
 KREATYWNE ROZPLANOWANIE
 POMIESZCZENIA
—
Systemy szklanych drzwi otwieranych 

i wahadłowych
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System TENSOR, dzięki funkcji sa-
mozamykania umożliwia bezpieczny 
powrót drzwi do pozycji wejściowej.

 TENSOR: DRZWI WAHADŁOWE 
 Z FUNKCJĄ SAMOZAMYKAJĄCĄ
—
Jakość, która porusza

Łatwe do otworzenia, nawet, 
jeśli nie ma sie akurat wolnej 
ręki, a dzięki funkcji samoza-
mykania drzwi samodzielnie 
powrócą do pozycji wyjścio-
wej

Tak wygodny jest TENSOR, 
którego satynowo-matowe 
uchwyty doskonale się pre-
zentują nie tylko ze wzorem 
szkła HORIZON 82, lecz tak-
że z różnymi innymi.

Zalety produktu

 . Uniwersalny sposób 
montażu do muru/
ościeżnicy /szkła
 . Zamykanie za pomocą 
funkcji samozamykania
 . Smukły, wysokiej jakości 
szklany design
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 ARCOS UNIVERSAL: DRZWI 
 WAHADŁOWE DO PRAWIE 
 WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ 
—
Montaż możliwy nawet bez 
ościeżnicy

Dopracowane technicznie 
i atrakcyjne wizualnie: Za po-
mocą patentowanego syste-
mu DORMA ARcOS Univer-
sal można stworzyć 
wewnątrz, jak i na zewnątrz 
indywidualnie zaprojektowane 
szklane konstrukcje. Kombi-
nacja wzoru, okuć i szkła 
umożliwiają stworzenie inspi-
rującej, skąpanej w promie-
niach słońca architektury.

Zalety produktu

 . Różnorodność kombinacji 
poprzez zastosowanie sy-
stemu modułowego
 . Bardzo duża paleta kolorów
 . Nie jest wymagana oścież-
nica

Przejrzyste wzornictwo dzięki 
zastosowaniu okuć narożnych 
DORMA ARcOS UNIvERSAL
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 BEYOND: PŁYNNE OTWIERANIE
 I ZAMYKANIE
—
Bezpieczne otwieranie dzięki 
opatentowanemu systemowi

Montaż na istniejącej elewa-
cji lub w systemie pełnego 
przeszklenia: W systemie 
BEYOND przelotowe okucie 
zawiasowe umieszczone jest 
tak blisko krawędzi szkła, że 
ryzyko przytrzaśnięcia palców 
jest niemalże zerowe. Nawet 
wybór takiego rozwiązania 
jako zawiasu – dzięki smukłej 
formie – nie będzie miał 
wpływu na zachowanie cią-
głości linii całego skrzydła 
drzwiowego oraz zostanie za-
chowane jego odpowiednie 
wzornictwo i przejrzystość. 

Zalety produktu

 . Bezpieczeństwo dzięki zmi-
nimalizowaniu ryzyka przy-
trzaśnięcia palców
 . Nie jest wymagana oścież-
nica
 . Duża przejrzystość dzięki 
niewielkich rozmiarów oku-
ciom

DORMA BEYOND to nowoczesny 
system do płynnego otwierania 
szklanych drzwi wahadłowych.
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 MANET: BEZRAMOWE DRZWI 
WAHADŁOWE W WYRAZISTYM 
DESIGNIE
—

Niepowtarzalne wzornictwo 
wahadłowych drzwi szklanych 
z okuciami ze stali nierdzewnej

harmonia funkcjonalności 
i wzornictwa

Drzwi wahadłowe MANET 
dzięki swojemu niepowtarzal-
nemu wzornictwu umożliwia-
ją dużą swobodę podczas 
projektowania wnętrza: wi-
doczne elementy ze stali nie-
rdzewnej tworzą elegancką 

perfekcję. Takie rozwiązanie 
nadaje się zarówno do mon-
tażu na elewacji, jak i w ca-
łych przeszkleniach.

Zalety produktu

 . Różnorodność kombinacji 
dzięki dodatkowym elemen-
tom górnym oraz bocznym
 . Nie jest wymagana oścież-
nica
 . Jednorodny wzór okuć 
ze stali nierdzewnej dla 
szklanych drzwi przesuw-
nych oraz otwieranych
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 STUDIO, JUNIOR I ARCOS: KLASYCZNE, 
PONADCZASOWE, UNIWERSALNE
—

Konsekwentnie: za pomocą drzwi 
szklanych z jednej serii wzorów 
MAME, jak np. w tym przypadku 
SENSITA Helix, można stworzyć 
harmonijną i jednorodną koncepcję 
aranżacji wnętrza.

Smukła forma i dynamiczne 
wzornictwo skutecznie uwypuklają 
indywidualne wzory na szkle.

Dzięki swojemu łukowemu kształtowi 
ARcOS łączy w sobie funkcjonalność 
z dopracowanym w szczegółach 
wzornictwem.
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Szarmanckie entrée dla 
prawie każdego pomieszczenia

Podążaj za własną wyobraź-
nią i nie idź na kompromisy 
podczas planowania swojej 
przestrzeni: Nieważne jaki 
wzór szkła MAME lub jaki 
wariant motywu wybierzesz – 
zawsze będą pasowały 
do nich któreś z okuć 

DORMA: cLASSIc, RONDO 
lub ARcOS, które nadadzą 
całości dodatkowego szlifu.

Różnorodne możliwości kom-
binacji tafli, okuć, funkcji za-
mków oraz klamek, są w sta-
nie spełnić wymagania nawet 
najbardziej wybrednych 
Klientów oraz podkreślają 
rangę szkła, jako idealnego 
produktu do aranżacji wnętrz.

Zalety produktu

 . Okucia DORMA w różnych 
wersjach wzornictwa
 . Wykorzystanie obecnych 
ościeżnic
 . Koncepcje wzornictwa zo-
rientowane na konkretne 
style 



DORMA Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Polska
Tel. 22 736 59 00
Fax 22 736 59 01
www.dorma.pl
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