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DORMA
Sklo
Inspirace
Inovace

Inteligentní produkt

DORMA-Glas GmbH je
celosvětově známým
a prestižním výrobcem
vysoce kvalitního kování
pro celoskleněnou
architekturu.
Společnost byla
založena v roce 1978
v Ennepetalu v Německu
jako dceřiná společnost
holdingové společnosti
Dorma Group. V roce 1987
se společnost přestěhovala
do Bad Salzuﬂenu, kde se
na ploše cca 20 000 m2
stará o výrobu a distribuci
více než 300 zaměstnanců.
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Dorma Glas se na
světovém trhu prezentuje
špičkovým kováním na
celoskleněné konstrukce,
otočné a posuvné dveře,
mobilní stěny, sanitární
techniku a sprchové kouty.
V případě požadavku
na aktuální progresivní
design s maximální
variabilitou podepřenou
špičkovou kvalitou jsou
systémy společnosti Dorma
jedinečnou první volbou.
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Kování pro celoskleněné
konstrukce z kaleného skla
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DORMA
Universal
... jako základní stavební
prvek
Široké spektrum
základních typů kování
a řada variantních provedení
umožňuje řešení téměř
jakékoli celoskleněné stěny
včetně jednokřídlých nebo
dvoukřídlých dveří.
Jednoznačnou předností
je vedle špičkové kvality
i variabilní designové
provedení a díky rohovému
systému konstrukčních
prvků také maximální
„čistota“ konstrukce dávající
vyniknout sklu jako
stavebnímu materiálu.

Provedení, design
a povrchová úprava lišt
DORMA TP/TA je
harmonizována se všemi
typy rohového kování
DORMA Universal.

DORMA ARCOS Universal
Nenápadně perfektní
Designově vylepšenou
variantu kování DORMA
Universal nabízí kování
DORMA ARCOS Universal.
Při zachování technické
kvality a variability sytému
nabízí ARCOS špičkový
design na světové úrovni,
a to jak v úpravě tvaru
jednotlivých prvků, tak
v šířce a originalitě
nabízených povrchových
úprav.
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DORMA VISUR

Dokonale průhledné dveře
Celoskleněné kyvné
dveře bez viditelných
závěsů? Seznamte se se
systémem VISUR
patentovaným společností
DORMA. Dveře osazené
systémem VISUR
nepotřebují žádné viditelné
kování, přesto zůstávají při
absolutní čistotě
a průzračnosti maximálně
bezpečné a funkční. Díky
v nadpraží integrovanému
dveřnímu zavírači RTS 85
se bezpečně zavírají
a zůstávají v zavřené
poloze.
DORMA VISUR – to je
revoluční systém v oblasti
kyvných interiérových dveří.

„Neviditelný“ čep
systému DORMA VISUR
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DORMA SG

Řada zámků pro všechny
situace
Pro všechny typy
systémů kování DORMA na
celoskleněné konstrukce
jsou vhodné zámky typové
řady SG.
Univerzální použitelnost
zajišťuje komplexnost
typové nabídky
i povrchového provedení
v kombinaci s praktickou
bezpečností.

Středový zámek pro
dvoukřídlé dveře

Spodní zámek
se závorou
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DORMA BEYOND

Posuvné a otočné dveře
nové generace
Patentovaný systém
společnosti Dorma pod
názvem DORMA BEYOND
nabízí exkluzivní kování pro
interiérové otočné, kyvné
i posuvné dveře. Použití
tohoto kování umožňuje
brilantní architektonické
a perfektně funkční řešení
vašeho interiéru.

Spojením světlíkového
a horního dveřního
čepu vzniká mezi skly
minimální mezera

Dveřní a podlahový čep
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DORMA MANET
univerzální systém
Možnosti interiérové
kreativity
Systém bodového kování
DORMA MANET plně
vyhovuje nejpřísnějším
požadavkům moderní
architektury na
komplexnost, design a
bezpečnost při maximálním
vyniknutí skla jako
konstrukčního materiálu.
Žádné zárubně, žádné
rámy, žádné masivní
kolejnice posuvných dveří
– přitom maximální
variabilita při zachování
požadované stability.
Progresivní systém
DORMA MANET umožňuje
konstrukci celoskleněných
stěn v libovolném
konstrukčním provedení se
zabudovanými otočnými
nebo posuvnými dveřmi
– to vše díky bodovému
uchycení v jednotném
konstrukčním designu
a v moderním nerezovém
provedení.
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Kování pro celoskleněné
posuvné dveře
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DORMA AGILE 150

Elegantní, funkční,
bezpečné
Kování Dorma Agile se
především vyznačuje,
vzhledem k nosnosti,
poměrně subtilní konstrukcí
vodicí kolejnice a zároveň
precizním systémem vozíků
skrytých v kolejnici. Při
jednoduché montáži tak
vzniká architektonicky
i funkční perfektní produkt.

DORMA AGILE 50

Subtilní a lehké
Systém Agile 50 je
využitelný pro lehké
interiérové dveře –
zmenšená kolejnice
a zachovaná technologie
kování Agile 150 zaručují
skutečně minimalistický
design v kombinaci se
snadnou obsluhou.
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DORMA RS 120
DORMA RS 40
Praktické a spolehlivé
RS 120
Kování na celoskleněné
posuvné dveře RS 120 je
léty prověřený systém
s robustní konstrukcí, jehož
předností je především
vysoká variabilita úprav
konstrukce přímo na stavbě
v závislosti na stavební
připravenosti. Kování RS 40
je jednoduché a praktické
kování na lehké interiérové
dveře použitelné především
tam, kde se nekladou
vysoké nároky na design,
ale na poměr nákladů ke
spolehlivosti systému.

RS 40
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DORMA BEYOND

Perfektně vyvážené
Kování DORMA BEYOND
je špičkový designový
produkt společnosti
DORMA. Při maximální
zachované technické kvalitě
nabízí především
nezpochybnitelný
designový zážitek spojený
s uživatelským luxusem.
Výrazným plusem kování
DORMA BEYOND je
možnost jeho montáže na
celoskleněné nadsvětlíky;
díky tomu se stává
perfektním doplňkem
celoskleněných
interiérových stěn.
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DORMA RSP 80

Výhoda v posouvání
Kování na celoskleněné
posuvné dveře DORMA
RSP 80 vychází technicky
z bodového kování DORMA
MANET – je však výrazně
přizpůsobeno běžným
interiérovým potřebám.
Snadná montáž přímo na
zeď a provedení z čistého
broušeného hliníku dělá
z kování RSP 80 progresivní
variantu interiérových
posuvných dveří.

DORMA MANET
posuvné dveře
Moderní a transparentní
Posuvné celoskleněné
dveře nebyly nikdy tak
moderní a čisté jako
s bodovým kováním
DORMA MANET. Speciální
bodové uchycení, originálně
řešené pojezdové prvky
a čistě nerezový materiál
dělají z kování MANET
architektonicky i uživatelsky
prvotřídní produkt na
světové úrovni. Dokonale
čisté hrany skla zaručují
maximální možnou
transparentnost dveří, která
zajišťuje mimořádné
zvýraznění prostoru a jeho
dokonalé prosvětlení.
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Kování pro celoskleněné
otočné dveře do zárubně
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Solidnost

Variabilní design
a funkce, špičkové
materiály a spolehlivost
– to jsou základní znaky
dveřního kování na
celoskleněné dveře do
zárubní společnosti
DORMA. Můžete se
spolehnout, že si vždy
vyberete to správné
provedení: hliník v různých
variantách, mosaz, chrom,
nerez. Můžete se
spolehnout, že si vyberete
zámek vždy podle funkční
potřeby: se střelkou, se
závorou na obyčejný klíč
nebo cylindrickou vložku,
s wc kličkou. A můžete se
spolehnout, že k zámku
vždy můžete vybrat kliku
podle svých požadavků ze
široké nabídky dveřního
kování DORMA.
Solidnost – to je kování
DORMA.
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DORMA ARCOS Studio

Atraktivní vzhled
Kombinaci atraktivního
vzhledu a jednoduché
funkčnosti nabízí kování
ARCOS Studio.
Elegantní, jednoduché,
a přesto dostatečně funkční
kování je ozdobou každých
interiérových celoskleněných
dveří.

DORMA ARCOS Ofﬁce

Odolnost
Ke všem přednostem
kování Studio nabízí kování
ARCOS Ofﬁce masivní
a bezpečný vzhled
a možnost uzamknout
dveře závorou ovládanou
klasickou cylindrickou
vložkou. Díky dvoudílným
závěsům je kování ARCOS
Ofﬁce ideálním spojením
funkční bezpečnosti
a špičkového designu.
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DORMA Studio Rondo

Klasika
Jednoduché oválné
tvary, jednodílné závěsy
– to je klasické kování na
celoskleněné dveře Studio
Rondo. Pokud chcete
kombinaci jednoduchosti,
účelnosti a klasického
designu, je Studio Rondo
přesně vaše volba.

DORMA Studio Gala

Design
Jednoduchost, ale ještě
něco navíc? Přesně to
nabízí kování Studio Gala
– nezaměnitelné mezi
ostatními typy kování
především svým tvarem.
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DORMA MEDIO

Subtilní řešení
Kování DORMA
MEDIO je řešením při
požadavku nejmenšího
a nejjednoduššího zámku
na celoskleněné dveře. Bez
zamykání, bez problémů.

DORMA Studio Classic

Standard
Praktický a prostý design
kování Studio Classic je
určen pro všechny příznivce
tradičních tvarů a ostrých
hran.
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DORMA MEDIO
lock version.

DORMA Junior Office Classic

Nadčasový design
Díky masivnímu vzhledu
a nadčasovému designu
univerzálně použitelné
kování pro celoskleněné
dveře. Zámek se vyrábí
v provedení jak bez
vložky, tak pro obyčejný
klíč a cylindrickou vložku
nebo s wc kličkou.
Předností kování Junior
Office Classic je rovněž
schopnost snášet
maximální provozní
zatížení, díky tomu je
kování úspěšně aplikováno
například na dveřích do
kanceláří nebo na dveřích
ve veřejných prostorách.

DORMA Junior Office

Elegance a funkčnost
Elegantní kování určené
pro dveře s maximálním
frekvenčním zatížením – to
je kování na celoskleněné
dveře Junior Office. Stejně
jako Junior Office Classic
je díky maximálnímu počtu
variant provedení zámku
univerzálně použitelné,
navíc je jeho další
předností designové
provedení nerez mat.

21

22

DORMA TENSOR

Souhra pohybu a designu
Originální řešení
kombinace volného
pohybu kyvných dveří,
samodovírací funkce, 90°
aretace a aretační funkce
v poloze 0° nabízejí kyvné
závěsy DORMA TENSOR.
Kromě kombinace těchto
provozních vlastností
nabízejí závěsy TENSOR
exkluzivní design –
satinovaný hliník v několika
barevných kombinacích.
Další výhodou je instalace
do čistého otvoru nebo na
fixní sklo v celoskleněné
stěně.
Žádné zárubně, žádný
podlahový zavírač – DORMA
TENSOR je řešení pro
profesionály.
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Systém pro horizontální
posuvné stěny
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DORMA horizontální posuvné stěny
(HSW)
Když jsou stěny a dveře
vyrobeny ze skla ...
Pokud se kdekoli
vyskytne požadavek na
časově ohraničené
uzavření prostoru
celoskleněnou stěnou
s otočnými dveřmi
s následnou možností
rychlého otevření
a opětovného uzavření
celého prostoru, není lepší
řešení než DORMA HSW –
celoskleněné mobilní stěny.
Díky zkušenostem,
know-how a inovační
strategii se společnosti
DORMA podařilo vyvinout
originální horizontálně
posuvné stěny – produkt
uznávaný na celém světě.
Rozsáhlá typová
variabilita umožňuje
dodávku přesně podle
potřeb uživatele –
celoskleněné provedení
stěny HSW-GP, provedení
s volnými vertikálními
hranami HSW-G nebo
rámové provedení
jednotlivých panelů HSW-R
– to je jen několik z celého
spektra možností, které
společnost DORMA nabízí.
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Sanitární systémy
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DORMA GRAL
kování na sprchové kouty

EN 14428

Kompletní pokrytí
Program kování na
sprchové kouty DORMA
nabízí kompletní pokrytí
uživatelské poptávky v této
oblasti.
Standardní sprchové
kouty s otočnými nebo
posuvnými dveřmi, originální
zástěny pouze do prostoru
nebo k vanám, rozmanité
typy kování, závěsů
a příslušenství – to vše
v precizní povrchové úpravě
– jasná volba při požadavku
na kreativitu a kvalitu.

Sklápěcí dveře

Posuvné dveře

Komponenty
pro celoskleněné
sprchové kouty

CRISTALLO
Elegantní a funkční
Cristallo je komplexní
program společnosti
DORMA pro řešení
systémů celoskleněných
sanitárních kabin, toalet,
šaten a dalších podobných
prostor.
Jeho charakteristickými
znaky je jednoduchá
montáž a široká variabilita
používaných skel.
CRISTALLO
In a row arrangement
of changing cubicles
in a shop.
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