
ВЕЛИКОЛЕПНО СЪЧЕТАНИЕ НА СТЪКЛО И АКСЕСОАР

Когато е необходимо между стъклото и 
металния обков да има съответствие, 
новата продуктова серия АРКОС 
е идеалното решение, което може 
да осигури желаната хармония. 
Със заоблената си конструкция 
– отличителна обща черта на 
продуктите от цялата серия, АРКОС 
осигурява прехода и единството на 
двата основни материала – стъкло и 
метал. С качеството и технологията 
на производство на материалите 
изграждащи системата DORMA постига 
отличен резултат при изработката 
на капаците със заоблен дизайн. 
Като естествен резултат от всички 

тези специфични особености АРКОС 
получи две награди за дизайн. Едната 
е наградата “Red Dot” (червена точка) 
присъдена през 2001 г. от NRW Design 
Zentrum в Германия, а другата – “IF” 
през 2002 г. в Хановер от International 
Forum Design.

Видовете брави, които лесно 
се отварят и затварят и 
имат доказана надеждност, 
се предлагат така, че да 
удовлетворяват всяка 
необходимост от сигурност. 
Бравите са преминали 
изпитание на 100.000 цикъла 
заключване и отключване.

Повърхностни покрития

Стандартни покрития и 
цветове на АРКОС Универсал:
- алуминий, LM EV 1, 
  deco (114)
- бяло (300)
- сатен, неръждаема стомана 
(700)
- полирана неръждаема 
стомана (701) 
Могат да се доставят и 
специални цветове и различни 
от тези покрития по желание 
на клиента.

Базовите системи АРКОС са 
подходящи за използване 
в помещения с голямо 
натоварване на едно- или 
двукрили, едно- и двупосочни 
врати. Базовите модели  
могат да се доставят без 
брава или с брава с розетка 
в съответствие с дизайна на 
АРКОС.

Многостранно 
приложение

 Уникален дизайн
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Брава

Брава и насрещник

Панта

АРКОС Студио

Те са самата елегантност – АРКОС 
Студио поставя ударение върху 
повърхността на стъклото. Във 
вътрешната архитектура всички 
аксесоари и панти за врати 
подчертават прозрачността. С 
различните си повърхностни покрития 
и възможност за избор на брави, 
АРКОС Студио хармонично обединява  
дизайна с функционалността. АРКОС 

Студио може да се използва при 
стъклени врати с дебелина 8 или 10 
мм. В зависимост от дебелината на 
стъклото е необходима дълбочина на 
застъпване с касата от 24 или 26 мм, но 
при врати с максимална ширина 1000 
мм и максималното тегло 45 кг, може 
да се приложи до 40 мм дълбочина на 
касата.

Различни материали за повърхностно 
покритие и видове брави:

- алуминий, LM EV 1 (114)
- алуминий, LM, полирано сребро (103)
- алуминий, LM, злато, ЕV 3 (105)
- алуминий, наподобяващ неръждаема 
стомана, сатениран, елоксиран (107)
- бяло (300)
- месинг, хром (501)
- месинг, лакиран, полиран (502) 

Могат да се доставят и специални цветове 
и различни от тези покрития по желание на 
клиента.

АРКОС Офис

Аксесоарите за стъклени врати АРКОС 
Офис са подходящи за употреба при 
високо натоварване. Те се използват 
в много престижни проекти с модели 
с Европатрон или без патрон. АРКОС 
Офис обединява функционалността 
си с доказана естетическа стойност. 
АРКОС Офис може да се използва при 
стъклени врати с дебелина 8 или 10 
мм. При врати с максимална ширина 

1200 мм и максимално тегло 70 кг може 
да се прилага със специални панти. 
Разполагаме с различни видове 
панти и дръжки за брави с различно 
повърхностно покритие, които 
съответстват на серията АРКОС Офис. 

Различни материали за повърхностно 
покритие и видове брави:
- алуминий, LM EV 1 (114)
- алуминий, LM, полирано сребро (103)
- алуминий, LM, злато, ЕV 3 (105)
- алуминий, наподобяващ неръждаема 
стомана, сатениран, елоксиран (107)
- бяло (300) 
Могат да се доставят и специални цветове 
и различни от тези покрития по желание на 
клиента.

АРКОС Студио АРКОСОфис
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Стандартна панта

Брава без патрон,
дръжка назад

Брава без патрон,
дръжка напред

С Европатрон,
дръжка назад

Образец за дръжка с 
розетка

Насрещник за брава

Брава за баня,
дръжка отзад

Дръжки за врата

X= Eur ofile51mm opr cylinder

X

Studio Classic

Разрез

Студио Рондо

х = 51 мм Европатрон

Всички видове брави могат да бъдат с дръжки с розетки

DORMA СТУДИО РОНДО

Серията Студио Рондо 
притежава прости и изчистени 
линии, които подчертават 
прозрачността на стъклените 
врати. Изборът на цвят дава 
възможност за полет на 
въображението ви. 

В серията има:
- брава с Европатрон
- богат набор от дръжки за 
брави
- дръжки монтирани напред 
или назад
- специални панти за 
различни каси. 

Макс. тегло на вратата 45 кг
Макс. ширина на вратата 1000 мм
Дълбочината на застъпване (фалц) на 
касата за стъкло 8 мм трябва да бъде 24 
мм, за стъкло 10 мм – 26 мм. Подходящи за 
всички видове дръжки за брави с розетка, 
с квадратна ос 8 мм, разстояние между 
дръжките 44 мм и диаметър 18 мм без 
розетка. 

Вътрешни врати DORMA Студио Рондо
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Стандартна панта

Брава без патрон,
дръжка назад

Брава без патрон,
дръжка напред

С Европатрон,
дръжка назад

Образец за дръжка с 
розетка

Насрещник за брава

Брава за баня,
дръжка отзад

Дръжки за врата

X= Eur ofile51mm opr cylinder

X

Studio Classic

Разрез

Студио Класик

х = 51 мм Европатрон

Всички видове брави могат да бъдат с дръжки с розетки

DORMA СТУДИО КЛАСИК

Серията Студио Класик 
осигурява великолепно 
съответствие с 
функционалността на 
аксесоарите за стъклени 
врати. 

В серията има:
- брава с Европатрон
- широка гама дръжки за 
врати
- дръжки с монтиране назад 
и напред
- специални панти за 
различни каси.  

Макс. тегло на вратата 45 кг
Макс. ширина на вратата 1000 мм
Дълбочината на застъпване (фалц) на 
касата за стъкло 8 мм трябва да бъде 24 
мм, за стъкло 10 мм – 26 мм. Подходящи за 
всички видове дръжки за брави с розетка, 
с квадратна ос 8 мм, разстояние между 
дръжките 44 мм и диаметър 18 мм без 
розетка.

Вътрешни врати за 
помещения

DORMA Студио 
Класик
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