serie8® – ulkotiloissa 
käytettävien ovien 
painikkeet ja helat

Ovihelat
dormakaba Serie8®

– turvallinen valinta
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dormakaba Serie8®

-valikoima tarjoaa 
huippulaatuiset ovi-
painikkeet ja helat  
ulkotiloissa ja muissa 
vaativissa ympäris-
töissä käytettäviin 
oviin

Kysymyksiä? Ota yhteyttä dormakaba-edustajaasi.

Materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehdot
Kaikki dormakaba Serie8® -ovenpainikkeet on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä ja PVD-pintakäsitelty.

Serie8® – kestävä PVD-pintakäsittely 
(Physical Vapor Deposition)

Serie8® -tuotteiden ydin on valmistettu 
ruostumattomasta PVD-pintakäsitel-
lystä teräksestä, jossa pinnoite 
höyrystyy, tiivistyy ja lopuksi jähmettyy 
tuotteen pinnalle. Ruostumattoman 
teräksen ja PVD-tekniikan yhdistelmän 
ansiosta Serie8® -tuotteet ovat paitsi 
tyylikkäitä myös kestäviä.

Kiiltävä kromi
(CRP)

Mattaharjattu
kromi (CRS)
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Serie8® ja Serie7® ovat kaikkien aikojen 
kestävimmät dormakaba-ovenpainik-
keet ja helat. Valikoimia kehittäessäm-
me meillä oli yksi selkeä visio: täyttää 
markkinoiden vaatimukset ilman 
kompromisseja.      
 Työn tuloksena syntyi tyylikkäät 
ovenpainikkeet ja helat, jotka on val-
mistettu kestämään kovaa päivit- 
täistä käyttöä sisä- ja ulkotiloissa.  

Serie8® – ovenpainikkeet ja ovitarvikkeet ulkokäyttöön
dormakaba Serie8® on monipuolinen korkealaatuisten 
ovenpainikkeiden- ja ovitarvikkeiden valikoima, joka on 
kehitetty erityisesti täyttämään ulkokäyttöön ja muihin 
vaativiin ympäristöihin suunniteltujen ovien markkinavaa-
timukset. Serie8®:n nykyaikaiset ovenpainikkeet ja ovitar-
vikkeet sopivat täydellisesti yhteen dormakaban muiden 
tuotevalikoimien kanssa ja samalla sulautuvat erilaisiin 
sisätiloihin ja erilaisiin tarpeisiin.  

Korroosionkestävyys
Pohjoismaiseen ulkoilmastoon kehitetyn sarjan pitää 
kestää säätä ja tuulta ja suojata hyvin korroosiota 
vastaan. Siksi Serie8®-tuotteet testataan korroosiota 
vastaan standardin EN 1670 mukaisesti. Ne läpäisevät 
vaativimman luokan 5 testin, mikä tarkoittaa 480 tuntia 
jatkuvassa suolaisessa vesisumussa. Tämän mahdollistaa 
Serie8®:n tuotteiden ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ydin, joka pintakäsitellään PVD-tekniikalla.
 dormakaba Serie8® ja sisäkäyttöön tarkoitettu Serie7® 
ovat helposti yhdisteltävissä yhtenäistä kaunista vaikutel-
maa muuttamatta – Yksi suunnittelukieli, paljon mahdolli-
suuksia.
 

Serie8® lyhyesti:
–  Valikoima ulkokäyttöön ja muihin vaativiin ympäristöihin
– Ruostumaton teräs, PVD-pintakäsitelty
– Täyttää korkeimman korroosioluokan vaatimukset:  
 EN 1670, luokka 5, 480 tuntia
– Täyttää tiukimmatkin asennusstandardin EN 1906  
 vaatimukset, 200 000 sykliä, luokka 4
– Tuote on EU:n nikkelidirektiivin 94/27/EY mukainen
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Ovenpainike DH 8020

Ovenpainike DH 8021

Ovenpainike DH 8060

Ovenpainike DH 8061

Kaksitoiminen palautusjousi takaa pitkän käyttöiän. Sopii oviin, 
joissa on korkea avautumismäärä. Kiinnitys M5-läpivientiruuveilla. 
Oviin, joiden paksuus on 35-95 mm. Sopii skandinaaviseen luuko-
runkoon, jonka karan pituus on 50 tai 70 mm.

Ovenpainikkeet palautusjousella
– EN 1906: 200 000 sykliä, luokka 4
– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
– Sertifioitu palo-oville
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Vääntönupit

Vääntönuppi DA 8209

Peitekilpi DP 8774

Vääntönuppikilpi DP 8709

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
– Sertifioitu palo-oville

Vääntönuppi helppoon ulospääsyyn

Vääntönuppi helppoon ulospääsyyn

Ovenpainike DH 8062

Serie8®:sta löytyy pitoystävälliset vääntönupit ja kilvet skandinaavi-
sen standardin mukaisiin lukkorunkoihin, joiden karan pituus on 50 
tai 70 mm. Valikoima sisältää myös erityisesti helppoon ulospääsyyn 
suunnitellut vääntönupit.

Vääntönuppikilpi DP 8704

Vääntönuppi DA 8200
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Serie8® sisältää laajan erityyppisten sylinteritarvikkeiden valikoiman, 
jossa on useita eri korkeusvaihtoehtoja. Sopii kaikkiin ulko-oviin, joissa 
on skandinaavisen standardin mukainen lukkorunko, jonka karan 
pituus on 50 tai 70 mm.

Sylinteritarvikkeet

Sylinterihelat  Ovaali sylintereille Sylinterihelat  Pyöreille sylintereille

Sylinterihela DR 8320, korkeudet 6-21 mm.
Ei Dynamic.

Sylinterihela DR R8352, korkeudet 8-21 mm.
Ei Dynamic.

Sylinterihela DR 8330, korkeudet 6-21 mm.
Ei Dynamic.

Sylinterihela kierteillä: Sylinterirengas DR R8354, 

korkeudet 8-21 mm. Ei Dynamic.

Sylinterihela DR 8340, korkeudet 6-21 mm.
Ei Dynamic.

Muut sylinteritarvikkeet

Sylinterihela DR 8320

Sylinterihela DR 8330

Sylinterihela DR R8352

Sylinterihela DR R8354

Peitelevytarvike DA 8100

Sylinterihela DR 8340

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
– Sertifioitu palo-oville
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WC-helat DI 8261-2 WC-helat DI 8269-2

Dormakaba Serie8® -wc-helat noudattavat tuotevalikoiman modernia 
muotoilukieltä. Ne soveltuvat skandinaavisiin lukkorunkoihin, joiden 
karan pituus on 50 tai 70 mm. Valikoima sisältää wc-heloja, mm. 
pitoystävällisiä vääntönuppeja sekä vääntönuppeja, jotka on erityisesti 
suunniteltu helppoon ulospääsyyn.

WC-helat

Helppoon ulospääsyyn suunniteltu vääntönuppi

Täydentävät tuotteet
Vääntönuppisylinterit palautusjousella
Vääntönuppisylinterit palautusjousitoiminnolla asennettavaksi skandi-
naavisen standardin mukaisiin lukkorunkoihin, joissa on 360° avaimen 
kierto. Valikoima sisältää ovaali sylintereitä, jotka soveltuvat esim. 
kapeaprofiililukkoon sekä skandinaavisten llukkorunkojen pyöreät 
sylinterit, joiden karan pituus on 50 tai 70 mm.

Vääntösylinteri
KC2541SL

Vääntösylinteri
KC2542SL

Vääntösylinteri
KC2549SL

Vääntösylinteri
KC2572SL

Vääntösylinteri
KC2573SL

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
– Sertifioitu palo-oville

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset



8

dormakaba
Smart
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KäyttömääräKäyttöalue

KäyttömääräKäyttöalue

Tarve

Ulkotilat
Serie8®

Korkea

Ilman 
palautusjousta

Palautusjousella

Palautusjousella
Korkea

Normaali

Sisätilat
Serie7®



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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