
För attraktiva 
innemiljöer och 
krävande utemiljöer

dormakaba Serie7® 
och Serie8® 
– en ny generation 
kompromisslösa 
dörrbeslag
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dormakaba Serie7® och Serie8®  
är våra mest hållbara dörrbeslag 
någonsin. När vi utvecklade båda 
serierna hade vi en tydlig vision: 
att uppfylla marknadens krav, 
utan några kompromisser.     
 Resultat blev stilrent designade 
trycken och beslag för inne- och 
utomhusbruk, byggda för tuff och 
frekvent användning varje dag.
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Konstruktion och design 
för alla miljöer
Utforska dormakaba Serie7® och 
Serie8® – två helt nya tryckes- och 
beslagsserier för attraktiva inne-  
miljöer och krävande utemiljöer.

dormakaba Serie7®

Denna serie innehåller ett brett urval av trycken och beslag 
anpassade för alla dörrmiljöer inomhus. Många av tryckes-
modellerna finns i två utföranden med samma design – en 
variant med returfjäder för dörrar som används ofta och 

en annan variant utan returfjäder för dörrar som används 
mer sällan. Kombinationer av trycken ger möjlighet till 
smart dörrbeslagning genom att rätt produkt sitter i rätt 
dörrmiljö. Och att användaren får en anpassad lösning 
utifrån hur dörren kommer att användas.

dormakaba Serie8®

Trycken och beslag i den här serien har tagits fram för att 
stå emot väder och vind i dörrmiljöer utomhus och extra 
krävande miljöer inomhus. Serie8® har dessutom samma 
samma formspråk som Serie7®, vilket möjliggör många 
kombinationer och det vi kallar Smart dörrbeslagning.
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Korrosionsbeständiga Serie8®

Produkterna i Serie8® är testade mot korrosion enligt 
standard EN 1670 där de klarar det tuffaste testet, 
grade 5, vilket innebär 480 timmar i konstant saltvatten-
dimma. Detta uppnås genom att produkterna i Serie8® 
har en kärna i rostfritt stål som sedan är ytbehandlade 
med PVD-teknik.

Serie8® – med slitstark ytbehandling
i PVD (Physical Vapor Deposition)
Ytbehandling med PVD-teknik inne-
bär att ytbeläggning först förångas, 
kondenserar och sedan stelnar på 
produktens yta. Kombinationen av 
rostfritt stål och PVD-teknik gör att 
produkterna i Serie8® inte bara är 
snygga, utan också väldigt robusta  
och tåliga.
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Miljöbedömda

produkter

Slitstarka
produkter

Stilren, tidlös
design

Nickeltestade
produkter
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Kvalitet i stilren
och tidlös design 
som möter 
marknadens krav

Det är dessa fyra pusselbitar som gör skill-
nad. Tillsammans skapar de en helhet som 
möter marknadens förväntningar på håll-
bara beslagsprodukter.

Miljöbedömda produkter
Under utvecklingen av beslagen i de två serierna har hänsyn tagits 
till aktuella miljöbedömningar, för att det alltid ska vara ett tryggt 
val att välja dormakaba. I Byggvarubedömningens tufft ställda 
kriterier uppnår produkterna nivån ”Accepteras” vilket innebär att de 
inte anses skadliga för vår hälsa och vår miljö. Därför kan de tryggt 
monteras och användas i dagens och i framtidens fastigheter.

Slitstark konstruktion
Samtliga trycken har testats och klarar 200 000 öppningar under 
tuffa belastningar och uppfyller därmed grade 4, vilket är den 
högsta nivån i beslagsstandarden EN 1906.

Stilren, tidlös design
Alla dörrbeslag i Serie7® och Serie8® kännetecknas av ett klassiskt 
skandinaviskt formspråk, vilket gör att de passar in och kan kombi-
neras i alla typer av byggnader och projekt.

Nickeltestade produkter
Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi. Våra nya pro-
duktserier uppfyller kraven i EU:s nickeldirektiv (94/27/EG) och kan 
användas i offentliga miljöer som t ex skolor och sjukhus.
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Hjälp att välja
rätt med Smart 
dörrbeslagning

Vi vill att det ska vara lätt att välja rätt, så 
att du får dörrbeslag som både matchar 
funktionella behov och smälter snyggt in i 
dina dörrmiljöer.  

Nya Serie7® och Serie8® erbjuder ett brett utbud av trycken med olika 
design. Allt från klassiska L-, U- och coupéformade trycken i Serie8® till 
det klassiska formspråket i modellerna DH 7020 och DH 7021 i Serie7®. 
Vi vill helt enkelt ge dig möjligheten att skapa enhetliga dörrmiljöer 
både inne och ute. Utöver en snygg design handlar det givetvis också 
om att ha rätt trycke på rätt dörr. 

Till att börja med, om beslagen ska användas utomhus krävs ett gott 
skydd mot väder, vind och korrosion. Ska beslagen sitta på dörrar som 
används ofta så fungerar de längre i dörren om tryckena har retur-
fjäder. Ska beslagen däremot sitta på dörrar som används mer sällan 
så behöver inte trycket ha en inbyggd returfjäder. I matrisen på nästa 
uppslag ser du exempel på det vi kallar Smart dörrbeslagning.

Det här är Smart dörrbeslagning:
• Samma design inne och ute
• Rätt funktion i rätt dörr
• Kostnadseffektiva lösningar
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dormakaba
Smart 
dörrbeslagning

Användnings-
frekvens

Användnings-
område

Användnings-
frekvens

Användnings-
område

Behov

Utomhus
Serie8®

Hög

Utan returfjäder

Med returfjäder

Med returfjäder
Hög

Låg

Inomhus
Serie7®
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Design/Stil

Design/Stil Ytfinish

Ytfinish

Utan returfjäder

Med returfjäder

Med returfjäder

Samma
design

Serie7®

Serie8®



dormakaba Sverige AB 
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se
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