Inspirujące nowości

DORMA-Glas

Inspiracje i innowacje
Wyznaczamy trendy
w projektowaniu
i funkcjonalności
DORMA-Glas oferuje
w zakresie konstrukcji
ze szkła hartowanego,
drzwi wewnętrznych,
ścian składanych
oraz przesuwnych
sprawdzone
i kompleksowe
rozwiązania. Jesteśmy
obecni w całym
procesie tworzenia:
od etapu projektowania
do realizacji.
DORMA-Glas stale
poszukuje nowych,

innowacyjnych
rozwiązań
do mocowania szkła
hartowanego.
Nasze rozwiązania
systemowe
gwarantują solidne
wykonanie,
atrakcyjny wygląd
oraz zapewniają wygodę
i komfort użytkowania.
Wszystkie
nasze działania
są zgodne
z systemem
zarządzania jakością
DIN ISO 9001.

ARCOS
Universal

ARCOS
Profile
drzwiowe

ARCOS
Studio

ARCOS
Office

2

Nagrodzony
design
Aplikacje ARCOS
to harmonijne połączenie
metalu i szkła,
to przykład perfekcji.
ARCOS został wyróżniony
nagrodami:
„czerwona kropka 2001”
oraz „iF 2002”.
Charakterystyczny
jest motyw łuku,
wysoka jakość materiału,
z którego jest wykonany,
oraz wszechstronne
możliwości połączenia
różnych aplikacji.
ARCOS łączy w sobie
atrakcyjność wyglądu,
żywotność
oraz uniwersalność
zastosowania.
Jest oferowany
w szerokim wyborze
wykończenia powierzchni
i może być wykorzystany
do różnych
konstrukcji szklanych.
System ARCOS
ma w swojej ofercie
bogaty asortyment klamek.
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ARCOS
Universal

ARCOS
Profile
drzwiowe

ARCOS
Studio

ARCOS
Office

Różnorodność
Charakterystyczny dla ARCOS łuk
może być zastosowany
w każdym typie okucia.
Zaprojektowany jest
do 24 standardowych rozwiązań
całoszklanych.

Stabilne i bezpieczne
Ciężkie i często używane drzwi
wymagają specjalnego
zabezpieczenia.
Profile drzwiowe ARCOS
do drzwi wahadłowych i rozwiernych
umożliwiają montaż zamków
lub elektrozaczepów w drzwiach
z kontrolą dostępu – jeżeli takie
są oczekiwania klienta.

Funkcjonalne
ARCOS Studio ze swoją minimalną
wielkością zamka i zaczepu do zamka
odbiega znacznie od dotychczasowych
kształtów okuć.
System jest oferowany
w wielu wariantach
wykończenia powierzchni,
funkcji zamków i modeli klamek.

Prestiżowy
Wyjątkowa linia i niespotykany kształt
okuć ARCOS Office polecane są
klientom o wyrafinowanych gustach.
Atrakcyjne wzornictwo połączono
z funkcjonalnością i solidną
technologią. Za pięknie lśniącą
powierzchnią kryje się mocny
mechanizm zamka – testowany
na 500 tys. zamknięć drzwi
i 100 tys. zamknięć rygla zamka.
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Okucia do konstrukcji całoszklanych
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Universal

Beyond

EA

Profile
drzwiowe

Zamki

Niezawodność
Szkło wymaga
odpowiedniej oprawy.
Podjęliśmy wyzwanie
i stworzyliśmy
optymalne rozwiązania
– DORMA-Glas oferuje doskonałe uzupełnienie
do standardowych
szklanych systemów
wzbogacając ich wygląd
i funkcjonalność.
Nieskomplikowana
i łatwa do wykonania
obróbka szkła:
podcięć, otworów
i prosty sposób montażu
to wszystko,
co jest wymagane
podczas instalacji drzwi
i konstrukcji szklanych.
Wszystkie nasze okucia
i akcesoria
są zaprojektowane
modułowo i zawierają
podstawowe części.
Wysoka jakość materiału
gwarantuje
żywotność działania.
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Universal

Beyond

EA

Profile
drzwiowe

Zamki

Różnorodność
Nazwa mówi sama za siebie
– okucia DORMA-Glas Universal pasują doskonale
do różnych rodzajów drzwi.

Nowatorskie rozwiązania do drzwi uchylnych
Wąskie, okrągłe profile okuć są cechą charakterystyczną
systemu DORMA Beyond, ta linia stylistyczna
jest perfekcyjnym uzupełnieniem konstrukcji szklanych.
W systemie okuć do drzwi uchylnych punkt obrotu drzwi
jest bardzo blisko krawędzi skrzydła, co stanowi ochronę
przed ewentualnym uszkodzeniem palców
podczas zamykania skrzydła – szczególnie ważne
dla małych użytkowników, jakimi są dzieci.

Wszechstronne
EA – smukły model, nieograniczone możliwości.
Okucie dla drzwi przymykowych do mnóstwa aplikacji.

Mocne
Profile drzwiowe DORMA i przeciwuderzeniowe nakładki
zapewniają najlepsze zabezpieczenie dolnych części szkła,
nawet w punktach narażonych na częste użycie
i największe tarcie.

Bezpieczne
Pasują do różnych okuć i akcesoriów systemów
do szkła hartowanego.
Zamki DORMA-Glas to solidność
i pełne poczucie bezpieczeństwa.
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Okuciu do podziału pomieszczeń
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RP
do drzwi
wahadłowych

AGILE 150
do drzwi
przesuwnych

RS 120
do drzwi
przesuwnych

RS 40
do drzwi
przesuwnych

Beyond
do drzwi
przesuwnych

Przejrzysty obraz
Zawsze, kiedy potrzebny
jest elegancki i funkcjonalny
podział otwartej powierzchni,
biurowej lub mieszkalnej,
szklane panele
są idealnym rozwiązaniem.
Szklane drzwi przesuwne
oraz wahadłowe
w małych pomieszczeniach
dodają im światła
i sprawiają, że wyglądają one
jeszcze obszerniej.
To łatwe do instalacji
rozwiązanie umożliwia
wykorzystanie
trójwymiarowości szkła
i budowanie ścian zgodnie
z własnymi pomysłami.
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RP
do drzwi
wahadłowych

AGILE 150
do drzwi
przesuwnych

AGILE 50
do drzwi

przesuwnych

RS 120
do drzwi
przesuwnych

Beyond
do drzwi
przesuwnych

Wbudowany samozamykacz
Do drzwi wahadłowych z samozamykaczem ramowym
górnym – integralną częścią systemu.
Zastosowanie samozamykacza ramowego w górnym
profilu ościeży sprawia, że drzwi zawsze i niezwykle
precyzyjnie powracają do pozycji wyjściowej.

Wyjątkowa funkcjonalność
Szczególnie małe rozmiary szyny prowadzącej,
której wysokość wynosi zaledwie 63 mm,
przy maksymalnie zwiększonych wymiarach tafli szkła.
Wózki jezdne zaciskowe ukryte w profilu nośnym,
możliwość montażu różnej grubości szkła – 8, 10,
12 i 13,5 mm – decydują o wysokich parametrach
technicznych systemu oraz maksymalnym podkreśleniu
walorów szkła.

Propozycja do lekkich drzwi
Lekka wersja systemu AGILE,
z szyną o wysokości 49 mm,
idealna do drzwi o masie do 50 kg.
Do pomieszczeń biurowych,
handlowych (przymierzalni),
prywatnych mieszkań.

Oszczędność miejsca
Drzwi przesuwne RS 120 są niemalże bezszelestne.
Mocne klamry bezpiecznie utrzymują panel drzwiowy,
który może mieć masę do 120 kg.
Możliwa jest realizacja zabudowy jednolub wieloskrzydłowej.

Nowatorskie rozwiązanie
Zastosowano niespotykany dotąd okrągły kształt profilu
nośnego, co idealnie się harmonizuje z użytymi rolkami.
Zamontowanie równoległych rolek
gwarantuje równe rozłożenie ciężaru skrzydła,
optymalizuje przesuwanie skrzydła
oraz zapewnia jego cichą pracę.
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Okucia do drzwi wewnętrznych
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Studio Rondo

Studio Gala

Junior Office

TWIN

Solidne
Okucia przede wszystkim
umożliwiają prawidłowe
działanie drzwi.
Jednak w przypadku
drzwi szklanych
konieczne jest zadbanie
o wygląd
widocznych elementów,
jakimi są zawiasy, zamki
i klamki.
Muszą one tworzyć
atrakcyjny wygląd całości.
Zawsze mamy na uwadze
zarówno jakość materiału,
jak i atrakcyjność modelu.
Każde okucie, niezależnie
od tego, jak atrakcyjnie
jest zaprojektowane,
powinny być
przede wszystkim
funkcjonalne – gdyż
właśnie po funkcjonalności
ocenia się jego wartość.
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Studio
Rondo

Studio
Gala

Junior
Office

TWIN

Smukłość
Prosta elegancja Studio Rondo
sprawia, że jest ono idealne
do powierzchni mieszkalnych
zarówno modele z okrągłymi,
jak i prostymi krawędziami
klasycznej wersji zamka.

Elegancja
Wyjątkowy wzór doskonale pasuje
do wysokiej klasy projektów
architektonicznych,
podkreśla przy tym piękno szkła.

Mocny
Junior Office został zaprojektowany
do ciężkich i masywnych,
często używanych drzwi.
Klasyczny model Junior Office
ma ciekawy styl
na bazie prostych linii.

Inspirujące
Gotowe rozwiązanie drzwi
całoszklanych felcowych TWIN
promuje kreatywność.
Fascynujące kolory
i efekty świetlne można osiągnąć
poprzez emaliowanie
lub piaskowanie powierzchni szkła.
Drzwi TWIN gwarantują
zarówno dobre wyciszenie,
jak odpowiednią izolację cieplną.
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Systemy do ścian składanych
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HSW-G
FSW

HSW-ARCOS

HSW-R

HSW-ISO

HSW-GP

Różnorodność
wariantów
Każdy system
szklanych ścian składanych
DORMA umożliwia dowolne
kształtowanie przestrzeni,
gdzie położenie i klimat
pomieszczenia wyznaczane
jest dla każdego projektu
indywidualnie. Systemy
ścian składanych doskonale
nadają się na fronty
sklepowe, bankowe,
biurowe czy hotelowe.
W przypadku obiektów
handlowych ważne jest
zmniejszenie bariery
między sklepem a klientem,
redukcja dystansu
do potencjalnego klienta
przekłada się
na zwiększone obroty.

2

HSW-G
FSW

HSW-ARCOS

HSW-R

HSW-ISO

HSW-GP

Podstawowe wzornictwo
System szklanych ścian składanych HSW-G
oraz system harmonijkowy FSW oparte są
na takim samym rodzaju okuć.
Specjalne profile o wysokości 100 mm
znajdują się na dole i górze każdego skrzydła.
W ściankach harmonijkowych FSW dodatkowo
skrzydła są ze sobą połączone zawiasami.

Nowa linia
Aby zachować charakterystyczną, łukową linię,
w systemie ARCOS zastosowano
specjalny profil. Dopełnieniem systemu jest
elegancki samozamykacz DORMA ITS 96,
ukryty w skrzydle drzwi
– niewidoczny dla użytkownika.

Wariant ramowy
Szczególną ochronę przed wpływem
warunków atmosferycznych, zwłaszcza silnymi
wiatrami oferuje wariant HSW-R.
Rama systemowa oraz dodatkowe
uszczelnienie szczotkowe na górze i dole
chronią wnętrze przed utratą ciepła.

Zwiększona izolacja
Podwójnie szklenie HSW-ISO daje podwójną
ochronę przed ekstremalnymi temperaturami
i hałasem. Panele są dodatkowo wyposażone
w przekładki termiczne,
co predysponuje system
do zastosowań zewnętrznych
w obiektach publicznych i prywatnych.

Technologia wysokiej jakości
Ścianki szklane składane, z zastosowaniem
okuć MANET na panelach.
Szyna jezdna oraz parkingi są takie same,
jak w systemie podstawowym HSW-G.
Ściany składane HSW-GP są doskonałym
uzupełnieniem wnętrz, w których wykorzystano
inne okucia ze stali nierdzewnej MANET.
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Okucia punktowe do wnętrz
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MANET
do drzwi
przesuwnych

MANET
do drzwi
uchylnych

MANET
AMBIENT

Doskonałe
w każdym calu
Jeśli poszukiwane są
rozwiązania eleganckie
i o zaawansowanej technice
do różnorodnych zastosowań
w wewnętrznej architekturze
szkła, to idealny jest system
okuć MANET.
Zastosowane materiały
– stal nierdzewna
najwyższej jakości
oraz charakterystyczny
dla wszystkich okuć
serii MANET ten sam
punktowy design
są gwarancją
niepowtarzalnego
wzornictwa
i zaawansowanej techniki
mocowania szkła.
Wszystkie
elementy konstrukcyjne
i funkcjonalne są w pełni
widoczne – szyny jezdne,
wózki z rolkami i okucia
do drzwi – co nadaje
wnętrzom nowoczesny
i interesujący wygląd.
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MANET
do drzwi
przesuwnych

MANET
do drzwi
uchylnych

MANET
AMBIENT

Łatwość otwierania
Rolki wózków w drzwiach przesuwnych
po prostu płyną
po stalowej szynie nośnej.
Przesuwanie dużych tafli szkła
jest łatwe i ciche.
Zastosowanie mocowań punktowych
umożliwia licowanie się
wszystkich rodzajów tafli szklanych.

Doskonałe walory
Nierzucające się w oczy okucia,
nadają drzwiom uchylnym MANET
wyjątkowy urok.
Rozwiązania te
zostały tak zaprojektowane,
że wyjątkowo podkreślają
funkcjonalność i doskonałość
całego systemu MANET.

Idealne do mebli
System okuć MANET AMBIENT
stwarza nowe możliwości w kreowaniu
wzornictwa meblowego. Okucia te
umożliwiają projektowanie zabudowy
zarówno przesuwnej, jak i uchylnej.
Detale systemu ze stali nierdzewnej
stanowią element dekoracyjny
i są dopełnieniem
wzornictwa meblowego.
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Okucia do zewnętrzynych konstrukcji
całoszklanych
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RODAN
system
cięgien

RODAN
łączniki
punktowe

MANET
CONSTRUCT

LOOP
system
pierścieniowy

Duże formaty
z podkreśleniem
lekkości
Nowoczesna architektura
to między innymi
zewnętrzne szklane
elementy strukturalne,
które dają wrażenie
pełnego otwarcia i swobody.
Wyjątkowo precyzyjnie
wykonane wsporniki i inne
elementy podtrzymujące
gwarantują stabilność
nawet skomplikowanych
konstrukcji.
Systemy mocowań
zewnętrznych RODAN
i MANET CONSTRUCT
bardzo szybko zdobyły
międzynarodowe uznanie.
RODAN został wyróżniony
nagrodą „iF Product Design
Award 2001”,
natomiast
MANET CONSTRUCT
został nagrodzony
w corocznie organizowanym
konkursie
„Niemiecki Produkt Roku”.
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RODAN
system
cięgien

RODAN
łączniki
punktowe

MANET
CONSTRUCT

LOOP

Opatentowane rozwiązania
Okrągłe drążki i końcówki
tworzą uniwersalny zestaw,
który doskonale pasuje
do systemu piast lub złączek.
Głównym atutem jest
wyjątkowa wytrzymałość
wszystkich komponentów
co zapewnia bezpieczeństwo
projektowanych struktur.

Bezpieczeństwo mocowania
Szeroki asortyment
elementów mocujących
pozwala na różnorodność
projektowanych konstrukcji
szklanych. Specjalna budowa
okuć z przegubem kulowym
pozwala na kompensację
tolerancji w projektowanych
daszkach, fasadach szklanych.

Silny i wyjątkowy
Wszystkie elementy systemu
MANET CONSTRUCT – okucia
punktowe, łączniki pojedyncze
oraz uchwyty typu Spider
spełniają wszystkie wymagania
zarówno pod względem
wzornictwa, jak i dostosowania
do technologii projektu.

Zaciskanie zamiast wiercenia
System ten umożliwia
bezpiecznie umocować panele
szklane, bez potrzeby wiercenia
otworów czy wykonywania
innych mechanicznych czynności.
Szybka instalacja
i łatwość dostosowania
oszczędza czas i pieniądze.
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ul. Warszawska 72
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tel. (22) 736 59 00
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