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dormakaba Portfolio produktowe Inteligentne rozwiązania dostępu

dormakaba
Twój zaufany partner 
inteligentnych i bezpiecznych 
rozwiązań dostępu

dormakaba Polska
Inteligentne rozwiązania 
dostępu

dormakaba – inteligentny krok do inteligentnych rozwią-
zań dostępu. Zbliżamy się z każdym krokiem do naszego 
celu, jakim jest oferowanie klientom i partnerom szerokie-
go zakresu wysokiej jakości rozwiązań dla bezpiecznego 
dostępu do budynku z jedno źródło na całym świecie.

Zadowolenie naszych klientów i partnerów jest naszym 
priorytetem. Chemy być pewni, że rozumiemy Twoje 
wyzwania i wymagania przed którymi stoisz każdego dnia.

Wszystko, co robimy jest ukierunkowane na rozwój 
bezproblemowych rozwiązań i usług dostępu, przez które 
budynki nie tylko stają się bardziej inteligentne i niezawod-
ne, ale także dają Ci poczucie że jesteś w bezpiecznym 
rękach. Dzięki 16 000 pracownikom, którzy są do Twojej 
dyspozycji i wsparciu technicznemu nadal jesteśmy Twoim 
zaufanym, długoterminowym partnerem.

Grupa dormakaba to firma o ugruntowanej pozycji 
z ponad 150 letnim doświadczeniem. Niezależnie od tego, 
gdzie potrzebujesz innowacyjnych, godnych zaufania 
rozwiązań z zakresu dostępu i bezpieczeństwa, możesz 
na nas liczyć. Oferujemy Tobie wysokiej jakości portfolio 
naszych produktów, mających zastosowanie w hotelach, 
sklepach, obiektach sportowych, lotniskach, szpitalach, 
domach lub biurach. Na całym świecie.

Nasze portfolio zawiera rozwiązania spełniające wszyst-
kie wymagania: systemy wejść, mechaniczne systemy 
klucza, technikę drzwiową, systemy okuć do szkła, zamki 
sejfowe, kontrolę dostępu i dane elektroniczne, systemy 
zamków hotelowych, ściany mobilne, klucze i sprzęt do 
kopiowania kluczy. Oferujemy także serwis.

Nasze lokalizacje
Gdziekolwiek jesteś,
na całym świecie

Jesteśmy jedną z trzech najwięk-
szych firm na globalnym rynku 
rozwiązań zabezpieczeń i kontroli 
dostępu. Oferujemy rozwiązania 
bezpiecznego dostępu do pokoi 
i budynków z jednego źródła.

Około 16 tysięcy naszych pracow-
ników i wielu partnerów bizneso-
wych jest gotowych, aby służyć Ci 
pomocą w ponad 130 krajach. 
Dlatego też niezależnie od tego, 
gdzie jesteś, możesz korzystać 
z szerokiego wachlarza naszych 
najnowocześniejszych produktów, 
rozwiązań i usług, które dają Ci 
trwałe poczucie bezpieczeństwa.

dormakaba Polska należy do Grupy dormakaba.

Możemy teraz zaoferować nasze rozszerzone, kompleksowe 

portfolio produtków i usług w zakresie bezpieczeństwa 

i dostępu do pomieszczeń i budynków. Jesteśmy tam, gdzie 

potrzebujesz innowacyjnych, godnych zaufania rozwiązań. 

Oferujemy Tobie wysokiej jakości portfolio naszych produk-

tów, które mają swoje zastosowanie w hotelach, galeriach 

handlowych, obiektach sportowych, szkołach, lotniskach, 

szpitalach, biurowcach, budynkach użyteczności publicznej itd.

Nasze dwa biura znajdują się w Lesznie oraz Konstancinie 

– gdzie produkujemy klucze Master Key oraz produkujemy 

napędy do drzwi przesuwnych pod kontrolą Zakładowej 

Kontroli Produkcji w nadzorze ITB. Naszym celem jest 

rozwój rozwiązań, które ułatwiają życie i poprawiają bezpie-

czeństwo dla naszych klientów i użytkowników końcowych.

05  Biuro dormakaba 
Konstancin

07  Serwis 

08  Mechaniczne systemy 
klucza

10  Technika drzwiowa 

14  Kontrola dostępu i dane 
elektroniczne

18  Systemy okuć do szkła 

20  Systemy zamków 
hotelowych

22  Automatyka drzwiowa 

24  Fizyczna kontrola 
dostępu

26  Zamki sejfowe 

28  Ściany mobilne 

30  Cyfryzacja dormakaba
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• Serwis
• Mechaniczne systemy klucza
• Technika drzwiowa
• Kontrola dostępu i dane elektroniczne
• Systemy okuć do szkła
• Systemy zamków hotelowych
• Automatyka drzwiowa
• Fizyczna kontrola dostępu
• Zamki sejfowe
• Ściany mobilne
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 Dane adresowe:
dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
T. +48 22 736 59 00
E: dormakaba.pl@dormakaba.com
www.dormakaba.pl

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Irlandzka 73A
64-100 Leszno

 Serwis dormakaba Polska
Wybierając serwis dormakaba Polska jesteś 
obsługiwany przez ogólnokrajową sieć w pełni 
przeszkolonych i doświadczonych profesjonali-
stów, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
Nasz wyspecjalizowany serwis obejmuje 
systemy drzwi automatycznych, fizyczną 
kontrolą dostępu oraz ściany mobilne.
E: serwis.polska@dormakaba.com

Skontaktuj się z nami
Dane adresowe 
dormakaba Polska

Biuro dormakaba 
Konstancin
Zapraszamy do naszego biuro dormakaba Polska w Konstancinie, w którym prezentujemy 
szereg naszych rozwiązań. Większość z nich nieustannie testujemy podczas codziennego 
użytku. Są to m.in. ściany szklane HSW Easy Safe, systemy drzwi przesuwnych MUTO i CS 80 
Magneo, ściany mobilne akustyczne, napędy do drzwi rozwiernych ED100 i przesuwnych 
ES200, śluza osobowa, bramka sensoryczna, okucia z kontrolą dostępu czy zamki hotelowe.

Prezentujemy produkty z zakresu:
• Techniki drzwiowej 
• Systemów mechanicznych klucza
• Systemów zamków hotelowych
• Kontroli dostepu

• Drzwi automatycznych
• Systemów okuć do szkła
• Zamków sejfowych

Zrównoważony rozwój
Aby stać się liderem w branży i zbudować zaufanie do działalności firmy, dormakaba oferuje 
innowacyjne i zrównoważone produkty, usługi i rozwiązania. Coraz częściej klienci, partnerzy 
biznesowi, ustawodawcy i użytkownicy końcowi wymagają stosowania odpowiedzialnych 
praktyk biznesowych i oferowania produktów przyjaznych środowisku. Dlatego też zrównowa-
żony rozwój jest jednym z głównych czynników przyczyniających się rozpoznawalności firmy jako 
zaufanego lidera w branży. Z tego powodu zrównoważony rozwój stał się kamieniem węgielnym 
strategii korporacyjnej firmy. Przeczytaj więcej na temat naszego zobowiązania, podejścia, 
raportowania i powiązanych deklaracji produktu na naszej stronie www.dormakaba.pl.
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Serwis
Indywidualne i dostosowane do potrzeb 
usługi – dla długotrwałej funkcjonalności 
wszystkich rozwiązań dostępu

Niezawodny partner
Serwis dormakaba jest liderem na rynku 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu świadczo-
nych usług oraz posiadanych produktów. 
Pracownicy serwisu dormakaba to ludzie 
którzy stają na wysokości zadania i stanowią 
fundament jej rozwoju. Nasi pracownicy są 
fachowcami w swojej branży i posiadają 
doświadczenie w realizacji wielu projektów 
budowlano – serwisowych w Polsce.

Kompleksowa obsługa
Świadczymy usługi w zakresie: automatycz-
nych drzwi przesuwnych i rozwiernych drzwi 
specjalnych: obrotowych, łukowych, balanso-
wych i harmonijkowych fizycznej kontroli 
dostępu: bramki, tripody, kołowroty, śluzy 
osobowe, manualnych i automatycznych ścian 
mobilnych produktów stosowanych na dro-
gach ewakuacyjnych i drogach ppoż., napraw 
i serwisu drzwi automatycznych dowolnego 
producenta

Zapewniamy jakość 
na każdym etapie
Zatrudniamy techników na terenie całego 
kraju, zapewniając szybki czas reakcji w dowol-
nym regionie. Wciąż się rozwijamy, zwiększając 
zatrudnienie w serwisie i zagęszczając siatkę 
serwisantów tak, aby być jak najbliżej Państwa 
obiektów, a tym samym redukować koszty 
dojazdu do awarii i zwiększać efektywność. 
Dodatkowo serwisanci przechodzą okresowe 
szkolenia produktowe oraz z zakresu BHP 
co ma na celu ciągłą poprawę poziomu 
świadczonych przez nas usług. Czas reakcji 
naszego serwisu jest kolejnym atutem wyróż-
niającym nas spośród innych firm – jest on 
najszybszy tam, gdzie zobowiązuje nas do tego 
umowa o współpracy.
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Mechaniczne systemy 
klucza

Szybki dostęp 
do wszystkich 
pomieszczeń w budynku

Dzięki systemom Master Key możesz zarzą-
dzać kluczami i dostępami, zapewniając sobie 
szybki dostęp do wszystkich pomieszczeń 
w budynku i oszczędzając koszty związane 
z mniejszą ilością potrzebnych kluczy. Oprócz 
wygody, możesz uratować komuś życie 
w nagłych wypadkach.

Wraz z postępującym rozwojem infrastruktu-
ry rośnie zapotrzebowanie na odpowiednią 
ochronę w postaci systemów zabezpieczeń. 
Większa ilość punktów wejścia oznacza więcej 
zamków, które trzeba w bezpieczny sposób 
nadzorować. Tutaj wkraczają systemy Master 
Key dormakaba, oferując rozwiązania na polu 
zarządzania ograniczeniem dostępu dostoso-
wane do wymagań klientów.

System Master Key pozwala zaplanować 
funkcjonowanie wkładek w obiekcie w oparciu 
o kompleksową analizę potrzeb klienta tak, 
aby wybrane klucze otwierały określone 
drzwi. Rozwiązanie to sprosta nawet najbar-
dziej skomplikowanym wyzwaniom z zakresu 
zarządzania dostępem, pozwoli zwiększyć 
kontrolę nad obiektem, ograniczy koszt 
wymiany kluczy i zapewni użytkownikom 
większy komfort poprzez zmniejszenie liczby 
kluczy w obiegu. Oferuje także opcję szybkie-
go dostępu do wszystkich pomieszczeń, np. 
dla służby ochrony czy kadry kierowniczej, co 
oznacza nie tylko wygodę, lecz może także 
pomóc uratować życie w sytuacji awaryjnej.

Produkty

• Systemy Master Key
• Wkładki z kluczem symetrycznym
• Wkładki z kluczem nacinanym
• Cylindry przemysłowe
• Kłódki

Wkładki z kluczem symetrycznym (z ochroną patentową do 2032 r.)

Funkcje specjalne

expert cross

LAM – lamela 
antyzłamaniowa

SSW – osłona przed wpływem 
złych warunków zewnętrznych

Penta

expert/expert plus – SAT 
Secure Access Temporary 
– włączanie bezpiecznego 
dostępu tymczasowego

BSZ – bezpieczne sprzęgło

expert

SUZ – możliwość 
przekodowania wkładki 

nowym kluczem

FZG – wolny obrót suwaka 
(do zamków ewakuacyjnych)

Wkładki z kluczem nacinanym (profile zastrzeżone oraz z ochroną patentową do 2032 r.)

AP 1500

Przełączniki

ANS2

Zamki kasetowe

 Kłódki VHZ 45/55 m

pExtra plus

Cylindry meblowe Zamki meblowe

expert 

TIC – izolacja termiczna 
wkładki (do drzwi pasywnych)

GF – funkcja klucza awaryjnego
(w systemach Master Key)

Cylindry przemysłowe

Kłódki

SAT

BSZ

SUZ

FZG

LAM

SSW

TIC

GF
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Technika drzwiowa

Idealne rozwiązania 
techniki drzwiowej 
do Twojego projektu

Nasza szeroka gama produktów techniki 
drzwiowej to najwyższa jakość dla Twoich 
projektów. Unikalna technologia krzywkowa 
samozamykaczy wyróżnia się spośrod 
konwencjonalnych systemów. Opór napotyka-
ny podczas otwierania drzwi jest natychmiast 
zmniejszany, oferując łatwość otwierania, 
docenianą zwłaszcza przez dzieci i osoby 
starsze.

Firma dormakaba oferuje kompletną gamę 
znakomitej jakości okuć przeciwpanicznych 
z ryglowaniem poziomym i pionowym. 
Do montażu w drzwiach na drogach ewaku-
acyjnych tam, gdzie liczą się bezpieczeństwo, 
niezawodność oraz estetyka.

Produkty z serii PHA oraz PHB firmy spełniają 
wszystkie wymagania stawiane przed 
miejscami użyteczności publicznej, takimi jak 
szpitale, uniwersytety, szkoły, sale koncerto-
we, centra handlowe, hotele, czy budynki 
biurowe.

Produkty

• Samozamykacze (szynowe, ramieniowe, 
ukryte)

• Samozamykacze podłogowe
• Klamki, pochwyty, akcesoria
• Okucia antypaniczne
• Zamki do drzwi
• Elektryczny osprzęt do drzwi
• Systemy wyjść ewakuacyjnch

Samozamykacze szynowe

Samozamykacze ukryte

TS 92/
TS 91

TS 93 
system

TS 90 
Impulse

TS 98 XEA TS 92 XEA

ITS 96 FL

TS 99 
system

TS 97

ITS 96

Samozamykacze ramieniowe

TS 83

Samozamykacz górny 
do drzwi wahadłowych

RTS 85

TS 79 Groom 200TS 72 / TS7 1TS 73 V

Akcesoria techniki drzwiowej

Samozamykacze podłogowe

BTS 75 V BTS 84

Czujki dymowe Elektrotrzymacze drzwi 
w pozycji otwartej

Regulatory kolejności zamykania Wypychacze drzwiowe

BTS 80 system
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Klamki

OGRO CORE PUREOGRO
by Architects 

SOLID

Klamki do okienPochwyty

Classic Vario Akcesoria OGRO
z zamknięciem

OGRO

Okucia antypaniczne

PHA 2000 PHB 3000 PHA 2500Exit Pad

Akcesoria drzwiowe

Okucia 
drzwiowe

Rozety 
drzwiowe

Okucia o podwyższonej
odporności na włamania

Odboje 
drzwiowe

Stopery 
drzwiowe

HZ 43-F

Zamki i ryglowania skrzydła biernego

SVP 2000 DCW®
/4000/ 5000/
6000

M-SVP 2000/
2200/ 3000/
5000

Elektrozaczepy i elektrozwory

Seria Basic (-XS, -Small, 
-Safe, -Radius), Fire/
Smoke/Lucky 447/448

DES Fire 449 EM

Systemy zabezpieczeń na drogach ewakuacyjnych

TL-G Centrale sterujące Moduł LAN-/LON Panel sterujący TMSTV 100/ TV 200 TV 500 TL-UP

Samozamykacze 
dormakaba z funkcją 
,,Easy open’’

,,Easy open’’ 
– wyjątkowa 
łatwość 
otwierania 
drzwi.
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Kontrola dostępu 
i dane elektroniczne

Korzyści z elastycznych 
możliwości wielu 
rozwiązań

Każde wejście posiada swoją specyfikę 
i wynikające z niej wyzwania. dormakaba
oferuje szeroki wybór komponentów z zakresu 
kontroli dostępu zaprojektowanych do 
spełnienia wszelkich wymagań użytkownika. 
Wiele rodzajów urządzeń – od cyfrowych 
wkładek digitalnych przez okucia do drzwi, 
do czytników kontroli dostępu – dopasowa-
nych do najbardziej wygórowanych potrzeb.

Okucia elektroniczne montowane w drzwiach 
są idealnym rozwiązaniem dla często użytko-
wanych punktów wejścia. Kompaktowe 
i zdalne czytniki, dzięki odpornej na sabotaż 
konstrukcji stawiającej na rozdzielność frontu 
czytnika i układów elektronicznych zapewnia-
ją maksimum bezpieczeństwa dla zewnętrz-
nych punktów wejścia. Wkładki digitalne 
to kompaktowe zamki wyposażone w system 
wizualnych i akustycznych sygnałów, które 
charakteryzują się szybkością i prostotą 
instalacji.

Rejestracja Czasu Pracy to stylowe i łatwe 
w obsłudze terminale, które można dostoso-
wać do własnych wymagań. Terminale są 
zabezpieczone solidną obudową i odporną 
na uszkodzenia przednią szybą.

Produkty

• Rozwiązania kontroli dostępu
• Wkładki elektroniczne
• Okucia elektroniczne
• Kontrolery, czytniki kart i urządzenia 

peryferyjne
• Rejestracja czasu pracy
• Terminale informacyjne
• Rozwiązania dla systemów ERP
• Interfejs do programów trzecich
• Media

Elektroniczne wkładki

Elektroniczne okucia

Wkładki digitalne

c-lever/TouchGo c-lever compact c-lever AIR okucie do drzwi 
wąskoprofilowych

c-lever AIR okucie 
do drzwi standardowych

Wkładka mechatroniczna, 
wersja z modułem montowanym 
wewnątrz drzwi

Wersja kompaktowa
Wersja z modułem 
instalowanym 
nawierzchniowo

Czytniki kompaktowe i peryferia

91 50
Czytnik 
biometryczny

91 04
Czytnik 
kompaktowy

91 10 91 12 90 03 90 0490 00
Urządzenia 
rejestrujące

90 01 90 02

91 15
Czytniki zdalne

91 25 90 40
Bramka 
bezprzewodowa

92 00
Sterownik dostępu

92 30 92 90
Kontroler dostępu
Wersja rack

90 30
Moduły rozszerzające

90 31

Sterownik dostępu

96 05
Terminal

Terminale aktualizacyjne 
CardLink

Media programujące i media użytkowników

Karty 
bezpieczeństwa

Breloki Media 
TouchGo

Karty
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Rejestracja czasu pracy Terminale informacyjne 
i KIOSK

Benzing multitouch96 00 97 00

Rejestracja czynności 
produkcyjnych

95 00 Terminal B-web

Rodzina produktów c-lever AIR

c-lever AIR okucie do drzwi 
wąskoprofilowych

MATRIX AIR
czytnik

c-lever AIR okucie do 
standardowych drzwi

TerminaleCzytnik 
zapisujący IP

AoC czytnik/programator M6L B6L

Kontroler

B6 Terminal 19" B6 obudowa 
na szynę DIN

B6 obudowa 
Ethernet

Wstępnie skonfigurowany
terminal kontroli dostępu

B6L 4P

Klawiatura PIN 

Klawiatura PIN 

Systemy kontroli dostępu

Oprogramowanie komunikacyjne/interfejsy

EACM

b+b-comm 
ERP

evolo

evolo
alliance

evolo 
smart

exivoexosMATRIX

Akcesoria do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

Adapter I/OModuł 
drzwiowy

Moduł I/OLAN RTC Multiplekser 19" Interfejs 
czytnika

Multiplekser 
w obudowie

dormakaba –
systemy kontroli 
dostosowane 
do użytkownikasystemy dormakaba zapewniają 

stabilne bezpieczeństwo firmie 
użytkownika. Modułowa struktu-
ra i możliwość stopniowej 
modernizacji stanowią solidną 
podstawę dla rozwoju zależnie do 
zmieniających się potrzeb. Szeroki 
wachlarz komponentów systemu 
kontroli dostępu obejmuje także 
bezprzewodowe urządzenia, 
ktore można połączyć w jedną 
sieć przy użyciu komunikacji 
radiowej.
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Manualne drzwi przesuwne

Okucia do drzwi rozwiernych i wahadłowych

MUTO M, L, XL RS 120RSP 80MUTO Telescopic

Studio Office RPVISURTENSOR

MANET Compact/Concept

Okucia do konstrukcji szklanych

MUNDUS UNIVERSAL UNIVERSAL Arcos EA TP/TA

SG MR 22/MR 28Profile do kostrukcji 
szklanych

BEYOND MANET 
Compact/Concept

Systemy mobilnych ścian szklanych

HSW-Easy HSW-MR HSW-GP

HSW FLEX Therm HSW-RHSW-ISOFSW-Easy Safe

HSW Easy Safe

Systemy okuć do szkła

Wysokiej jakości 
rozwiązania do szkła
– funkcjonalność i design

Dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości okuć 
do szkła, dormakaba umożliwia tworzenie 
dowolnych kontrukcji ze szkła, ograniczonych 
tylko Twoją wyobraźnią. Okucia zostały 
zaprojektowane w celu uatrakcyjnienia 
projektów szklanych. Wybór dopasowanego 
wykończenia pozwala na stworzenie idealne-
go połączenia architektury szkła z dowolnym 
wnętrzem. 

dormakaba posiada w ofercie systemy 
przesuwne odpowiednie dla najróżniejszych 
typów pomieszczeń. Systemy drzwi przesuw-
nych są dopracowane w każdym calu i posia-
dają wiele przydatnych funckji, które pozwa-
lają na dopasowanie drzwi do Twoich potrzeb. 

System MANET to wyjątkowe okucia wykona-
ne ze stali nierdzewnej podkreślające wyjątko-
wość pomieszczeń, które dają dużą swobodę 
w projektowaniu. 

Systemy okuć do szkła to elastyczne rozwią-
zania, które świetnie się sprawdzą w Twoim 
domu, biurze, sklepie czy restauracji. 

Produkty

• Manulane systemy przesuwne
• Drzwi jedno i dwuskrzydłowe
• Okucia do konstrukcji szklanych
• Szklane ściany mobilne
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Elektroniczne zamki hotelowe

Systemy kontroli dostępu

Saflok System 6000 ILCO ATLAS ILCO FDU

ECU

Confidant RFID Generation 790 
RFID / RT RFID

Quantum RFID Quantum II RFID Pixel RFIDQuantum III RFID

Wspierane rozwiązania technologiczne

Kontrolery i peryferia

BLE (Bluetooth Low Energy)

Secure Shift Advanced

Oracode 660

RAC / SR1 Kontroler RCU

Systemy zamków 
hotelowych

Rozwiązania dla obsługi 
zamków i zarządzanie 
dostępem do pokoi gości 

W odpowiedzi na wzrastające wymagania 
wobec branży zabezpieczeń pokoi hotelowych, 
dormakaba oferuje coraz nowocześniejsze 
systemy kontroli dostępu, zapewniając 
bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność 
i wygodę, co przekłada się na wymierną 
korzyść zarówno dla samego obiektu, jak i jego 
gości. Grupa dormakaba jest liderem na polu 
rozwoju i wdrażania kompleksowych zabezpie-
czeń drzwi pokoi gości, przestrzeni wspólnych 
oraz fizycznego dostępu przy użyciu technolo-
gii RFID, bezprzewodowych systemów online, 
interfejsów do zarządzania pokojami i energią, 
a teraz również – bezpiecznych mobilnych 
rozwiązań dla kontroli dostępu (BLE).

Oczekiwanie dotyczące mobilnej funkcjonalno-
ści przez dzisiejsze pokolenie wpływa na wybór 
charakteru usług, dzięki czemu goście mogą 
sprawować pełną kontrolę nad różnymi 
aspektami pobytu. Przy użyciu rozwiązań 
mobilnego dostępu firmy dormakaba, zarząd-
cy hoteli mogą spełnić te wymagania, zmienia-
jąc mobilne urządzenie w wygodne centrum 
sterujące o wielu zastosowaniach. Od bez-
piecznego klucza do pokoju po kartę dostępu 
do usług hotelu, kompleksowa funkcjonalność 
tak zaprogramowanego urządzenia mobilnego 
usprawnia korzystanie z atrakcji obiektu 
i umila pobyt gościa, stanowiąc jednocześnie 
źródło dodatkowego przychodu i dbając 
o nowoczesny wizerunek hotelu. 

Wygoda, niezawodność i bezpieczeństwo 
majątku zarówno hotelu jak i gości – oferujące 
te wartości rozwiązania mobilnego dostępu 
dormakaba, stanowią kompleksową aplikację 
do zarządzania tożsamością, korzystającą 
z technologii BLE (Bluetooth Low Energy), 
która jest preferowaną formą komunikacji 
dla przystosowanych do obsługi mobilnej 
zamków hotelowych dormakaba RFID. 
Rozwiązanie dostępu mobilnego pozwala 
na bezproblemową integrację z systemem 
zamków hotelu, tworząc bazującą na chmurze 
platformę do bezpiecznego wydawania 
i zarządzania kluczami za pomocą urządzeń 
mobilnych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań 
mobilnego dostępu dormakaba, goście mogą 
pominąć proces rejestracji w recepcji i przejść 
bezpośrednio do swoich pokoi. Co więcej, 
mogą poruszać się swobodnie po terenie 
obiektu, używając urządzenia mobilnego 
zamiast klucza otwierającego wejście 
do wszelkich atrakcji hotelu.

Produkty

• Elektroniczne zamki hotelowe
• Systemy kontroli dostępu
• Wspierane rozwiązania technologiczne
• Kontrolery i peryferia
• Rozwiązania dla hoteli bezobsługowych

Rozwiązania dla hoteli bezobsługowych
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Systemy wejść

Automatyka drzwiowa 
– niezawodne otwieranie 
i zamykanie

Pierwsze wrażenia zaczyna się już od wejścia. 
Wysoki standard projektu, funkcjonalność 
i bezpieczeństwo to również wymagania 
stawiane drzwiom, które mają być wizytówką 
budynku.

Jako zaufany globalny partner, dormakaba 
oferuje pełną gamę rozwiązań do otwierania 
drzwi: napędy do drzwi rozwiernych i prze-
suwnych, systemy drzwi automatycnych, 
drzwi obrotowe, które spełniają najwyższe 
standardy i Twoje wymagania.

Będąc producentem drzwi obrotowych 
wysokiej jakości, dormakaba dostarcza 
systemy zgodne z różnymi wymaganiami, 
rynkowymi i lokalnymi regulacjami prawnymi, 
charakteryzujące się doskonałym stosunkiem 
ceny do jakości. Drzwi obrotowe stanowią 
barierę klimatyczną. Dzięki swojej konstrukcji 
system drzwi obrotowych pozwala na 
zmniejszenie strat ciepła lub chłodnego 
powietrza oddanego na zewnątrz. Drzwi 
obrotowe pozwalają zaoszczędzić energię 
i zmniejszyć koszty. Dzięki specjalnej funkcji 
„bariery klimatycznej” straty energii w obsza-
rze wejścia są bardzo niskie – co z kolei 
pozwala obniżyć koszty ogrzewania 
i klimatyzacji.

Cechy jakie powinien posiadać napęd drzwi 
rozwieranych są w dużym stopniu determino-
wane potrzebami i oczekiwaniami użytkowni-
ka. Umożliwienie łatwego wejścia lub szybkie-
go otwierania, montaż przy drzwiach 
przeciwpożarowych lub jako system kontroli 
dostępu – wymagania różnią się w zależności 
od dominujących warunków. Dzięki napędom 
do drzwi rozwiernych, dormakaba zapewnia 
modułowy system, którego komponenty 
mogą być łączone na różne sposoby, co 
znacząco ułatwia planowanie przestrzeni.

Nowoczesny, innowacyjny napęd do drzwi 
przesuwnych to wspaniałe rozwiązanie 
do wszystkich wejść automatycznych oraz 
wymagań serwisowych. Nowy, atrakcyjnie 
zaprojektowany napęd umożliwia prostą 
automatyzację drzwi przesuwnych 
we wszystkich możliwych zastosowaniach.

Produkty

• Napędy do drzwi rozwiernych
• Systemy drzwi automatycznych
• Napędy do drzwi przesuwnych
• Drzwi obrotowe
• Akcesoria do drzwi automatycznych

Automatyczne drzwi przesuwne

ED 100/250

ST FLEX ST FLEX Green ST FLEX SECURE ST PURE ST MANET TST FLEX

PORTEO

Napędy do drzwi 
rozwiernych

Specjalne rozwiązania
drzwi przesuwnych

Napędy do drzwi
przesuwnych

FFT FLEX 
Green

SST FLEX ES 200

CS 80 MAGNEO

ES 400

Automatyczne drzwi przesuwne łukoweNapęd elektromagnetyczny

Drzwi obrotowe

BST FBST

KTV 3/4 KTV SecureKTV Fine-Frame KTC 2 KTC 3/4KTV Atrium

Akcesoria do drzwi automatycznych

Przycisk 
aktywacyjny

Pilot do 
radiosterowania

Radarobariera 
OptiCombi

Radar Listwa bezpieczeństwaPrzycisk aktywacyjny 
zbliżeniowy
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Systemy wejść

Fizyczna kontrola
dostępu 

Zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego 
wejścia to dziś standard. Czy to lotnisko czy 
biuro, systemy wejść kontrolują, zarządzają 
lub ograniczają dostęp do budynku. 
Niezależnie od tego czy szukasz rozwiązania 
szybkiego i łatwego w użyciu czy optymalnej 
ochrony obszarów o podwyższonych wymo-
gach bezpieczeństwa, dormakaba oferuje Ci 
kompleksowe rozwiązania systemów wejść.

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu 
w celu odciążenia pracowników recepcji 
z funkcji osobistej identyfikacji każdej wcho-
dzącej osoby. Tripody regulują przepływ ludzi 
z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchli-
wych miejscach. Stosowane są w wejściach do 
budynków przemysłowych, hal sportowych, 
centr konferencyjno-targowych, itp.

Niskie kołowroty oraz bramki uchylne Charon są 
idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej 
gamie możliwości projektowych. Kołowroty 
i bramki uchylne stanowią skuteczny sposób 
zarządzania przepływem osób i pracowników 
zarówno w reprezentacyjnych wejściach do 
obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i zabez-
pieczenie wejść na wydzielone piętra.

Wytrzymałe furty obrotowe dormakaba 
nadają się doskonale do niezawodnego 
zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych 
obszarów zakładów pracy. W połączeniu 
z czytnikami i systemem biometrycznym 
przejmują one rolę personelu kontrolującego 
i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp 
na teren firmy.

Instalacje z serii produktów Argus składają się 
z nadzorowanego przez czujniki przejścia 
z automatycznymi skrzydłami uchylnymi 
w różnym wykonaniu. Umożliwiają one 
komfortowe, bezdotykowe przejście, także 
z torbami lub bagażem. W zależności od 
rodzaju otwarcia skrzydeł dostępne są linie 
produktowe HSB lub HSG.

Urządzenia dedykowane do usprawnienia 
przepływu pasażerów na terenie lotniska to 
bramka sensoryczna HSB-M03 oraz śluza 
jednokierunkowego przejścia PIL-M02. Bramka 
sensoryczna służy do automatycznej kontroli 
kart pokładowych. Śluza służy do automatycz-
nej kontroli zmiany stref z chronionej do 
ogólnodostępnej, zapewniając szczelne 
zabezpieczenie przed przejściem w przeciwnym 
kierunku.

Produkty

• Drzwi karuzelowe z kontrolą dostępu i śluzy 
osobowe

• Kołowroty i tripody
• Bramki sensoryczne i bramki sensoryczne 

szybkie
• Bramki uchylne
• Wygrodzenia i słupki do czytników
• Wrzutnie do kart gości
• Śluzy lotniskowe
• Bramki do automatycznego boardingu

Kołowroty niskie

TPB-E02 HTS-EO1 HTS-EO3

Tripody Kerberos

Bramki sensoryczne ArgusRozwiązania lotniskowe

Bramki uchylne Charon

Argus HSB-MO3 Orthos PIL-MO2

HSD-E03 HSD-EO1

HSG-E01HSB-E08 HSB-E10 HSB-E12 HSB-S05

Kołowroty wysokie Kentaur Drzwi obrotowe z kontrolą dostępu Geryon

SRD-E01 SRD-S01 STS-S02FTS-E02 FTS-ME01

Drzwi obrotowe i półokrągłe przesuwne Talos

RDR-E01 RDR-S01 CSD-C01

Śluzy osobowe Orthos

PIL-C01 PIL-M01

WygrodzeniaSłupki do czytnika Wrzutnie kart

CRP-C01 CRP-E03 CRP-E01 CRP-M01 CRP-M02 CRP-M03 PGB-E03 PGB-S01

TPB-S03
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Zamki mechaniczne dla służby więziennictwa

4842 4867

Zamki sejfowe
Optymalna ochrona 
towarów wartościowych, 
kosztowności, informacji 
lub niebezpiecznych 
substancji przed 
nieautoryzowanym 
otwarciem

Czy to pieniądze, kosztowności, ważne 
dokumenty, a nawet produkty wrażliwe, 
które powinny być chronione przed 
dostępem osób nieupoważnionych 
– wybierz z naszego nieporównywalnego 
portfolio rozwiązania dla szaf na broń, 
sejfów, bankomatów, sejfów ogniood-
pornych, drzwi skarbcowych i do wielu 
innych np. skrytki depozytowe. 
Sprostamy wszystkim Twoim wymaga-
niom dzięki certyfikowanym produktom 
wysokiej jakości. Nasze grono wykwalifi-
kowanych doradców z przyjemnością 

Podział produktów
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pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiąza-
nie, nawet jeśli szukasz integracji 
z istniejącymi lub nowo planowanymi 
systemami bezpieczeństwa. 

Produkty

• Zamki szyfrowe mechaniczne
• Zamki szyfrowe elektroniczne
• Zamki mechaniczne kluczowe
• Akcesoria

dormakaba na świecie

KABA MAS CORPORATION
Centrum elektronicznych i mechanicznych 
zamków w Ameryce:
Kaba Mas:
• Cencon
• Auditcon
• X10
La Gard:
• Electronic
• Mechanical

KABA AG
Centrum elektronicznych 
zamków w Szwajcari:
• Paxos
• Axessor

KABA MAUER GMBH
Centrum elektronicznych i mechanicznych 
zamków oraz akcesorii w Niemczech:
• kluczowe Mauer
• depozytowe
• elektryczne
• mechanizmy ryglujące i akcesoria
• specjalne rozwiązania: np. więzienia
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Variflex

Variflex Skyfold

Ściany mobilne

Elastyczne planowanie 
przestrzeni

Nowoczesne pomieszczenia powinny zapew-
niać użytkownikom lepszą jakość życia.
Mobilne ścianki działowe oferują najlepsze 
możliwe rozwiązania.

Niezależnie od ich charakterystyki i funkcji, 
pomieszczenia można swobodnie rozdzielać, 
zmniejszać, zwiększać lub przeorganizować 
tak, aby odpowiadały indywidualnym wyma-
ganiom użytkowników. Każde pomieszczenie, 
zarówno małą salę konferencyjną czy też 
dużą salę wystawienniczą, można optymal-
nie dostosować do różnej liczby użytkowni-
ków. Doskonała izolacja akustyczna pozwala 
na organizowanie różnych wydarzeń w sąsia-
dujących ze sobą pomieszczeniach, bez 
przenikania niepożądanego hałasu. 
Elastyczność ta jest kluczem do stworzenia 
doskonałej atmosfery w każdej sytuacji, 
wyróżniającej się szerokim zakresem po-
wierzchni i paneli, zaspokajając tym samym 
wszelkie wymagania twórcze, jak i estetycz-
ne. Mobilne ścianki działowe połączone 
z bezawaryjną technologią obsługi pozwalają 
nam za każdym razem dostarczać idealne 
rozwiązania gwarantujące, że osoby korzy-
stające z pomieszczeń będą czuły się jak 
w domu, niezależnie od ustawienia.

Produkty

Variflex
• Variflex 100
• Variflex 100 Ei30
• Variflex 88/100 ML
• Variflex Glas

Wersja:
• manualna
• półautomatyczna
• automatyczna
 
Skyfold
• Classic
• Zenith
• Zenith Premium
• Mirage
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Cyfryzacja dormakaba

W dormakaba jesteśmy zobowiązani 
do inwestowania w badania i rozwój, 
abyśmy pozostali na czele cyfrowej 
transformacji przemysłu. To widać 
w całym naszym portfolio 
produktowym z naszymi mobilnymi 
rozwiązaniami dostępu

evolo jest elastycznym i kompleksowym rozwiązaniem 
kontroli dostępu w każdym aspekcie. System można 
bardzo łatwo rozbudować w dowolnym momencie. 
Cyfrowe urządzenia kontroli dostępu funkcjonują niezależ-
nie (bezprzewodowo) i dzięki temu można je szybko 
i w prosty sposob zintegrować z każdymi drzwiami.

exos stanowi fundament rozwiązania dotyczącego 
zarządzania dostępem dla całego przedsiębiorstwa. 
Dzięki niemu dysponujesz modułowym systemem stan-
dardowym nie tylko wyposażonym we wszystkie funkcje 
kontroli dostępu i protokołowania, ale posiadającym 
również możliwość rozszerzenia i dostosowania do Twoich 
wymagań i procesow.

MATRIX ONE to rozwiązanie bezpiecznej kontroli dostępu, 
dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsię-
biorstw. Pozwala cieszyć się zaletami łatwego i wszech-
stronnego systemu, zarówno gdy chodzi o instalację, jak 

i działanie: gotowe do użytku rozwiązanie jest wdrażane 
błyskawicznie, a nowoczesny, intuicyjny interfejs jest 
przyjazny dla użytkownika. MATRIX ONE przeznaczony 
jest do instalacji na komputerze lub serwerze w obiekcie;
jest on całkowicie oparty na przeglądarce i automatycznie 
dostosowuje się do rozmiaru okna przeglądarki.

Mobilne rozwiązania dostępu dormakaba, oferują najno-
wocześniejszą technologię, która pozwala bezpiecznie 
wydawać, odwoływać i aktualizować cyfrowe dane 
uwierzytelniające na urządzeniach mobilnych, takich jak 
smartfony, tablety i smartwatche. Dzięki wykorzystaniu 
najlepszej w swojej klasie technologii Legic Connect, 
poświadczenia te można wykorzystywać w całej grupie 
produktów hotelowej kontroli dostępu współpracujących 
z BLE w celu uzyskania dostępu do pokoi hotelowych, 
jednostek mieszkalnych, pomieszczeń uniwersyteckich 
i innych chronionych obiektów, takich jak laboratoria, 
serwerownie i nieruchomości komercyjne.

Cyfryzacja jest widoczna nie tylko w naszym portfolio produktowym, 
ale także w naszej strategii komunikacji.
To w jaki sposób komunikujemy się, staje się tak samo ważne jak to, 
co komunikujemy. Wprowadzenie różnych kanałów, takich jak 
Wirtualna Rzeczywistość (VR) i media społecznościowe, jest kluczem 
do naszego ciągłego doskonalenia.

dormakaba 360° City

Stale rozwijamy naszą aplikację dormakaba 360° City, która 
zawiera szerokie portfolio produktowe dormakaba. Wizualna 
ilustracja aplikacji i rozwiązań przedstawia ich możliwości 
zastosowań w różnych środowiskach. Dostępne na App Store 
dla smartfonów i tabletów Apple oraz na Sklep Google Play 
na urządzenia Android.

Wirtualna Rzeczywistość (VR)
Wirtualna Rzeczywistość (VR) dormakaba „Virtual Design 
Center” to świat, w którym goście mogą poznać wirtualnie 
naszą firmę i asortyment produktów. Dzieki współpracy 
z aplikacją dormakaba 360° City –  możesz chodzić po 
naszym świecie za pośrednictwem scenariuszy aplikacji 
i dowiedzieć się, co dormakaba może Tobie zaoferować.

BIM (Modelowanie informacji 
o budynku)
Nie spełnilibyśmy naszego zobowiązania cyfrowej transfor-
macji w naszej branży, gdybyśmy nie zainwestowali w bada-
nia i rozwój Modelowania informacji o budynku (BIM). 
Zapewniamy aktualne, wiarygodne i precyzyjne dane produk-
tów dla planowania, budowy i zarządzanie budynkami. 
W dormakaba mamy obecnie ponad 60 modeli które można 
pobrać z naszej strony internetowej. Jesteśmy bardzo 
zaangażowani w ciągły rozwój naszej gamy modeli, dodawa-
nie nowych produktów i zapewnianie kompletności danych, 
ich spójności i użyteczności. 

360º City
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