
Konstrukcje szklane.

#WeLiveGlass

Ścianki i drzwi 
szklane
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„Nasze wszechstronne know-how: 
Innowacyjne okucia i systemy 
do konstrukcji szklanych. Lekka 
architektura szklana idealnie 
współgra z systemami kontroli 
dostępu w biurach, zapewniając 
bezpieczeństwo i swobodę 
użytkownikowi. W domu nowoczesne 
ścianki działowe dają poczucie 
przytulności. Od architekta do klienta 
końcowego, wszyscy odczują 
pozytywną różnicę. 
#WeLiveGlass”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlass
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Spis treści Spis treści

Spis treści

Przejrzystość jest ważnym 
czynnikiem przy projektowaniu 
nowoczesnych ścian działowych.

W nowoczesnej architekturze 
króluje przejrzystość. Tylko szkło, 
jak żaden inny materiał, jest 
w stanie zaoferować nam niepo-
wtarzalny wygląd, ciekawe per-

spektywy i zupełnie nowy punkt 
widzenia. Zwłaszcza w dziedzinie 
architektury wnętrz, wykorzysta-
nie szkła otwiera przed nami zu-
pełnie nowe możliwości. Okucia 
dormakaba oprawiają ten fascy-
nujący materiał i tworzą z niego 
drzwi i ścianki, które mają zna-
czący wpływ na ogólny wizeru-

nek architektoniczny pomieszcze-
nia. Niech ten katalog będzie dla 
Państwa źródłem inspiracji przy 
tworzeniu własnych, niepowta-
rzanych rozwiązań. Niech okucia 
dormakaba będą dla Państwa 
impulsem do działania!

11  Systemy manualnych drzwi 
przesuwnych

13   MUTO 
Manualny system drzwi 
przesuwnych

16  MANET 
System okuć ze stali 
nierdzewnej do manualnych 
drzwi przesuwnych

17  RSP 80 
Manualne systemy drzwi 
przesuwnych

17  RS 120 
Manualne systemy drzwi 
przesuwnych

21  Manualne systemy 
drzwi przymykowych 
i wahadłowych

23  STUDIO 
Zamki i zawiasy do drzwi 
przymykowych STUDIO

25 STUDIO Classic
26 STUDIO Gala 2.0
27 STUDIO Medio
28 STUDIO Arcos

30  OFFICE 
Zamki i zawiasy do drzwi 
przymykowych typu Office

32 OFFICE Junior
33 OFFICE Classic
34 OFFICE Mundus
35 OFFICE Arcos

36  TENSOR 
Zawiasy z samozamykaczem 
do drzwi wahadłowych

37  VISUR 
Ukryty system do drzwi 
wahadłowych

38  RP 
Systemy drzwi 
wahadłowych

43  Okucia do konstrukcji 
szklanych

45  MUNDUS 
Okucia narożne w wersji 
premium

46  UNIVERSAL Motion 
Okucia narożne 
z samozamykaczem

47  UNIVERSAL Arcos 
Okucia narożne

49  BEYOND 
System okuć do drzwi 
wahadłowych

50  EA 
Okucia narożne z odsunięta 
osią obrotu do drzwi 
przymykowych

51  TP/TA 
Profile drzwiowe 
do drzwi wahadłowych 
i przymykowych

51  SG 
Zamki centralne i narożne

53  MANET 
System okuć rotulowych

54 Profile montażowe

55  MR 22 / MR 28 
Profile montażowe

59  Kompleksowa zabudowa 
szklana

61  UNIQUIN 
System szklanych ścianek 
działowych

65 Ściany mobilne szklane

66  HSW EASY Safe 
System ścian mobilnych 
szklanych

68  FSW EASY Safe 
System ścian mobilnych 
szklanych harmonijkowych

69  HSW-GP 
System ścian mobilnych 
szklanych z zawiesiami

70  HSW FLEX Therm 
System ścian mobilnych 
profilowych ciepłych

71  HSW-R 
System ścian mobilnych 
profilowych

72  Klamki do systemów 
drzwi przesuwnych oraz 
drzwi przymykowych

72 Pochwyty

72 Krążki wpuszczane
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#WeLiveGlass. #WeLiveGlass.

dormakaba –
niezawodne know-how 
pod nową marką

dormakaba po połączeniu firm Dorma i Kaba: 
stanowi mocny fundament dla naszych klientów.
Z ponad 150-letnim doświadczeniem, stawiamy 
na bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i nieza-
wodność. Dzięki połączeniu, stajemy się kilkukrotnie 
silniejsi. Oferujemy kompleksowy wachlarz produk-
tów, rozwiązań i usług w zakresie bezpiecznego do-
stępu do budynków i pomieszczeń – teraz wszyst-
ko z jednego źródła. Portfolio zostało uzupełnione 
o urządzenia do rejestracji danych i czasu pra-
cy dla firm, zamki o wysokim stopniu bezpieczeń-
stwa i zamki hotelowe, ściany i przegrody przesuw-
ne. Pracując w bezpośrednim kontakcie z klientami, 

nasi eksperci ds. okuć i systemów szklanych po-
siadają wieloletnie doświadczenie, które czyni ich 
rzeczywistymi partnerami. Partnerstwo to opiera 
się na wzajemnym zaufaniu i każdego dnia wspie-
rane jest usługami, które wykraczają daleko poza 
dostarczanie produktów. Obejmuje to również 
kompleksowe wsparcie w planowaniu złożonych 
systemów, które są następnie produkowane we-
dług specyfikacji klienta.
#WeLiveGlass.

#WeLiveGlass

Drzwi szklane mogą jednocześnie rozdzielać i łączyć. Oży-
wiają pomieszczenie i pokazują że firmie dormakaba zale-
ży na jakości i bezpieczeństwie: #WeLiveGlass. W naszych 
systemach łączymy nowoczesne rozwiązania z wysokimi 
wymaganiami klienta. Czy to dla komunikacji, kreatywno-
ści i wreszcie przytulności: dzisiejsze pomieszczenia nie po-
trzebują grubych ścian, ale otwartości i przejrzystości.

Pomagamy w doradztwie na każdym 
etapie realizacji. Od planowania 
opartego na potrzebach i terminowej 
dostawie po wsparcie techniczne 
i handlowe. Nasi doradcy z działu 
sprzedaży, biura obsługi klienta 
i wsparcia technicznego z przyjemnością 
Wam pomogą.

Cały czas śledzimy trendy 
architektoniczne w projektowaniu 
pomieszczeń przyszłości. Inteligentne 
technologie i współczesna przejrzystość 
– pracujemy nad rozwiązaniami dla 
wszystkich potrzeb.

Szklane drzwi i ściany nadają 
przezroczystą elegancję projektom 
architektonicznym. Poznaj wysokiej 
jakości okucia do konstrukcji szklanych.

Nasi klienci mają wysokie wymagania 
dotyczące profesjonalnego know-how; 
jednocześnie zapewniamy im dobrze 
ugruntowaną wiedzę. Od szkolenia 
montażowego i prawidłowych narzędzi 
aż po usługi marketingowe – 
wzrastajemy razem.

Trwałość jest najwyższym priorytetem: 
Uważamy, że ważne jest nie tylko 
stosowanie wysokiej jakości materiałów 
i komponentów, ale również 
przestrzeganie najwyższych 
standardów jakościowych.

USŁUGI – DOSTOSOWANE DO 
TWOICH POTRZEB

INNOWACYJNOŚĆ – INTELIGENTNE 
ROZWIĄZANIA ZE SZKŁEM

WZORNICTWO DLA SYSTEMÓW 
SZKLANYCH

PARTNERSTWO – PRACA ZESPOŁOWA 
OPARTA NA ZAUFANIU

JAKOŚĆ – DLA WIELOLETNIEJ PRACY
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#WeLiveGlass. #WeLiveGlass.

„Jako hurtownik uważam, że sukces 
to lojalni klienci. Kiedy można w pełni 
zaspokoić ich wymagania, szanse 
na dalszą współpracę rosną. Nasz 
sukces opiera się na następujących 
elementach: moim doświadczeniu, 
kompetentnym doradztwie, 
atrakcyjnej ofercie w naszym sklepie 
internetowym oraz materiałach 
marketingowych. Przekazuję 
poczucie bezpieczeństwa, ponieważ 
dormakaba oferuje właściwy serwis: 
wsparcie techniczne, planowanie, 
gwarancje i konserwację.”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlassHurtownik



10 11

Usługi Systemy manualnych drzwi przesuwnych  

01

Systemy manualnych drzwi 
przesuwnych 

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacyjność
Partnerstwo

Nowe kompendium gloss 

Dzięki nowemu cyfrowemu kompendium w postaci 
strony internetowej, wszystkie aktualne dane 
i informacje na temat systemów szklanych dormakaba 
są dostępne w dowolnym czasie w jednym miejscu.

Można uzyskać wygodny dostęp do niego w podróży 
lub pobrać dane na komputer lub tablet.

https://www.dormakaba.com/pl-pl

http://compendium2.glas-innovationen.com/en

Transparentność i otwarcie na usługi.
Dostarczamy to, czego potrzebujesz, w forma-
cie dostępnym dla Ciebie. Twój sukces zaczyna się 
od nas. Niezależnie od stopnia zaawansowania pro-
jektu, zaplanujemy go szczegółowo i zrealizujemy 
go wraz z Tobą. Jeśli sprzedajesz nasze produkty, 
wspieramy Cię we wszystkich działaniach. Skorzy-
staj z naszych kompleksowych materiałów marke-
tingowych.

Twój biznes jest również naszym biznesem. Żyje-
my szkłem, co oznacza, że zapewniamy indywidual-
ne wsparcie, od pierwszego zapytania po wsparcie 
techniczne, a także pełne, praktyczne przeszkolenie. 
Bez względu na wymaganą kombinację okuć, roz-
wiązań dostępowych i funkcjonalności, wynik będzie 
imponujący dzięki temu, jak te elementy współgra-
ją ze sobą.

Złożone projekty wymagają indywidualnych rozwiązań. Dla-
tego też oferujemy kilka systemów drzwi przesuwnych manu-
alnych, które pozwalają na wolne od barier mieszkanie, pracę 
i życie. Dzięki swojej wszechstronności i eleganckiemu wyglą-
dowi, funkcjonalności i estetyce, systemy drzwi przesuwnych 
oferują kompleksowe rozwiązania dla Twoich potrzeb.

MUTO

MANET RSP 80 RS 120

• Kompaktowe i wielofunkcyjne 
drzwi przesuwne

• Ciężar panelu nawet do 150 kg

• System z zawiesiami ze stali 
nierdzewnej

• Płynna i cicha praca, zawiesia 
punktowe

• Ciężar panelu do 80 kg

• Z okuciami zaciskowymi 
i profilem maskującym

• Ciężar panelu do 120 kg
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Systemy manualnych drzwi przesuwnych  Systemy drzwi przesuwnych

Innowacyjny i niezawodny
System MUTO

MUTO oznacza doskonałe wzornictwo

Ze szkłem czy drewnem – MUTO tworzy eleganckie przejście między 
pomieszczeniami. MUTO oznacza technologię wysokiej jakości, dys-
kretnie ukrytą w kompaktowej szynie jezdnej przy jednoczesnym ci-
chym działaniu.

Zróżnicowane rozmiary systemu i różne funkcje umożliwiają dosto-
sowanie projektu drzwi przesuwnych do indywidualnych potrzeb. 
A w przypadku zmiany wymagań, można zainstalować dodatkowe 
opcje systemu w późniejszym czasie.

Szeroki asortyment i elastyczność 
MUTO oferuje wiele możliwych zastosowań.

Twoje korzyści:
• Dla rozwiązań szklanych lub drewnianych, zarówno 

do drzwi lekkich jak i ciężkich w zakresie od 60 do 150 kg
• Łatwy montaż i regulacja dzięki zdejmowanej czołowej 

pokrywie
• Indywidualne wzornictwo: biel, aluminium, anoda 

na stal, kolory specjalne RAL
• Dostępne również jako model synchroniczny bądź 

teleskopowy
• Dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych 

Styl MUTO jest niezwykle kom-
paktowy. Złożona technolo-
gia jest umiejętnie zintegrowa-
na i niewidoczna. MUTO oferuje 
wiele opcji, które sprawiają, że 
jest to elegancki system drzwi 

przesuwnych: np. funkcja tłumie-
nia zamknięcia/otwarcia, ukry-
ty elektrozamek lub kontaktron, 
który pozwala na monitorowa-
nie drzwi w systemie zarządzania 
budynkiem.
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Systemy drzwi przesuwnych Systemy drzwi przesuwnych

Wielofunkcyjność
MUTO

Samozamykanie Muto Self-closing
Po prostu bezproblemowe!

Z funkcją samozamykacza: MUTO zamyka się automa-
tycznie i cicho bez zewnętrznego zasilania. Komfort i wy-
goda użytkownika na pierwszym miejscu. 

Ukryty elektrozamek w szynie.

Elektrozamek niewymagający okablowania w sposób 
niewidoczny zintegrowany z profilem szyny jezdnej. 
Zamek na baterię można wygodnie zamykać/otwierać 
za pomocą pilota lub przełącznika naściennego.

DORMOTION.
Ciesz się ciszą i spokojem.

Dodatkowy komfort: funkcja DORMOTION delikatnie za-
trzymuje drzwi w ostatniej fazie zamknięcia/otwarcia 
chroniąc skrzydło przed trzaskaniem

MUTO Telescopic – konieczność lepszego zagospodarowania miejsca 
to nie problem dzięki funkcji teleskopowej

Przesuwne drzwi szklane w pokoju są już same w sobie prawdzi-
wym cudem. Jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, system drzwi 
przesuwnych MUTO Telescopic 80 przenosi cię na wyższy poziom: 
Po otwarciu, skrzydła ustawiają się jedno za drugim co pozwala na za-
oszczędzenie miejsca. W rezultacie, przy niewielkiej ilości wolnej prze-
strzeni na ścianie jest możliwe zachowanie większej szerokości przej-
ścia uzyskując maksymalną przejrzystość.

Twoje korzyści:
• Oszczędzająca miejsce funkcja teleskopowa
• Zintegrowany zamek (opcjonalnie)
• Funkcja tłumienia DORMOTION (opcjonalnie)
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Systemy drzwi przesuwnych Systemy drzwi przesuwnych

Wysokiej jakości system
MANET ze stali nierdzewnej

Cichy system drzwi przesuwnych
RSP 80

Sprawdzony system przesuwny
RS 120

Zabawa światłem, kształtami i kolorami, lekkością i tech-
nologią zawsze przyciąga wzrok. Są to zalety technologii 
typowej dla MANET z jej idealnym dopasowaniem do po-
wierzchni szklanych. Wysokiej jakości materiały i wyrafino-
wana technologia podkreślają estetykę drzwi.

Dzięki niewielkiej odległości pomiędzy szybą i ścianą, system drzwi 
przesuwnych RSP 80 jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, 
gdzie ważna jest oszczędność miejsca. Swobodny system przesuwu 
i lekki wygląd, w sposób elegancki łączy ze sobą różne obszary użyt-
kowe w mieszkaniu. Sprawdzony system tłumienia hałasu w szynie 
zapewnia lekki i cichy przesuw.

Wózki systemu RS 120 cicho prowadzą panele na lekkich i wytrzy-
małych szynach. Specjalna technologia synchronizacji umożliwia jed-
noczesne otwieranie drzwi dwuskrzydłowych przesuwanych w prze-
ciwnych kierunkach. System zapewnia najwyższy możliwy komfort 
obsługi przy maksymalnych szerokościach przejścia, ponieważ wy-
starczy przesunąć tylko jeden panel a drugi otwiera się samoczynnie.

Wyróżniająca się konstrukcja 
okucia z charakterystycznymi 
zawiesiami i rotulami Manet.

Twoje korzyści:
• Elastyczny, bezramowy, system 

rotulowy ze stali nierdzewnej
• Dostępna jest wersja jedno 

i dwuskrzydłowa
• Bez szyny podłogowej – bez 

barier
• Nadaje się do szklanych lub 

drewnianych drzwi przesuw-
nych lub drzwi przymykowych

• Łatwy montaż elementów 
szklanych

Twoje korzyści:
• Wyjątkowo cichy dzięki szynie 

prowadzącej z wkładką 
z tworzywa

• Płynnie działający
• Nadaje się do pomieszczeń 

wilgotnych
• Wysoka odporność na korozję

Twoje korzyści:
• System o niskim poziomie 

hałasu
• Odporność na korozję
• Łatwość zablokowania 

w pozycjach końcowych
• Bezpośrednie mocowanie 

do sufitu lub ściany dla jednego 
typu szyny

• Możliwość zamontowania 
niestandardowych długości
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Projektowanie Projektowanie

„Zamykanie i otwieranie 
pomieszczenia przy pełnym dostępie 
do światła dziennego, oraz 
bezpieczeństwa. Potrzebuję tego! 
Współczesna architektura wnętrz 
wymaga wiedzy i kreatywności. 
Dlatego, najpierw szukam inspiracji 
w internecie, na blogach i filmikach, 
a następnie również w broszurach 
i czasopismach branżowych. Jeśli 
producent zapewni dokładnie to, 
czego potrzebuję, kiedy ekspert daje 
mi wskazówki i montuje wszystko 
profesjonalnie, wtedy jestem 
zadowolona.”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlassWłaściciel
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Projektowanie Manualne systemy drzwi przymykowych i wahadłowych

02

Manualne systemy drzwi 
przymykowych i wahadłowych

Usługi 
Projektowanie 
Jakość
Innowacyjność
Partnerstwo

Różnorodność bez zgadywanki.
Dobry projekt wynika z konsekwentnej zgod-
ności formy i funkcji. Naszym standardem pro-
jektowym jest stworzenie systemu, w którym 
komponenty uzupełniają się wzajemnie, dla 
każdego wymagania i na każde żądanie. Po-
zwól, aby Twoje kreatywne pomysły podążały 
za naszymi przemyślanymi rozwiązaniami.

Odkryj nowe perspektywy w projektowa-
niu wnętrz. Potrzebujesz drzwi przesuw-
nych, przymykowych czy wahadłowych? Jakie 
klamki Ci się podobają? Niezależnie od Twoich 
pomysłów co do materiałów i kolorów, mamy 
linię produktów dla każdego gustu. Wytrzy-
mała i niewymagająca wysiłku mechani-
ka idealnie dopasowuje się do konstrukcji. 
Wszystko to dla twojego pokoju.

Szklane drzwi i ścianki wymagają szczególnej uwa-
gi. Dlatego też opracowaliśmy szeroki asortyment 
okuć do szkła do drzwi przymykowych i wahadło-
wych – o uniwersalnym kształcie i zaprojektowany 
tak, aby spełniał swoje zadanie.

Łącząc różne typy zawiasów z kombinacjami zam-
ków i klamek lub pochwytów, można zastosować 
rozwiązania indywidualne, również w przypadku 
drzwi dwuskrzydłowych.

Rozwój idzie do przodu.
Skomplikowany montaż to sprawa z przeszłości; dzisiaj 
chcemy produktów od razu do użycia. Znaczenie: Technologia 
musi być łatwa do zrozumienia i łatwa do użycia. Ale 
osiągnięcie tego nie jest wcale łatwe; wymaga 
to drobiazgowego procesu projektowania.

STUDIO

TENSOR

OFFICE

VISUR
RP Systemy drzwi 
wahadłowych

• Zamki i zawiasy do systemów 
drzwi przymykowych

• Zamki poziome

• Zawiasy do systemów drzwi 
wahadłowych

• Wbudowany samozamykacz

• Zamki i zawiasy dla systemów 
drzwi przymykowych

• Zamki pionowe

• Systemy drzwi wahadłowych 
z ukrytymi okuciami

• 100% przejrzystości

• Zintegrowany samozamykacz 
górny RTS 85 do systemów 
drzwi wahadłowych
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Manualne systemy drzwi przymykowych i wahadłowych Manualne systemy drzwi przymykowych i wahadłowych

01

04

02

05

03

Okucia do drzwi przymykowych  
STUDIO

Dzięki swojemu smukłemu kształtowi i eleganckiemu wzornictwu 
zamki STUDIO doskonale podkreślają szczególny charakter i przejrzy-
stość drzwi szklanych. Dają one użytkownikowi możliwość wyboru po-
między różnymi opcjami zamykania (nieryglowane, klucz BB, wkładka 
patentowa).

Twoje korzyści:
• Wysoki poziom bezpieczeństwa 

i jakości dzięki zaawansowanej i wy-
trzymałej technologii zamków

• Łatwy i szybki montaż
• Ciche zamykanie
• Indywidualny charakter dzięki różno-

rodności dostępnych kolorów i typów

01 STUDIO Rondo – wzór zaokrąglony
02 STUDIO Classic – wzór klasyczny
03 STUDIO Gala 2.0 – sfazowane krawędzie
04 STUDIO Medio – wzór delikatny
05 STUDIO Arcos – wzór łukowy
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Manualne systemy drzwi przymykowych i wahadłowych Manualne systemy drzwi przymykowych i wahadłowych

Nowoczesny klasyk
STUDIO Classic

Zaokrąglone kształty
STUDIO Rondo

Miejsce na pomysły i podkreślenie cech – zróżnicowane opcje klamek 
i wykończenia powierzchni pozwalają stworzyć indywidualny charak-
ter pomieszczeń. STUDIO Rondo zostało sprawdzone i przetestowane 
wiele razy podczas ciągłego użytkowania.

Klamki na specjalne zamówienie:

OGRO by Wagenfeld 8928

OGRO 8141/Rosette

OGRO 8815

Otwarte wnętrze, nawet przy zamkniętych drzwiach. Smukłe wzor-
nictwo STUDIO Classic podkreśla szlachetną przeźroczystość drzwi 
z hartowanego szkła.

Okucia STUDIO Classic charakteryzują 
się prostokątnym wzornictwem, 
elegancją i funkcjonalnością.

Wyróżniające cechy:
• Komfortowa redukcja hałasu 

dla cichego zamykania drzwi
• Regulowana pozycja klamki 

• Można wykorzystać istniejące 
ościeżnice

• Regulowana siła sprężyny 
powrotnej klamki

• Długa żywotność – przetesto-
wane dla 200 000 cykli 
zapadki

• Zgodność z EN 12209
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Małe wymiary, 
duży efekt 
STUDIO Medio

Wyróżniająca się 
sfazowaną linią 
STUDIO Gala 2.0
Detale są ważne dla dobrego projektu: STUDIO Gala 2.0 podkreśla 
wysoki standard wnętrza ze szkłem ESG.

Delikatny zamek STUDIO Medio harmonijnie wkomponowuje się 
w ogólny wygląd drzwi. Liniowy, dyskretny kształt doskonale pasuje 
do szkła hartowanego. Dodatkowe funkcje z samozamykaczem 

TS92, którego siła i prędkość zamykania 
mogą być regulowane, zapewniają 
komfort bez barier.

STUDIO Gala 2.0 posiada róż-
ne wersje zamka. Klamka może 
być na przykład umieszczona 
w przedniej bądź tylnej części 
korpusu. Oprócz zamków bez do-
datkowego zamknięcia, dostępne 
są również zamki z kluczami BB 
i zamki na wkładki PZ.

Często to drobiazgi sprawiają, że 
życie staje się piękniejsze. Dotyczy 
to z pewnością STUDIO Medio.

Wyróżniające cechy:
• Komfortowa redukcja hałasu 

dla cichego zamykania drzwi
• Regulowana pozycja klamki

• Można wykorzystać istniejące 
ościeżnice

• Regulowana siła sprężyny 
powrotnej klamki

• Długa żywotność – przetesto-
wane dla 200 000 cykli 
zapadki

• Zgodność z EN 12209

Twoje korzyści:
• Możliwość łączenia z zawiasa-

mi według uznania nabywcy
• Można wykorzystać istniejące 

ościeżnice
• Wysokiej jakości materiały
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Rozwiązania łukowe
STUDIO Arcos

STUDIO Arcos daje miejsce na pomysły i świadomie podkreśla cha-
rakter. Niezależnie od wykończenia powierzchni: zamki robią wrażenie 
dzięki łukowemu kształtowi. Wygląd jest szczególnie imponujący w po-
łączeniu z dopasowaną klamką ARCOS.

Dogodne uzupełnienie produktu: 
napęd drzwi PORTEO może być 
sterowany za pomocą pilota lub 
przełącznika naściennego i do-
datkowo może być aktywowany 
za pomocą funkcji Push & Go.

Twoje korzyści:
• Wysoki poziom bezpieczeństwa 

i jakości dzięki zaawansowanej 
i wytrzymałej technologii 
zamków

• Łatwy i szybki montaż
• Ciche zamykanie dzięki mate-

riałom dźwiękoizolacyjnym
• Indywidualny charakter dzięki 

różnorodności dostępnych 
kolorów i typów

Wyróżniające cechy:
• Komfortowa redukcja hałasu 

dla cichego zamykania drzwi
• Regulowana pozycja klamki 

• Można wykorzystać istniejące 
ościeżnice

• Regulowana siła sprężyny 
powrotnej klamki

• Długa żywotność – przetesto-
wane dla 200 000 cykli 
zapadki

• Zgodność z EN 12209

Kaba AP1000

OGRO 8111

Klamki na specjalne zamówienie:

OGRO 8140

OGRO by Wagenfeld 8928

Mechaniczny system zamykania zapewniający wysoki  
poziom bezpieczeństwa drzwi szklanych.

Kaba pExtra+ Kaba quattro plus
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Okucia do drzwi przymykowych
typu OFFICE

Zamki OFFICE dają dobre argumenty prze-
mawiające za stosowaniem ich w drzwiach 
często używanych. Bardzo solidny korpus 
zamka wytrzymuje całodzienne użytkowanie. 
W najprawdziwszym znaczeniu tego określe-
nia: „mocna sztuka”.

Twoje korzyści:
• Niezawodność podczas intensywnego 

użytkowania
• Długa żywotność dzięki materiałom 

wysokiej jakości
• Komfort ciszy – tłumienie hałasu
• Regulowana pozycja klamki
• Z powodzeniem przetestowano 500 000 

cykli zapadki i 100 000 cykli rygla
• Zgodność z EN 12209

0102

03 04

01 OFFICE Junior
02 OFFICE Classic
03 OFFICE Mundus
04 OFFICE Arcos

01
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OFFICE Junior SVP5000
Solidne zabezpieczenie
W sytuacjach zagrożenia, ryzyko paniki musi pozostać pod kontrolą i być 
możliwe do opanowania. Aby wyjść temu naprzeciw opracowany został 
zamek OFFICE Junior SVP 5000. Nowy zamek w wersji samoryglującej 
na wypadek ewakuacji spełnia normę EN 179 i daje możliwość uciecz-
ki z pomieszczenia w każdym momencie. Naciskając klamkę możemy 
otworzyć drzwi. Po opuszczeniu pomieszczenia rygiel wysuwa się auto-
matycznie dzięki czemu nikt niepowołany nie dostanie się z zewnątrz do 
pomieszczenia – skomplikowany mechanizm prosty w użyciu.  

Długa żywotność 
przy intensywnym użytkowaniu
OFFICE Junior

Solidny i ponadczasowy
OFFICE Classic

Ponadczasowa konstrukcja, wszechstronna i niezawodna w swojej 
funkcji: System okuć OFFICE Junior został zaprojektowany z myślą 
o intensywnym użytkowaniu i długiej żywotności. Dzięki różnorodno-
ści wykończenia powierzchni i dużemu wyborowi zamków, klamek i za-
wiasów, jest to niezawodny wybór zarówno dla pomieszczeń mieszkal-
nych, jak i budynków.

Zaprojektowane do codziennego użytku: Ponadczasowe nowoczesne 
okucia do drzwi przymykowych są dostępne w różnych wariantach. Zo-
stały zaprojektowane bez kompromisów do intensywnego użytkowa-
nia. Idealnie nadają się do drzwi często używanych.

C-lever compact
Dodatkowe okucie nawierzchnio-
we służące do kontroli dostępu 
za pomocą kart. Okucie działa 
na baterie i nie wymaga dodat-
kowego okablowania
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Solidna technologia
OFFICE Arcos

Pokój to miejsce do mieszkania: wszystko musi pasować do siebie – kształty, kolory 
i wykończenia powierzchni. Dlatego też, w linii OFFICE Mundus dostępny jest teraz 
odpowiedni zamek, pasujący do okuć narożnych MUNDUS. Wszystkie elementy ra-
zem są zgodne z zasadą projektową XEA. Oznacza to prawdziwą swobodę wyboru 
odcieni – od jasnego do ciemnego, matowe, z fakturą lub o wysokim połysku.  
Wykończenia powierzchni ze stali nierdzewnej lub aluminium. W każdym wariancie 
występuje harmonia i jedność.

Zawiasy i zamki Junior Arcos.
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Aluminiowa i anodowana konstrukcja 
TENSOR nadaje drzwiom harmonijny 
wygląd.

Okucia do drzwi wahadłowych
TENSOR

System drzwi wahadłowych
VISUR

Drzwi ze szkła hartowanego w połączeniu z okuciami TENSOR 
do drzwi wahadłowych zapewniają nie tylko przejrzystość i przytul-
ność w pomieszczeniach, ale także wyjątkowy komfort: Drzwi łatwo 
otwierają się w obu kierunkach i zawsze wracają do pozycji zamknięcia.

Szklane drzwi wahadłowe bez widocznych okuć? Odpowiedź to VISUR. 
Ten opatentowany system sprawia, że wahadłowe drzwi szklane są 
całkowicie wolne od widocznych zawiesi. Nie skupiamy uwagi na oku-
ciach, ale na absolutnej przejrzystości. To sprawia, że nawet małe po-
mieszczenia wyglądają na duże – to prawdziwe zwycięstwo dla archi-
tektury wnętrz.

Twoje korzyści:
• Bezpieczna pozycja otwarta 

dzięki blokadzie położenia 90˚
• Łatwy montaż na ścianie, 

ościeżnicy czy też szkle
• Nie jest wymagana specjalna 

ościeżnica drzwiowa

• Stopery EASY STOP, monto-
wane bezpośrednio 
na drzwiach jako stoper 
przymyku nie stanowiący 
przeszkody w podłodze

• Łatwe i dokładne ustawianie 
pozycji zerowej

Twoje korzyści:
• Wysoka przejrzystość
• Wysoka wytrzymałość dzięki 

zaawansowanej technologii
• Nie jest wymagana ościeżnica 

drzwiowa
• Ukryty górny samozamykacz 

RTS 85

Pochwyty Arcos o łukowym kształcie są dostępne 
w długościach 350mm oraz 750mm.
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Systemy całoszklane
RP

System drzwi wahadłowych typu RP to system w którym w gór-
nej szynie ukryty jest samozamykacz RTS 85. System RP umożliwia 
współpracę z okuciami narożnymi typu Universal czy też MUNDUS.

Twoje korzyści:
• Niewidoczny samozamykacz
• Specjalny mechanizm spowal-

niający chroni skrzydło przed 
uszkodzeniem w przypadku 
gwałtownego otwarcia

• Blokada położenia skrzydła 
w 90˚

Niewidoczny samozamykacz RTS 85 
systemu RP jest dopasowany 
do nowych systemów okuć narożnych 
Universal i Mundus
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Jakość Jakość

„Mój klient często wymaga projektu, 
który jest trudny do wdrożenia 
w praktyce. W tym celu, narzędzie 
cyfrowe pomaga mi na etapie 
planowania: Aplikacja dormakaba 
360° City inspiruje i tworzy 
realistyczną perspektywę. Mogę 
wtedy polegać na funkcjonalności 
w praktyce. Korzystając z wysokiej 
jakości materiałów i dzięki 
wytrzymałości systemów, 
oczekiwania mojego klienta będą 
w całości spełnione.”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlassProfesjonalny projektant
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Jakość Okucia do szkła hartowanego

03

Okucia do konstrukcji szklanych

Dążenie do zaprojektowania, wypełnionej światłem architektury wy-
maga eleganckich rozwiązań w zakresie okuć do szkła. W tym celu 
oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości produkty. Zaawansowane 
technicznie, atrakcyjne wizualnie i dające się łączyć w wielu wariantach 
okucia są przeznaczone głównie do szkła hartowanego bądź hartowa-
nego i laminowanego.

MUNDUS

BEYOND

 
Profile montażowe

MR 22/MR 28

UNIVERSAL Arcos

MANET

Listwy TP/TA

UNIVERSAL

SG zamki

Okucia EA

• Jednolity design
• Wiele opcji montażowych

• Prosta obróbka szkła
• Pewne mocowanie dzięki dużym 

powierzchniom zaciskowym

• Otwieranie drzwi do kąta 180˚
• Rozwiązania również do drzwi 

łukowych

• Bogata różnorodność 
i wszechstronne zastosowanie

• Okucia łukowe typu Arcos

• Systemy rotulowe ze stali 
nierdzewnej

• Różnorodne rozwiązania

• Wysokie bezpieczeństwo 
i jakość

• Zabezpieczenie tafli przed 
stłuczeniem

• Bezpieczne dla dzieci systemy 
drzwi wahadłowych

• Design o wysokiej przejrzystości

• Profile 
zaciskowe i klipsowe do szkła

• Do zastosowań wewnątrz 
budynków

• System małych profili 
klipsowych

• Do zastosowań wewnętrznych

Usługi 
Projektowanie 
Jakość
Innowacyjność
Partnerstwo

Jakość jest zawsze naszym standardem
Planujesz modernizację lub remont? Więc, na pewno masz 
mnóstwo pytań: Jak system będzie wyglądał w pokoju? 
Które szkło, które okucia i które systemy pasują do siebie? 
Na ile można zmienić wymiary? Co można zamontować 
i za ile? Tak czy inaczej, trwała jakość okuć jest czynnikiem 

decydującym – jeśli chodzi o koszty i jakość życia. W koń-
cu, systemy muszą pasować do siebie. Jest tak dlatego, 
że każdy projekt jest inny i każdy z nich jest wymagający. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o lotnisko, ratusz czy pokój 
dzienny, nie ma alternatywy dla wysokiej jakości produktu.

dormakaba 360° City App
Możesz zobaczyć już teraz na ekranie dotyko-
wym, które szkło, które okucia i które systemy 
pasują do siebie. Jak cały system będzie wy-
glądał w pokoju? Jak idee stają się prawdziwą 
architekturą? Na wiele pytań można znaleźć 
odpowiedź w wirtualnym świecie. Obecnie, wy-
konawcy i klienci końcowi spotykają się na plat-
formie cyfrowej i wspólnie tworzą współczesną 
architekturę. Kiedy masz zamiar dołączyć?

www.dormakaba.com/360-city
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Okucia narożne
MUNDUS

Okucia MUNDUS imponują swoją elegancją, prostymi krawędziami 
i zaokrąglonymi narożnikami. Wysokiej jakości materiały i staranne 
wykonanie to domena systemu Mundus. Okucia nie posiadają widocz-
nych śrub i pinów mocujących pokrywę. Dzięki dużej możliwości regu-
lacji, okucia Mundus dopasowują się idealnie do otworu montażowego. 
System umożliwia płynną regulację szczelin pionowych i daje możli-
wość regulacji pozycji zerowej skrzydła drzwiowego.

Duża różnorodność wykończeń powierzchni
Możliwość łatwego dopasowania się kolorystyką do bieżącej 
architektury.

Twoje korzyści:
• Jednorodny design
• Szeroka gama rozwiązań, 

kolorów i materiałów
• Szybki montaż. Prosta regulacja.
• Do różnych grubości szkła
• Możliwość zastosowania szkła 

hartowanego i laminowanego 
razem z technologią 
Clamp&Glue

• Łatwa modernizacja i integra-
cja z istniejącymi systemami

MUNDUS oznacza doskonałe 
wzornictwo

Biały półmat

Srebrny półmat

Anoda ciemna stal 
nierdzewna 

Szkło białe, połysk

Stal nierdzewna

 Anoda na mosiądz 

Szkło czarne, połysk

Stal nierdzewna 
polerowana

Ciemny brąz

Standardowa kolekcja
Standardowe 
wykończenia 
powierzchni, anoda, 
stal nierdzewna bądź 
RAL

Kolekcja ekskluzywna
Materiały poddane 
obróbce np. specjalna 
anoda lub polerowana 
stal nierdzewna

Kolekcja Glass
Szklane nakładki 
sprawiają, że okucia 
narożne wizualnie 
stapiają się 
ze szklanymi 
drzwiami, tworząc 
niepowtarzalny efekt.

Aspekt wizualny: krawędzie okuć 
narożnych są delikatnie zaokrąglone 
tworząc złudzenie delikatnego cienia.
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UNIVERSAL Motion

UNIVERSAL Motion to okucie z wbudowaną funkcją samozamykania, 
dzięki czemu nie ma już potrzeby montowania dodatkowego 
samozamykacza w podłodze. Drzwi z okuciem zamykają się bardzo 
łagodnie gwarantując ciszę i komfort użytkowania.
Okucia do szkła ESG 10-12 mm do wagi 100 kg skrzydła drzwiowego.

www.dormakaba.pl

UNIVERSAL Arcos

Duża ilość wariantów dla swobody projektowania: Okucia narożne 
typu UNIVERSAL Arcos nadają się do przyświetli bocznych, naświe-
tli górnych oraz do drzwi jedno czy dwuskrzydłowych. Unikalna kon-
strukcja systemu zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji bez 
konieczności stosowania ciężkich i dużych elementów. Technologia 
zacisku okuć na szkle ESG umożliwia praktycznie niewidoczne moco-
wanie nakładek do korpusu. Pewne i prestiżowe rozwiązanie dla każ-
dego projektu.

Twoje korzyści:
• Łatwa obróbka szkła, bezpieczny 

i szybki montaż
• Różne zastosowania montażowe
• Unikalny design
• Wysoka jakość
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BEYOND

Bezpieczne drzwi przymykowe bądź wahadłowe: W przypadku syste-
mu BEYOND, oś obrotu skrzydła drzwiowego znajduje się bardzo bli-
sko krawędzi tafli. Dzięki minimalnej szczelinie od strony zawiasów ry-
zyko ewentualnego przytrzaśnięcia palców jest praktycznie zerowe.

Twoje korzyści:
• Bezpieczne, ponieważ zapobie-

gają ryzyku przytrzaśnięcia 
palców od strony zawiasów

• Nie jest wymagana ościeżnica 
drzwiowa

• Wysoka przejrzystość dzięki 
małym rozmiarom okuć

BEYOND to system szklanych drzwi 
wahadłowych chroniący przed 
ewentualnym przytrzaśnięciem palców.

Zapewnia większe bezpieczeństwo 
dzięki małym szczelinom od strony 
zawiasów. Pomieszczenia o różnych 
funkcjach są fizycznie rozdzielone lecz 
wizualnie połączone.
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Okucia EA z odsuniętą 
osią obrotu

Okucia narożne EA charakteryzują się małymi rozmiarami i smukłą 
konstrukcją. System ten obejmuje różne modele i wiele wykończeń po-
wierzchni. Dzięki przesuniętej osi obrotu poza taflę drzwiową istnieje 
możliwość otwarcia skrzydła na kąt nawet 180˚

Zamki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wystarczały proste, szybko przy-
gotowane wycięcia i otwory w szkle. Korpusy zamków umożliwiają uzyskanie du-
żych powierzchni zaciskowych na szkle z optymalnym wymiarem okucia.

Drzwi szklane na bazie systemu TP/TA skutecznie chronią dolne krawędzie szkła 
przed uszkodzeniami spowodowanymi kopnięciami lub wstrząsami. Ponieważ listwy 
TP/TA dają dodatkową stabilność szkła, pozwalają na użycie ciężkich, szerokich 
drzwi. Skrzydła drzwiowego mogą być projektowane nawet do 1400 mm szerokości.

Unikalny design, wysoka funkcjonalność:
Okucia narożne EA umożliwiają otwieranie drzwi szklanych nawet na kąt 180°

Twoje korzyści:
• Różne warianty i wykończenia 

powierzchni
• Otwieranie drzwi na kąt 180°
• Długa żywotność

Twoje korzyści:
• Stabilność i ochrona szkła 

dla ciężkich skrzydeł
• Możliwość łączenia z okuciami 

narożnymi
• Dodatkowe bezpieczeństwo 

dzięki wbudowanym zamkom

Twoje korzyści:
• Prosta obróbka szkła
• Pewne mocowanie dzięki dużym 

powierzchniom zaciskowym
• Wysokiej jakości materiały 

i solidne konstrukcje
• Zamki przeznaczone do szkła 

hartowanego ESG

Niezawodna ochrona krawędzi szkła
Listwy TP/TA

Zamki centralne i narożne SG oraz Universal
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Bezramowy system ze stali 
nierdzewnej
MANET
MANET zachwyca swoim charakterystycznym designem: rotulowo 
mocowany do szkła system ze stali nierdzewnej. To eleganckie rozwią-
zanie podkreśla szlachetność i przejrzystość architektury. Manet opie-
ra się na wysokiej jakości okuciach. Poza drzwiami jedno i dwuskrzy-
dłowymi oraz przyświetlami ze szkła hartowanego, Manet pozwala 
na realizację niestandardowych zabudów szklanych.

System MANET oferuje 
dużą elastyczność 
w projektowaniu na szkle 
hartowanym.

Twoje korzyści:
• Duże możliwości projektowe
• Nie jest wymagana ościeżnica 

drzwiowa
• Jednolity design dla drzwi 

przesuwnych drzwi 
przymykowych oraz 
wahadłowych
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Okucia do szkła hartowanego Okucia do szkła hartowanego

Profile montażowe Profile klipsowe
MR 22 i MR 28

Profile montażowe dormakaba są dostępne w aluminium anodowa-
nym bądź w stali nierdzewnej, mogą być również przygotowane w do-
wolnym kolorze RAL. Systemy zapewniają subtelne i stabilne osadzenie 
szkła do sufitu, podłogi czy też ściany. Sprawdzają się dobrze przy mo-
cowaniu przyświetli i naświetli szklanych.

MR 22 i MR 28 to profile aluminiowe typu klipsowego do montażu sta-
łego szła hartowanego ESG8mm bądź ESG10mm. Delikatne i ele-
ganckie rozwiązania profili nadają się idealnie do wewnętrznych zabu-
dów szklanych.

Ze względu na swoje wymiary 22mm lub 28 mm, profile MR są  chętnie 
stosowane wszędzie tam gdzie liczy się maksymalna transparentność 
konstrukcji szklanej.

Obwodowa stabilizacja szkła: Profil 
łączący ze ścianą zapewnia bezpieczne 
mocowanie szkła.

Twoje korzyści:
• Pewne mocowanie szkła 

do podłoża
• Eleganckie nakładki profilu 

z aluminium bądź stali
• Możliwość wykonania nakładek 

w dowolnym kolorze RAL

Twoje korzyści:
• Delikatne rozwiązania  

do wewnętrznych zabudów
• Możliwość demontażu i ponow-

nego montażu poprzez klips
• Profile aluminiowe w anodzie
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Innowacyjność Innowacyjność

„Bycie innowacyjnym oznacza: Stale 
ulepszanie naszych systemów w celu 
zapewnienia szybkiego, 
bezproblemowego montażu 
i wygodnej obsługi w codziennym 
użytkowaniu. W związku z tym, nasi 
inżynierowie ciągle poszukują nowych 
rozwiązań. W rezultacie, ciężkie 
i duże skrzydła szklane można łatwo 
użytkować, jak ma to miejsce 
w przypadku systemu MUTO. Okucia 
robią wrażenie ze względu na ich 
wysoki poziom bezpieczeństwa, 
a przy tym pozostają eleganckie 
i subtelne.”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlassPracownik dormakaba
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Innowacyjność Konstrukcje szklane

05

System kompleksowej zabudowy 
UNIQUIN

Usługi 
Projektowanie 
Jakość
Innowacyjność
Partnerstwo

Nowoczesne systemy 
szklane dla nowych trendów 
architektonicznych. Istnieje 
nieskończona ilość wymagań 
dotyczących aranżacji 
pomieszczeń, zarówno 
do mieszkania, jak i do pracy.

W biurach, inteligentne rozwiązania dostępowe mieszają 
się z typową dla szkła otwartością. W domu, przezroczy-
ste przegrody dają przytulność, a jednocześnie przestron-
ność. Każdego dnia pracujemy nad rozwiązaniem dla no-
wych wymagań, zgodnie z mottem: #WeLiveGlass.

UNIQUIN pokazuje 
swoje mocne strony 
wszędzie tam, gdzie 
konieczne jest efektyw-
ne wykorzystanie 
przestrzeni. System 
tworzy dostępną 
przestrzeń: pomieszcze-
nia podzielone wizualnie 
zyskują wielkość, lekkość 
i przytulność. Otwar-
tość i dyskrecja nie 
stanowią już w biurze 
przeciwieństw.

Uniwersalny system konstrukcji szklanych

Pomieszczenie może również mieć więcej niż 
tylko cztery ściany; może obejmować wie-
le funkcji. Niektóre obszary mają być szero-
ko otwarte, a inne zamknięte, a pomieszcze-
nia często muszą odpowiadać jednocześnie 
na wszystkie te wymogi. Za pomocą naszych 
systemów można pogodzić wszystkie te kon-
trasty w jednym pomieszczeniu. Ścianki dzia-

łowe, drzwi przesuwne i drzwi wahadłowe 
tworzą spójny projekt, który umożliwia posta-
wienie architektury pomieszczenia na pierw-
szym miejscu. W tym przypadku, ochrona 
przed hałasem nie jest zapewniona kosztem 
przejrzystości, a bezpieczeństwo zwiększa 
pełna otwartość z inteligentnymi systemami 
zamykania.

UNIQUIN
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Konstrukcje szklane Konstrukcje szklane

Inteligentny System
UNIQUIN

Jego współczesny design natychmiast Cię zachwyci dzięki wielu har-
monijnym elementom. Ściany działowe, drzwi przesuwne i wahadłowe 
nie są już pojedynczymi elementami. W dormakaba, tworzą jednolitą 
architekturę. UNIQUIN to nowoczesny system, który dostosowuje się 
do każdego pomieszczenia, w tym do specjalnych wysokości pomiesz-
czenia, które wykraczają poza standard. Nie pozwól się ograniczać. 
UNIQUIN zapewnia swobodę w kształtowaniu najważniejszych funkcji 
pomieszczenia.

Niezależnie od tego, czy jest to biuro, hotel, 
czy też dom prywatny: każdy porojekt można 
wykonać w systemie UNIQUIN.

Zlicowane profile z ościeżnicą, okucia i syste-
my drzwi szklanych uzupełniają się wzajem-
nie, tworząc jednolity design. Daleki widok 
i wchodzące światło dzienne po prostu stwa-
rzają przyjemną atmosferę. Plus dla kreatyw-

ności i relaksu. Specjalna powłoka proszkowa 
daje aluminium elegancką powierzchnię, któ-
ra jest również wysoce odporna na uszkodze-
nia. Użyj dokładnie takich elementów podzia-
łu, jakich potrzebujesz: Szkło, drewno lub inne 
materiały. UNIQUIN to twoja nowa otwarta 
przestrzeń.

Łatwy i szybki montaż to wyróżnik UNIQUIN. 
Połączenie prostoty, jednolitości 
i różnorodności.

Dzięki UNIQUIN możesz cieszyć się swobo-
dą już na etapie projektowania. Do budowy 
konstrukcji szklanych można zastosować róż-
ne materiały: poczynając od szkła ESG 8mm 
po szkło ESG/VSG a nawet i drewno. Specjal-

na izolacja profili do szkła zapewnia większą 
ochronę przed hałasem. Jeśli potrzebujesz 
wyciszenia dźwięku przestrzennego, skorzy-
staj z modułów akustycznych Uniquin które 
mogą być dowolnie wymiarowane. Specjalne 
moduły przyczyniają się do tłumienia dźwięku 
wewnątrz pomieszczenia.

Zalety profili Uniquin: Można w pełni 
zintegrować elektrykę, możliwe są 
nawet gniazdka elektryczne na szkle
Cyfrowe systemy kontroli dostępu dla 
określonych obszarów bezpieczeństwa 
mogą być instalowane bez przeszkód. 
Uniquin daje odpowiedni podział 
pomieszczeń dla Twojego 
inteligentnego domu.
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Partnerstwo Partnerstwo

„Jako monter, nie uznaję żadnych 
kompromisów: Każdy drobiazg musi 
być zamontowany jak należy. 
Niedoróbki kosztują czas i pieniądze, 
a dormakaba zawsze służy 
mi pomocą. Dział sprzedaży i obsługi 
pomaga mi zapewnić pełny zakres 
prac dla mojego klienta. Program 
szkoleniowy i odpowiednie narzędzia 
techniczne i materiały pomagają 
mi zapewnić wysoką jakość 
realizowanych zleceń”

Usługi
Projektowanie 
Jakość 
Innowacja 
Partnerstwo

#WeLiveGlassMonter
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Partnerstwo Mobilne ściany szklane

04

Mobilne ściany szklane HSW

HSW FLEX ThermFSW EASY Safe

HSW-R

HSW EASY Safe

HSW-GP

• Panele zsuwane niezależnie 
do parkingu

• Wysoka transparentność, brak 
szprosów i ram

• Wysokie bezpieczeństwo 
i możliwość zastosowania szkła 
ESG oraz ESG/VSG

• Panele szklane z zawiesiami 
ze stali nierdzewnej

• Wysoka przejrzystość

• Panele zsuwane niezależnie 
do parkingu

• Izolacja akustyczna oraz 
termiczna

• Ramowe rozwiązanie idealnie 
nadaje się do zastosowań 
zewnętrznych

• Panele zsuwane harmonijkowo
• Transparentne, kompaktowe 

i oszczędzające miejsce
• Nie wymaga dodatkowego 

miejsca parkingowego 
na panele

• Niewielkie profile ramowe
• Lepsza ochrona przed 

czynnikami atmosferycznymi

Kiedy z procesu planowania powstaje 
prawdziwa architektura, należy 
polegać na współpracy wszystkich 
dostawców.

Ściany działowe i systemy szklane są in-
tegralną częścią składową architektu-
ry. Wiele komponentów ma znaczenie 
podczas montażu, a doskonała współ-
praca między wszystkimi partnerami 
jest szczególnie ważna. Naszym stan-
dardem jest pomoc poprzez udziela-
nie rzetelnych porad oraz usługi szko-
leniowe. Szkolenia pomagają naszym 

partnerom i klientom w perfekcyjnym 
montażu naszych produktów. Wszyst-
kie etapy procesu można wykonać wła-
ściwie dzięki praktycznym narzędziom, 
takim jak instrukcje montażu i filmy in-
struktażowe. Dzięki naszej otwartości,
nasi klienci mogą skorzystać z licznych 
dodatkowych usług, takich jak marke-
ting, doradztwo, instruktaże lub rozbu-
dowana sieć partnerska. Twój sukces 
oznacza nasz wzrost.

Usługi 
Projektowanie 
Jakość
Innowacyjność
Partnerstwo

Doświadczenie w realizacjach

Wiesz co dostajesz dzięki szkoleniom 
dormakaba

Program szkoleniowy to znacznie 
więcej niż szkoła. Doświadczeni 
instruktorzy szkolą w zakresie 
bezpieczeństwa produktu, wszystkich 
aspektów technicznych, a także 
bezbłędnego i efektywnego montażu. 
Dlatego, wszystkie pakiety szkoleniowe 
opierają się wzajemnie na sobie – 
mając jeden cel: zasłużyć na tytuł 
„Wykwalifikowanego partnera 
montażowego dormakaba”.

Manualne systemy ścian przesuwno-składanych oraz 
harmonijkowych mają duży wpływ na klimat panu-
jący w pomieszczeniu. Można je dopasować do kon-
kretnego projektu, poprzez częściowe lub całkowite 
otwarcie. Duża przejrzystość jest zapewniona

zwłaszcza w przypadku zastosowania ich jako wi-
tryn sklepowych – znika bariera pomiędzy dwiema 
przestrzeniami: wewnętrzną i zewnętrzną. Manual-
ne systemy ścian składanych łączą w sobie przejrzy-
stość oraz wysoki komfort użytkowania. 
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Mobilne ściany szklane Mobilne ściany szklane

Niezawodny system
HSW EASY Safe

Szklane ściany mobilne HSW EASY Safe wyróżniają się wysoką jako-
ścią i bezpieczeństwem. Bez względu na to, czy wymagana jest ści-
na prosta, ukośna czy łukowa – HSW można dopasować do każdego 
z tych rozwiązań. Nowy system ścian mobilnych w standardzie zapro-
jektowany jest do szkła ESG10mm bądź ESG12mm. Może być również 
z powodzeniem użyty do szkła hartowanego i laminowanego.

Górne i dolne profile drzwi zapewniają stabilność systemu

Panele przesuwne z bezpiecznego szkła HSW EASY Safe tworzą 
idealnie transparentną przestrzeń.

Twoje korzyści:
• Bezramowe panele szklane 

zapewniające wysoką 
przejrzystość

• Przyjazna dla użytkownika 
obsługa systemu

• Możliwość zastosowania szkła 
ESG oraz ESG/VSG

• Możliwość zaprojektowania 
dowolnej liczby paneli 
przesuwnych

• Panele nawet do wagi 150 kg 
i 4000 mm wysokości

• Nakładki w kolorach aluminium, 
stali nierdzewnej bądź 
dowolnym kolorze RAL
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Mobilne ściany szklane Mobilne ściany szklane

Harmonijkowe ściany szklane
FSW EASY Safe

System ścian mobilnych szklanych 
z zawiesiami
HSW-GP

Transparentne i oszczędzające miejsce: System ścianek przesuwno-składanych 
FSW EASY Safe nadaje się do montażu w linii prostej. Dzięki sprawdzonej techno-
logii wózków i zawiasów nie jest wymagane dodatkowe miejsce parkingowe. Po-
łączenie dwóch lub czterech a w przypadku FSW EASY Safe-C nawet do sześciu 
paneli, pozwala na dodanie szklanych ścian dla uzyskania dużej przejrzystości i wy-
gody użytkownika. FSW EASY Safe jest nową alternatywą dla systemu HSW, po-
dobną pod względem wyglądu i technologii, ale ze względu na to że składanie sys-
temu jest harmonijkowe obsługa ściany jest nadzwyczaj prosta.

Charakterystyczne dla HSW-GP jest rotulowe mocowanie paneli 
w połączeniu ze standardową szyną jezdną HSW. System ten charak-
teryzuje się zastosowaniem wysokiej jakości stali nierdzewnej i zawiesi 
zlicowanych z powierzchnią szklaną – idealnie nadających się do nowo-
czesnej architektury.

System HSW-GP oparty na okuciach 
MANET zapewnia prestiż 
realizowanego projektu.

Twoje korzyści:
• Elastyczne możliwości 

projektowe
• Okucia do skrzydeł w systemie 

MANET Design
• Duża przejrzystość i elegancki 

wygląd
• System do szkła ESG10 bądź 

ESG12mm
• System do wysokości 3000 mm

Twoje korzyści:
• Łatwy i bezpieczny 

w użytkowaniu
• Duża swoboda projektowania
• Możliwość zastosowania szkła 

ESG bądź ESG/VSG

• Nakładki w kolorach aluminium, 
stali nierdzewnej bądź 
dowolnym kolorze RAL

• Nie jest wymagane osobne 
miejsce parkingowe

• System do wysokości 3000 mm
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Mobilne ściany szklane Mobilne ściany szklane

System ścian mobilnych profilowych 
ciepłych
HSW FLEX Therm

System ścian mobilnych profilowych
HSW-R

Dzięki profilom aluminiowym z separacją termiczną, system Flex Therm 
zyskuje pełną kontrolę nad temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Ścian-
ki na bazie systemu HSW Flex Therm są dobrym rozwiązaniem wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest oddzielenie pomieszczeń z większą różnicą tem-
peratur.

Dzięki prostemu systemowi zamków na panelach przesuwno-przymyko-
wych, system umożliwia bardzo łatwą zmianę funkcji panelu z przesuwne-
go na przymykowy. Wszystkie pozostałe elementy takie jak wózki czy blo-
kady są częściowo ukryte i dobrze wkomponowane z system profili.

System profilowy HSW-R jest odpowiedni do większych obciążeń 
od wiatru. Jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy systemami 
HSW-Easy Safe a HSW-Flex Therm. Idealnie nadaje się na witryny 
sklepowe i wejścia do restauracji. Lekkie aluminiowe ramy obejmują 
szkło ze wszystkich stron. Boczne podwójne uszczelki szczotkowe 
zapewniają dodatkową ochronę przed podmuchami wiatru

HSW-R zapewnia zabezpieczenie 
witryn sklepowych i wejść do sklepów 
od zewnątrz.

Twoje korzyści:
• Efektywność energetyczna 

dzięki sprawdzonej separacji 
termicznej

• Łatwa obsługa paneli
• Zamki wielopunktowe na 

panelach skrajnych i panelach 
przesuwno-przymykowych.

Twoje korzyści:
• Odporność na obciążenia 

mechaniczne
• Zredukowany wpływ warun-

ków pogodowych i przeciągów 
dzięki solidnej ramie profilowej 
ze szczotkami

• Nadaje się do szkła bezpieczne-
go z pojedynczej tafli, szkła 
hartowanego i laminowanego.
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Akcesoria Akcesoria

Niezależnie od tego, czy jest to pochwyt wpuszczany, na-
wierzchniowy czy też klamka: Oferujemy duży wybór po-
chwytów do dowolnych drzwi szklanych, które stanowią 
zwieńczenie Twojego projektu. Dokonaj wyboru, który od-
powiada Twojemu indywidualnemu gustowi i stylowi życia.

Pochwyty wpuszczane są bardziej odpowiednie do lekkich 
drzwi przesuwnych, pochwyty nawierzchniowe do cięż-
szych konstrukcji oraz do drzwi wahadłowych. Podobnie 
jak uniwersalne klamki do drzwi przymykowych, mają one 
nie tylko walory wizualne, lecz także dotykowe. Wszystkie 
są wykonane z wysokiej jakości materiałów – jakość w za-
sięgu ręki.

Pochwyty do drzwi przesuwnych 
wahadłowych i przymykowych      

Pochwyt krążkowy 
MANET

Stal nierdzewna

Pochwyty MANET

Długość 350, 720, 1240 
lub 1760 mm, stal 
nierdzewna

Pochwyt krążkowy 
MANET

Stal nierdzewna

Pochwyty ARCOS

Długość 
350 lub 750 mm, EV 1

Pochwyt wpuszczany 
jednostronny

Stal nierdzewna

Pochwyty BEYOND

Długość 450, 600 
lub 900 mm, 
aluminium

Pochwyt SQUARE

Długość 300 lub 500 mm, 
różne wykończenia 
powierzchni

Pochwyty z zamkiem

Długość 1 225 mm, 
Stal nierdzewna

Zasięgnijmy informacji!
Nowe Glass Compendium

Cenniki, dane techniczne, handlowe, 
instrukcje montażu: Dzięki cyfrowemu 
katalogowi Glass Compendium masz pod 
ręką wszystkie aktualne dane i informacje 
na temat wewnętrznych systemów do szkła 
dormakaba.
Nowy katalog jest bardziej przyjazny dla użyt-
kownika. Teraz informacje można znaleźć 
jeszcze szybciej i łatwiej – intuicyjnie.

Dobry jak zawsze:
• Praktyczna funkcja wyszukiwania
• Pomocne pliki PDF do pobrania i drukowania

Teraz jeszcze lepszy:
• Nawigacja zoptymalizowana pod kątem 

smartfonów i tabletów (wygodny interfejs 
użytkownika)

• Możliwy jest bezpośredni „przeskok” między 
broszurą ze zdjęciami, cennikiem i broszurą 
techniczną

• Stałe przyciski cofania i nawigacji

Wygodny dostęp do informacji podczas po-
dróży na komputer, telefon czy tablet.

www.compendium2.glas-innovationen.com
www.dormakaba.pl
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Akcesoria Akcesoria

UNIVERSAL
Light Black

Profile Loft

Styl loftowy w Twoim wnętrzu. Nadaj swoim wnętrzom nowego charakteru, 
dzięki profilom loftowym z naszej oferty.

Loft nabiera nowego znaczenia, kiedyś 
surowe, chłodne pomieszczenia dziś 
zamieniają się w przytulne ciepłe miej-
sca. Ty też możesz stworzyć taki styl 
w swoim biurze lub mieszkaniu korzy-
stając z oferty naszej firmy. W nowo-
czesnej architekturze szkło jest jednym 

z najważniejszych materiałów, które 
zapewnia przejrzystość, funkcjonalność 
i światło. Profile loft pozwalają zmienić 
ten materiał w eleganckie i kreatywne 
rozwiązanie w prosty i szybki sposób, 
nie tylko do nowych, ale także na ist-
niejących ściankach szklanych.
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dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
Polska
Tel. 22 736 59 00
www.dormakaba.plwww.dormakaba.pl

Technika drzwiowa

Kontrola dostępu 

i dane elektroniczne

Mechaniczne 
systemy klucza

Systemy wejść

Systemy okuć 
do szkła

Serwis


