Formsäker högpresterare
eller driftsäker klassiker?

Säkerhet, funktion och
design är grunden i all vår
produktutveckling.
Det är så vi har lyckats behålla förstaplatsen på
marknaden i 30 år med vår driftsäkra klassiker,
dörrstängaren TS 83. Vi ämnar behålla den platsen
i minst 30 år till, så allteftersom våra kunders
behov förändras anpassar vi vår utveckling. Idag
har vi ett brett utbud av dörrstängare som klarar
alla behov i alla tänkbara dörrmiljöer.
Behöver du en formsäker högpresterare, en drift
säker klassiker, eller kanske något däremellan?
dormakaba är alltid ett tryggt val.

TS 98 XEA – en formsäker
högpresterare, även i de
tuffaste miljöerna

Oavsett om TS 98 XEA är installerad
i personligt inredda bostadsmiljöer
eller moderna arbetsmiljöer, uppfyller
den högt ställda krav på kvalitet,
komfort och design.
TS 98 XEA erbjuder optimal användar
bekvämlighet för näst intill alla enkeloch dubbelflygliga dörrar. Denna
dörrstängare kan monteras i alla
fyra installationstyper med samma
dörrstängarhus och säkerställer en
tyst stängning med ett extra stängningsintervall. Den förblir helt

opåverkad vid kyliga förhållanden,
ner till –40° C.
• Ett stängarhus för alla fyra
installationstyper
• Tre olika stängningsintervall
180°–15°, 15°–0°, 7°–0°
• Alla inställningar görs bekvämt
från framsidan
• Dörrbladsbredder upp till 1 400 mm
• Öppningsbroms och stängnings
fördröjning av standardtyp på alla
fyra installationstyperna
• XEA-design

Med designspråket XEA förenas krav på kompatibilitet, hög kvalitet,
innovation, perfektion och estetik i vår produktutveckling. För våra
kunder ger XEA en möjlighet att kombinera olika produkter för dörr
miljöer på ett sammanhållet sätt, oavsett om det gäller beslag,
passerkomponenter, dörrautomatiker eller dörrstängare. Det är
både ett snyggt och tryggt val.

Anpassa utseendet efter
behoven i ditt projekt.
Integrera dörrstängaren
i omgivningen eller låt
den sticka ut. Kombinera
komponenter i olika kulör
efter eget önskemål.

TS 92 XEA
Dörrstängare med glidskena, för
innerdörrar, i XEA-design. Med
EASY OPEN-tekniken ges samma
höga komfort som användare förväntar sig av glidskenedörrstängare
från dormakaba. Kan m
 onteras på
glasdörrar.

TS 97 FL XEA
Frisving-dörrstängare med maximal
stängningskraft EN 6. Speciellt lämplig för brand- och rökskyddsdörrar
med en bredd på upp till 1 400 mm
och vikt på 180 kg.

TS 83
En driftsäker
klassiker som har
stängt dörrar
sedan 1983
Bekväm dörrstängare med
standardarm och självreg
lerande öppningsbroms.
• För nästan alla dörrstorlekar och användningsområden (EN 3–6 och 7)
• Även tillgänglig med
utökat korrosionsskydd

• Kompakt dörrstängarkonstruktion
• Brett funktionsutbud
– standard och tillval
• Kan användas på
brand- och rökskyddsdörrar

TS 93
En traditionell
trotjänare som
klarar det
mesta
Modulärt dörrstängar
system med glidskena
som erbjuder en rad olika
möjligheter.
Egenskaper
• Med beprövad
EASY OPEN-teknik
• För dörrar med en bredd
på upp till 1 600 mm,
enkel- och pardörrar

• Mycket bekvämt att
använda
• Lämpligt/godkänt för
utrymningsvägar och
brandskyddsdörrar
• Dörrkoordinatorer med
integrerad rökdetektorpanel

Oavsett vilka krav som
ställs i dina dörrmiljöer,
så är dörrstängare från
dormakaba ett tryggt val.
I vårt breda utbud finns lösningar
för alla tänkbara dörrmiljöer.
Beställ katalogen via QR-koden,
eller din dormakaba-representant.

Från bekväma barriärfria
dörrlösningar till säkra
utrymningsvägar och
integrerad design. Vårt
team av specialister kan
allt om projektering av
dörrmiljöer.
Vi hjälper dig som arkitekt, byggkonsult,
låssmed eller säkerhetskonsult att välja
de bästa lås- och säkerhetsprodukterna
för dina dörrar. Utifrån dina och dina
kunders behov tar vi fram lösningar
som ni behöver och som lever upp till
de tillgänglighetsregler och säkerhetskrav som myndigheter och försäkringsbolag ställer.
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