ARCOS

®

Uniwersalny
gabinet
Wyjątkowe wzornictwo
i uniwersalność systemu

Harmonijne połączenie pomysłów w szkle
Gdziekolwiek trzeba połączyć
szkło z okuciami w jedno,
nasza nowa linia produktów
ARCOS oferuje idealne
rozwiązanie.
Ta grupa produktowa okuć
charakteryzuje się spokojnymi
liniami oraz łagodnym
wzornictwem, zapewnia
idealne połączenie dwóch
podstawowych materiałów.
Metal i szkło sprawiają wrażenie
spojonych w jednolity element
– a łukowate krzywizny
produktów ARCOS charakteryzują
całe wyposażenie z tego
asortymentu. Do zastosowania
we wnętrzach i na zewnątrz.
Dzięki dużemu doświadczeniu
z materiałami, jakie są tutaj
wykorzystywane, oraz
powiązanymi z nimi
technologiami produkcji,
DORMA posiada możliwości
produkcyjne wymagane do
zastosowania tak wysublimowanej
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geometrii wykończeń.
Z kolei system ARCOS został
nominowany do nagrody
red dot award 2001
przyznawanej przez Design
Zentrum NRW w Niemczech.
Wykorzystując okucia
produkowane przez DORMAGlas, można stworzyć w tym
stylu wszystkie standardowe
zabudowy ze szkła hartowanego
oraz drzwi szklane do wnętrz.
Za pomocą tego systemu
z łatwością można
wyprodukować drzwi
z jednym lub dwoma
skrzydłami oraz dopasowane
naświetla boczne i górne,
tworzące spójną całość.
Różne kombinacje klamek
i zamków zapewniają
maksymalną wygodę
i bezpieczeństwo.
Wzornictwo linii ARCOS
pozwala na zintegrowanie
okuć wewnętrznego zamka

drzwi z klamkami zarówno
z szyldami, jak i z rozetkami.
Elementy są „wpuszczone”
w taki sposób, aby uzyskać
opływowe kształty. Listwy
drzwiowe do drzwi ciężkich
lub często używanych
dopełniają portfolio firmy.
Wszystkie okucia są
projektowane jako moduły
i zwykle składają się z części
bazowej, ruchomej wkładki
i osłon montowanych na
zaciski w najszerszej gamie
wykończeń. Niezbędne
szczeliny w szkle oraz
wycięcia szkła odpowiadają
standardowym wymaganiom,
tak więc można je wykonać
szybko i bez problemu.
Wysokiej jakości materiały
i znakomite wykonanie
gwarantują długi okres
użytkowania w połączeniu
z naprawdę atrakcyjnym
wzornictwem.

Spis treści:
Strony 4 do 7
ARCOS Universal
Strony 8 do 11
ARCOS Studio
Strony 12 do 15
ARCOS Office
Strony 16 do 17
Serwis oraz wsparcie
techniczne
Strony 18 do 19
Wykończenia powierzchni
Aby wybrać stosowne
wykończenie powierzchni
z dostępnej gamy należy
rozłożyć stronę 19.
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ARCOS Universal
Wszechstronność
i różnorodność.
Nieograniczony zakres.
Okucia i łączniki naświetli
górnych oraz bocznych,
okucia do ścian z taflą
usztywniającą dla
szczególnie dużych systemów
– wzór każdego elementu
linii ARCOS zawiera motyw
łuku. Delikatne refleksy, które
zmieniają się wraz z
płaszczyzną powodują,
że zarówno powierzchnia
szklana, jak i okucia
stanowią harmonijną całość.
Wyposażenie ARCOS
Universal ma wszechstronne
zastosowanie – dla szkła
o grubości 10 mm w wersji
standardowej, lub dodatkowo
dla szkła o grubości 8 mm
lub 12 mm, jeśli takie jest
potrzebne, punkt obrotu
może być ustawiony
w odległości 55 mm
lub 65 mm.
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Waga drzwi może być
dowolna - do nawet 80 kg
przy szerokości do
maksymalnie 1100 mm.
Na ilustracjach pokazano
tylko kilka przykładów
z wszechstronnej kolekcji
ARCOS Universal – produkty
oferują 24 możliwe
kombinacje standardowe
dla przeszkleń ze szkła
hartowanego. Innowacyjna
technika zatrzaskowa, jaką
zastosowano w tym
wyposażeniu, pozawala na
zamocowanie osłonek do
komponentów podstawowych
w taki sposób, że okucia
stają się prawie niewidoczne.

›

ARCOS Universal
Okucie górne
PT 20

›
ARCOS Universal
Okucie PT40 dla naświetla
górnego i panelu bocznego
PT 40 z okuciem górnym
PT 20

ARCOS Universal
Okucie PT41 dla naświetla
górnego i panelu bocznego
z okuciem PT 41 (z taflą
usztywniającą) oraz
okuciem górnym PT 20

›
›

Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.
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›

ARCOS Universal
Fascynująca funkcjonalność.
Doświadczenie, które się
liczy: DORMA-Glas sprosta
każdemu wyzwaniu, oferując
odpowiednie rozwiązanie.
Uniwersalne i sprawdzone
warianty zamków spełniają
wszystkie wymagania
bezpieczeństwa oraz
charakteryzują się
płynnym działaniem, dając
użytkownikowi poczucie
niezawodności. Precyzja
aż do najmniejszego
szczegółu: Okucia zamków
spełniają wymagania
normy DIN 18251,
Class 3, w zakresie
testów homologacyjnych
- 50 000 cykli pracy
rygla zamka. Ponadto,
zamek przetestowano
z powodzeniem
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w niezależnym instytucie
badawczym przy 100 000 cykli
pracy rygla zamka.
Zamki charakteryzują się
również znakomitą odpornością
na korozję, zgodnie z normą
DIN EN 1670, Klasa 4.

ARCOS Universal
Zamek narożny US 10
z przeciwkasetą naświetla
górnego GK30

›
›

ARCOS Universal
Zamek narożny US 10
z przeciwkasetą narożną
w naświetlu górnym
i bocznym GK 40

ARCOS Universal
Zamek środkowy US 20
z przeciwkasetą GK 50

›
›

Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.
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›

ARCOS Studio
Akcentujemy atrakcyjność.
Uosobienie elegancji:
Rozwiązania ARCOS Studio
podkreślają bogactwo
i różnorodność powierzchni
szklanych. Każde okucie
drzwiowe i każdy zawias
podkreśla znaczenie
przezroczystych powierzchni
w architekturze wnętrza.
Oferując różnorodne
wykończenia powierzchni
oraz typy klamek, system
ten współgra zarówno
z otoczeniem zorientowanym
na wystrój, jak i funkcjonalność.
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›

Zamek ARCOS Studio
niezamykany na klucz,
klamka z przodu,
zaprojektowany dla klamek
montowanych na rozetce
– z klamką ARCOS
montowaną na rozetce

›
›
›

Zamek ARCOS Studio
niezamykany na klucz,
klamka z tyłu, z orzechem
zamka oraz klamką model
24.303

›
›

Zamek ARCOS Studio
z wkładką typu europrofil,
zaprojektowany dla klamek
montowanych na rozetce
– z klamką model 24.308

›
Zamek ARCOS Studio
z zamkiem z mechanizmem
zapadkowym, z orzechem
zamka oraz klamką ARCOS

Zamek ARCOS Studio
z pokrętłem (WC),
z orzechem zamka
oraz klamką ARCOS

Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.
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›

ARCOS Studio
Bogaty wybór najmodniejszego
wyposażenia.
W linii ARCOS Studio
przeszklone drzwi o grubości
tafli 8 lub 10 mm ozdabiane
są standardową ościeżnicą
o głębokości felca 24 mm
(dla szkła o grubości 8 mm)
oraz 26 mm (dla szkła
o grubości 10 mm).
Rozwiązania z zastosowaniem
wyprofilowanej ościeżnicy
o głębokości felca do 40 mm
mogą być również stosowane
z elementami uszczelniającymi
odpowiednich rozmiarów.
Szczególnie imponujący jest
szeroki wybór kombinacji
funkcji zamka, wykończeń
powierzchni oraz modeli
klamek.
Trzy różne typy klamek
mogą być zainstalowane
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zarówno z rozetkami, jak
i z szyldami – oraz umieszczone
zarówno z przodu, jak i z tyłu
w przypadku zamknięcia bez
zamka na klucz.
Szeroki wybór oferowany
jest też w przypadku modeli
zamknięć wyposażonych
w zamki: zamek z ryglem
blokującym, z wkładką
bębenkową Europrofil lub ze
standardowym Szwajcarskim
mechanizmem bębenkowym
22 mm.
Na ilustracjach pokazano
jedynie kilka przykładów
z ogromnej liczby dostępnych
kombinacji. Wszystkie te zamki
spełniają wymagania normy
DIN 18251, Klasa 3, w zakresie
testów homologacyjnych
- 200 000 cykli pracy zapadki
klamki oraz 50 000 cykli
pracy rygla zamka.

›
›
›

Zamek ARCOS Studio
zaprojektowane dla KABA,
z orzechem zamka
i klamką ARCOS

›
›

Zamek ARCOS Studio
niezamykany na klucz,
klamka z przodu,
z orzechem zamka oraz
klamką model 24.303.
Widok z drugiej strony
zamka

›
›

Zawias ARCOS Studio

Zamek ARCOS Studio
Fotomontaż pokazujący
obudowę zamka wraz
z jego wyjątkowo
wytrzymałymi
elementami mechanizmu,
zaprojektowanego,
aby spełniał wymagania
testów homologacyjnych
według normy
DIN 18251, Klasa 3.

Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.
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›

ARCOS Office
Elegancja i duża
wytrzymałość.
Niezawodność: Okucia
do drzwi szklanych ARCOS
Office są niezwykle
wytrzymałe. Od wejścia, aż
do wyjścia, dzień w dzień.
Niezależnie, czy bez zamka,
czy też przygotowane pod
zamki europrofil - okucia
Office firmy DORMA
sprawdzają się od dawna,
szczególnie w sektorze
projektów. ARCOS łączy
sprawdzoną funkcjonalność
z wysoką estetyką.
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Zamek ARCOS Office
niezamykany na klucz,
zaprojektowany dla klamek
montowanych na rozetce
– z klamką ARCOS
montowaną na rozetce

›
›
›

Zamek ARCOS Office
z wkładką typu europrofil,
z orzechem zamka oraz
klamką ARCOS

›

Zamek ARCOS Office
z wkładką typu europrofil,
zaprojektowany dla klamek
montowanych na rozetce
– z klamką ARCOS
montowaną na rozetce
i gniazdem

Zamek ARCOS Office
z zamkiem z mechanizmem
zapadkowym, z orzechem
zamka oraz klamką ARCOS

Zamek ARCOS Office
zaprojektowane dla KABA,
zaprojektowany dla
klamek montowanych na
rozetce – z klamką ARCOS
montowaną na rozetce
Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.

13

›

ARCOS Office
Prestiż we wszystkich
wariantach.
Linię ARCOS Office
zaprojektowano dla paneli
szklanych grubości 8 lub 10 mm
z ościeżnicą o głębokości felca
24 mm (dla szkła o grubości
8 mm) oraz 26 mm (dla szkła
o grubości 10 mm). Dostępny
jest też wybór różnych typów
zawiasów oraz klamek,
z rozetką lub bez. Specjalnie
zaprojektowana do linii
ARCOS klamka dopełnia
koncepcję zintegrowanego
wzornictwa. Powiela ona
promień okucia, tworząc
idealną harmonię stylu.
Wymienione standardowe
typy okuć z materiałów
i z wykończeniami dostępne
są od ręki.
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Wykończenia specjalne
z anodyzacją kolorową oraz
innymi powłokami można
szybko dostarczyć na
żądanie. Większość tych
zamków spełnia wymagania
normy DIN 18251,
Klasa 3, w zakresie testów
homologacyjnych
- 200 000 cykli pracy
zapadki klamki oraz
50 000 cykli pracy rygla.
Ponadto, zamek przetestowano
z powodzeniem w niezależnym
instytucie badawczym przy
500 000 cyklach pracy
zapadki klamki oraz
100 000 cyklach pracy
rygla zamka.

Uwagi odnośnie
DIN 18251, Klasa 3:
“Zamki zaleca się do
zastosowania w drzwiach
mieszkań prywatnych oraz
budynków publicznych
(tak zwane zamki
obiektowe)”.

›

Zamek ARCOS Office
niezamykany na klucz,
zaprojektowany dla
klamek montowanych
na rozetce – z klamką
ARCOS montowaną
na rozetce.
Widok z drugiej
strony zamka

›
›
›

ARCOS Office
Zawias

Zamek ARCOS Office
Fotomontaż pokazujący
obudowę zamka wraz
z jego wyjątkowo
wytrzymałymi elementami
mechanizmu,
zaprojektowanego,
aby spełniał wymagania
testów homologacyjnych
według normy
DIN 18251, Klasa 3.

Aby wybrać stosowne wykończenie
powierzchni z dostępnej gamy
należy rozłożyć stronę 19.
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›

Wsparcie…
… oraz nasza chęć sprostania
wymaganiom klienta
naturalnie stanowią
integralną część filozofii
DORMA-Glas. Tak więc,
jeśli pomieszczenie
zaprojektowano w szkle
z drzwiami z drewna,
asortyment ARCOS musi
również oferować pasujące
klamki – zaprojektowane
specjalnie do drzwi
drewnianych.
Możemy również zapewnić
odpowiednie pomoce do
prezentacji. Pokazują one
i zarazem odzwierciedlają
wysoki stopień
zaawansowania linii ARCOS.
Dostępne są różne materiały
reklamowe do ekspozycji,
wachlarze próbek kolorów
oraz wykończeń powierzchni
wraz z dwiema kastami
materiałów do demonstracji.
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PKaseta demonstracyjna
z wysokiej jakości drewna
olchowego szczególnie
nadaje się do pokazów
i prezentacji. Wymiary kasety
to 66 x 50 cm; zamocowana
jest na kunsztownie
wykonanej czarnej
podstawie.
Broszura techniczna
zawiera szczegółowe opisy
funkcji oraz dane na temat
wymiarów, dotyczące
modeli i opcji produktów
linii ARCOS.

Kaseta demonstracyjna,
45 x 36 cm, czarno-biała,
plastikowa

Makieta

Próbki materiałów
pokazujące
przykładowe kolory
i wykończenia
powierzchni
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Wykończenia
powierzchni
Stronę należy rozwinąć
i odczytać nazwę wybranego
typu wykończenia.
Asortyment produktów
ARCOS dostępny jest
w szerokiej gamie wykończeń
powierzchni. Dostępność
różnych kolorów dla różnych
modeli ARCOS zaznaczono
strzałkami na stronach
poszczególnych produktów
– strzałki wskazują na
odpowiednie wykończenia
zaprezentowane na
stronie 19.

1) typy wykończeń
powierzchni dostępne są na
indywidualne zamówienie
Odcienie wydrukowane,
wskazujące typ wykończenia,
mogą nieznacznie różnić się
od odcieni rzeczywistych,
lecz stanowią dobry punkt
odniesienia.

103
aluminium srebrne błyszczące

105
aluminium, odcień mosiądzu
EV3

107
aluminium anodowane na kolor
stali nierdzewnej satynowanej

114
aluminium srebrna anoda EV1
deko

300
aluminium białe lakierowane
proszkowo
RAL 9016

501
polerowany mosiądz, chromowany

502
polerowany mosiądz, lakierowany

503
polerowany mosiądz

700
satynowana stal nierdzewna

701
polerowana stal nierdzewna

1) powłoki kolorowe, specjalne
wykończenia anodyzowane
19

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Division Glasbeschlagtechnik
Okucia i akcesoria do elementów
szklanych
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924 - 0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com
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