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Een vergelijking die de keuze vereenvoudigt.
Glijarm-deurdranger zonder en met EASY OPEN technologie.

Aan het advies conform DIN SPEC 1104 wordt 
voldaan.  40% minder krachtinspanning, 40 % meer 
openingscomfort.

Aan het advies conform DIN SPEC 1104 wordt niet 
voldaan.

Deuren openen met geringe krachtinspanning 
Bij dormakaba glijarm-deurdrangers met EASY  
OPEN techno logie (Cam Action) reduceert de hartvor-
mige nokkenas de bij opening te overwinnen weerstand 
direct en met een voelbaar verschil. Vooral kinderen, 
ouderen en mindervaliden kunnen daardoor de deur 
zonder noemenswaardige krachtinspanning openen.

Openen van de deur vergt meer krachtinspanning 
Glijarm-deurdrangers met asymmetrische tandheu-
gel kennen een langzaam afvallend openingsmoment. 
Vooral kinderen, ouderen en mindervaliden hebben 
daardoor meer moeite om de deur te openen.

Standaard glijarm-deurdranger
zonder EASY OPEN technologie: asymmetrische tandheugel

Glijarm-deurdranger
met EASY OPEN technologie: hartvormige nokkenas

Deuren openen zonder EASY OPEN technologie. Deuren comfortabel openen met EASY OPEN technologie.

Snel afvallend openingsmoment

10

20

30

40

50

60

  0 30° 60° 90° 120° 150° 180°

Nm

Afvallend openingsmoment

10

20

30

40

50

60

  0 30° 60° 90° 120° 150° 180°

Nm



4

Glijarmdeurdrangers dormakaba

    Met bewezen EASY OPEN 
technologie

   Hoog gebruikscomfort
    Geschikt voor vlucht- en 

reddingswegen en brand-
beveiliging

    XEA / Contur design

    Met bewezen EASY OPEN 
technologie

    Hoog gebruikscomfort
    Hoogwaardige kwaliteit voor 

een exclusief interieur
    Snelle en eenvoudige montage
    Contur design

Vier kwaliteitsproducten 
die elkaar perfect aanvul-
len.  Voor uiteenlopende 
functionele vereisten. 
De modulaire TS 98 en 
TS 93 systemen worden 
afgerond door de glijarm-
deurdrangers TS 92 en 
TS 91.

Klein formaat, grootse 
prestaties. De TS 97 is een 
van de meest compacte 
glijarm-deurdrangers in 
zijn soort.
Met een bouwdiepte van 
slechts 37 mm is de TS 97 
uitzonderlijk elegant en 
zeer onopvallend.

dormakaba kwaliteit.

De systeemdeurdranger

De compacte deurdranger

TS 98, TS 93, TS 92, TS 91

TS 97

    Met bewezen EASY OPEN 
technologie

    Hoog gebruikscomfort
    Geschikt voor binnendeuren
    Economisch

Een combinatie van hoog-
waardige technologie, 
rendement en moderne 
vormgeving.

Het instapmodel

TS 90 Impulse

37 mm

    Met bewezen EASY OPEN 
technologie

    Hoog gebruikscomfort
   Gecontroleerd sluiten

Door zijn compacte vorm 
is de ITS 96 geschikt voor 
inbouw in de deur en het 
deurframe – op deuren 
vanaf 40 mm deurblad-
dikte.

Geïntegreerd glijarm-deurdrangersysteem

ITS 96

Gebaseerd op de know-how 
die tijdens de voorbije decen-
nia werd opgebouwd, biedt 
dormakaba een omvangrijk 
gamma deurdrangers met 

EASY OPEN technologie.  
Ook visueel zorgen de be-
kroonde deurdrangers voor  
opvallende accenten.

Technologie die het openen voelbaar makkelijker maakt: EASY OPEN met hartvormige nokkenas.

Het programma met EASY OPEN technologie:
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Bewezen technologie, waar u op kunt vertrouwen.

Meer dan

100 miljoen
deurdrangers sinds 1950. 

 

10 miljoen 
glijarm-deurdrangers (met hartvormige nokkenas),  
sinds 1986. 
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a and Kaba joining forces.
D
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a et Kaba unissant leurs forces.
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a y Kaba unir fuerzas.
Et D

orm
a Kaba viribus unitis.
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a e Kaba unendo le forze.


