
Design e mecânica combinados
Cilindros mecânicos pretos e elegantes



Novos cilindros - pretos e elegantes. 
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Preto uniforme, para 
sistemas de chaves 
reversíveis e dentadas. 

Acabamentos refinados

Os nossos cilindros estão disponíveis em diversos 
acabamentos melhorados.  
Acabámos de adicionar um elegante tom de preto, disponível 
para sistemas de chaves reversíveis e dentadas. 
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Designs de cilindros para requisitos específicos para determinado país 

O portefólio de produtos da dormakaba oferece a solução perfeita para os requisi-
tos mais variados, desde cilindros que se destacam a soluções mais discretas. Pode 
selecionar designs de cilindros específicos para determinado país como, por exem-
plo, perfil suíço redondo ou perfil oval escandinavo. Dependendo do sistema, estes 
tipos podem ainda ser utilizados em conjunto como parte de um sistema de chaves-
-mestras internacional.

Cilindros 
pretos
Incrivelmente subtis.
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Designs individuais para aplicações específicas

01
Cilindro duplo (DZ)  
em diferentes 
comprimentos. A 
modularidade das 
ranhuras de inserção da 
chave possibilita a 
correspondência com o 
comprimento e o design 
de sistemas de chave 
reversível.

02
Cilindros individuais (HZ), 
por exemplo, para 
instalação em 
interruptores ou portões.

03
Cilindros WC (WZ) – para 
utilização numa ampla 
gama de aplicações.

04
Fechaduras de patilha 
(BMZ), por exemplo, para 
instalação em sistemas de 
caixas de correio.

05
Cilindros para fechaduras 
de armários (MZ) – uma 
solução elegante para 
cacifos.

Soluções individuais de fechaduras para aplicações especiais

A dormakaba oferece uma grande variedade de designs de cilindros, para requisitos 
e aplicações muito diversas e para se adaptar à sua solução específica.

O design mais comum é o cilindro duplo. Pode ser aberto e fechado a partir dos dois 
lados com uma chave.

Se pretende fechar de forma segura a partir do exterior com uma chave e combinar 
segurança e conveniência num único movimento, o cilindro de trinco giratório é a 
opção certa para si. Pode escolher a mais adequada para o seu caso a partir do 
nosso extenso portefólio de fechaduras de trinco giratório.

Os nossos cilindros individuais podem ser utilizados, por exemplo, para operar 
interruptores ou proteger portas de garagens. 

Especificamente para casas de banho, oferecemos um cilindro de WC com um 
indicador de utilização que pode ser aberto a partir do exterior no caso de uma 
emergência.

As fechaduras de patilha são ideais para caixas de correio, uma vez que lhe permi-
tem abrir convenientemente a sua caixa de correio utilizando a chave de casa.

O nosso extenso portefólio significa que até as fechaduras de mobiliário e armários 
podem ser equipadas com cilindros e, consequentemente, integradas num sistema 
de chave-mestra ou utilizadas de forma individual.
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Quer pretenda ter acesso a partir do exterior ou, neste caso, do interior. Defina a 
estética geral da sua arquitetura utilizando o extenso e coordenado portefólio de pro-
dutos da dormakaba. Escolha a combinação de cores pretendida a partir dos produ-
tos aqui apresentados.

Design de produto  
homogéneo
Os cilindros pretos 
completam o portefólio 
da dormakaba.

Estética geral da arquitetura do seu compartimento
Defina a estética geral da arquitetura do seu compartimento 
com componentes coordenados para o acesso, quer com 
soluções combinadas, quer com superfícies uniformes 
harmoniosas.

Mola de porta TS 97 integrada harmoniosamente  
De acordo com as suas preferências, as nossas molas 
destacam-se — ou integram-se no ambiente da forma mais 
discreta. 
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01 NI | Níquel natural*
02 MS | Latão natural*
03 CR | Standard cromado
04 NIC | Quimicamente niquelado
05 CRP | Cromo polido
06 MP | Latão polido 
07 BH | Castanho claro
08 BM | Castanho médio
09 BD | Castanho escuro
10 BKM | Preto mate

*Acabamentos de superfície standard

As cores são apenas indicativas e não estão disponíveis para todos os designs de cilindros ou cilindros de trinco giratório. Por vezes, a cor dos sistemas de chave reversível e dentada pode diferir ligeiramente.

Terminal STL-G de sistema de via de evacuação SafeRoute 
montado à superfície  
Gestão segura de portas num único sistema. Abertura fácil 
durante uma emergência; proteção diária contra utilização 
indevida.

Barreiras de sensor Argus – Um bom design pode ser planeado  
As novas fechaduras com sensor Argus da dormakaba  
abrem a porta a mais possibilidades de formas, cores e funções.

Os cilindros pretos combinam 
harmoniosamente com o nosso design 
XEA:

Acabamentos de cilindros

Uma vez que as cores e os acabamentos são um importante aspeto de design, os 
nossos cilindros mecânicos estão disponíveis em diversos acabamentos, com 
acabamento niquelado e de latão natural como padrão. 
O cilindro preto está incluído na nossa gama BKM – preto mate, com base na cor 
RAL 9005.
Dependendo das suas necessidades e preferências, podem ser combinados diversos 
acabamentos num único sistema de bloqueio. 

A linguagem de design XEA da dormakaba

A linguagem de design XEA é baseada numa posição abrangente e padronizada que 
tem consistentemente em conta as nossas exigências de compatibilidade, elevada 
qualidade, inovação, perfeição e estética conforme estipulado nos dez pontos. Este 
princípio combina  formas básicas, cores e acabamentos de superfície numa estética 
única e uniforme: a XEA combina os mundos empresarial e de produtos da dor-
makaba para criar um design universal que comunique uma linguagem que possa 
ser reconhecida ao nível do conteúdo e da presença visual.
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