
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

GOLD

η λέξη κλειδί... για την ασφάλειά σας

Για ολοκληρωµένο πακέτο ασφάλειας!

Αδιάτρητη εξωτερική ροζέτα
από χάλυβα υψηλών
προδιαγραφών

Ενιαίο σύστηµα
χειρολαβής – µηχανισµού

Προστατεύει από τα µικρόβια
για µια ζωή, αναστέλλει την ανάπτυξη
των βακτηρίων >99%

Αποτρέπει τη διάρρηξη
µέσω της καταστροφής
του κυλίνδρου

Με προστατευτικές µπάρες
που αποτρέπουν το σπάσιµο

Κύλινδροι Υπέρ Ασφαλείας ALFA µε προστατευτικές µπάρες, κατάλληλοι για όλες τις χωνευτές 
κλειδαριές. Το φινίρισµά τους είναι ειδικά επεξεργασµένο σε ορείχαλκο ή satin nickel.
• Προστατευτικές µπάρες που αποτρέπουν το σπάσιµο
• Δύο σειρές βούλες και διπλά πειράκια για πρόσθετη ασφάλεια από διάρρηξη µε εργαλεία κλοπής
• Ειδικά ενισχυµένα πειράκια και λαµάκια, που αποτρέπουν τη διάτρηση σε όλα τα σηµεία
• Δυνατότητα για εργασία ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ από τη µία ή και τις δύο πλευρές
   και για εργασία ΙΔΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
• Επιλογή και σε ΚΝΟΒ (κύλινδροι µε πόµολο)

Ροζέτα Ασφαλείας, προϊόν υψηλότατης ποιότητας.
• Αποτρέπει τη διάρρηξη του κυλίνδρου από διάτρηση, πριόνισµα, βίαιη σφυρηλάτηση και 
καταστροφή διά περιστροφής
• Η εξωτερική ροζέτα είναι αδιάτρητη και κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλών προδιαγραφών 
µε σκληρότητα 58-63 HRC. Δε σκουριάζει γιατί έχει ενισχυµένη επιµετάλλωση
• Αποσυναρµολογείται µόνο από την εσωτερική πλευρά
• Η εσωτερική διακοσµητική ροζέτα κατασκευάζεται από INOX υλικό (AISI 304)

Πόµολο EURO για ανοιγόµενες πόρτες, ένα νέο, καινοτόµο, 
πρωτοποριακό προϊόν που ενσωµατώνει τεχνολογίες και τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν κορυφαίο στην κατηγορία του.
• Σύγχρονος ευρωπαικός σχεδιασµός
• Αντιµικροβιακή βαφή που αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων >99%
• Εργονοµική χειρολαβή
• Στιβαρή συγκράτηση µε βίδες άλεν
• Ενιαίο σύστηµα χειρολαβής – µηχανισµού και πρόσθετη προστασία
   ελατηρίου (δεν "κρεµάει")
• Εξολοκλήρου µεταλλικό
• Είναι ελεγµένο σε 200.000 κύκλους λειτουργίας και εµφανίζει αντοχή
   σε "τράβηγµα" 200 κιλών

Υπεροχή πολλών σηµείων µε την εγγύηση Domus

Κλειδαριές Πολλαπλών
Κλειδωµάτων

Με ειδικά ενισχυµένα πειράκια
και λαµάκια που αποτρέπουν
τη διάτρηση σε όλα τα σηµεία

Τα προϊόντα είναι διαθέσιµα από το Δίκτυο Συνεργατών µε το σήµα Domus



Μαχαιρωτές 3 σηµείων

Χυτό αντίκρισµα

TOPGEAR 3 σηµείων
Η κλειδαριά ασφαλείας µαχαιρωτή 3 σηµείων, διαθέτει κλειδώµατα µε µαχαιρωτές 
γλώσσες και µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε ανοιγόµενο προφίλ αλουµινίου. 
Προσφέρει τη µέγιστη ασφάλεια διότι οι γλώσσες κλειδώµατος "πέφτουν" 24mm, 
µήκος αρκετό, ώστε να καλύπτουν µε ασφάλεια και τα µεγαλύτερα διάκενα (φύλλου - 
κάσας) της πόρτας. Επιπλέον, και οι 3 γλώσσες είναι οι πιο στιβαρές της αγοράς.  Στην 
κεντρική κλειδαριά η άνω γλώσσα είναι ρυθµιζόµενη και µετατρέπεται εύκολα από 
δεξιά σε αριστερή. Υπερέχει σε ευκολία τοποθέτησης διότι η κάσα της κεντρικής 
κλειδαριάς είναι µόλις 17,3mm  και αυτό επιτρέπει ελευθερία ρύθµισης στην 
τοποθέτηση.
Το ύψος της κλειδαριάς είναι 2,25m µε δυνατότητα προσαρµογής.
Το φινίρισµα του προσώπου και οι γλώσσες είναι χρώµιο.

• Για περιοχές που έχουν υγρό κλίµα ή βρίσκονται κοντά σε θάλασσα,
   διατίθεται και µε Inox (AISI 304) πρόσωπο.
• Για το ελεύθερο άνοιγµα σε πόρτα µε µεγάλη επισκεψιµότητα, διατίθεται και µε µπίλια.

Η κλειδαριά TOPGEAR 3 σηµείων µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε ανοιγόµενο προφίλ 
αλουµινίου camera europea. Κλειδώνει µε δύο πλήρεις περιστροφές στον κύλινδρο. 
Μέσω ενός συστήµατος γραναζιών και οδοντωτών κανόνων, ενεργοποιούνται οι τρεις 
γλώσσες, οι οποίες κλειδώνουν ταυτόχρονα, πετυχαίνοντας σφικτό βεντουζάρισµα της 
πόρτας για τέλεια ηχοµόνωση και στεγανότητα.  To  κλειστό σώµα της κεντρικής 
κλειδαριάς προστατεύει τη σωστή λειτουργία του µηχανισµού. Η άνω και η κάτω 
γλώσσα µε το σχήµα σφήνας, επιτυγχάνουν την απόλυτη στεγανότητα στην πόρτα, ενώ 
για τη µέγιστη ασφάλεια όλες οι γλώσσες εκτείνονται 21,4mm. Στην κεντρική κλειδαριά 
η άνω γλώσσα είναι ρυθµιζόµενη και µετατρέπεται εύκολα από δεξιά σε αριστερή. 
Υπερέχει σε ευκολία τοποθέτησης διότι η κάσα και των 3 κλειδωµάτων είναι µόλις 
16mm και αυτό επιτρέπει ελευθερία ρύθµισης στην τοποθέτηση. Διαθέτει επιπλέον 
σύστηµα ασφάλισης της κάτω γλώσσας της κεντρικής κλειδαριάς για µεγαλύτερη 
αντιδιαρρηκτική προστασία. Το ύψος της κλειδαριάς είναι 2,25m  µε δυνατότητα 
προσαρµογής. Το φινίρισµα του προσώπου και οι γλώσσες είναι χρώµιο.

• Για το ελεύθερο άνοιγµα σε πόρτα µε µεγάλη επισκεψιµότητα, διατίθεται και µε µπίλια.
• Για προφίλ Eurogroove, διατίθεται και κλειδαριά TOPGEAR 3 σηµείων µε 16mm πρόσωπο.

TOPGEAR 5 σηµείων
Η κλειδαριά TOPGEAR 5 σηµείων µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε ανοιγόµενο προφίλ 
αλουµινίου camera europea. Κλειδώνει µε δύο πλήρεις περιστροφές στον κύλινδρο. 
Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά και έναν συνδυασµό από "ρόλλερ" και µανιτάρια 
για ρύθµιση και ασφάλεια της πόρτας. Η δύναµη στα σηµεία κλειδώµατος µεγιστοποιείται 
µέσω του συστήµατος γραναζιών και οδοντωτών κανόνων. Λόγω των πολλών σηµείων 
κλειδώµατος, προσφέρει αυξηµένη ηχοµόνωση, θερµοµόνωση και "βεντουζάρισµα" της 
πόρτας. To κλειστό σώµα της κεντρικής κλειδαριάς προστατεύει τη σωστή λειτουργία του 
µηχανισµού. Η κάτω γλώσσα της κεντρικής κλειδαριάς είναι µεγαλύτερη σε 
διαστάσεις και σε όγκο από αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς και εκτείνεται 21,4mm. 
Στην κεντρική κλειδαριά η άνω γλώσσα είναι ρυθµιζόµενη και µετατρέπεται εύκολα από 
δεξιά σε αριστερή. Υπερέχει σε ευκολία τοποθέτησης διότι η κάσα της κεντρικής 
κλειδαριάς είναι µόλις 16mm και αυτό επιτρέπει ελευθερία ρύθµισης στην 
τοποθέτηση. Η οµαλή λειτουργία κατά το κλείδωµα καθιστά την κίνηση της κλειδαριάς 
αθόρυβη. Το ύψος της κλειδαριάς είναι 2,25m µε δυνατότητα προσαρµογής. Το φινίρισµα 
του προσώπου και οι γλώσσες είναι χρώµιο.

• Για το ελεύθερο άνοιγµα σε πόρτα µε µεγάλη επισκεψιµότητα, διατίθεται και µε µπίλια.
• Για προφίλ Eurogroove, διατίθεται και κλειδαριά TOPGEAR 5 σηµείων µε 16mm πρόσωπο.

Το χυτό ρυθµιζόµενο αντίκρισµα µε στιβαρή κατασκευή, έχει κατάλληλο σχεδιασµό 
σώµατος για λειτουργία µε κλειδαριές µε κάτω ίσια γλώσσα και µαχαιρωτή. Διαθέτει 
καλαίσθητα σχεδιασµένο πλαστικό καπάκι για την κάλυψη της τρύπας που κλειδώνει η 
κάτω γλώσσα της κλειδαριάς. Η δυνατότητα για συγκράτηση του αντικρίσµατος µε 
πεταλούδες προς αποφυγή τρυπήµατος του προφίλ και η επιλογή της ρύθµισης της 
θέσης δεξιά – αριστερά, κάνουν εύκολη την τοποθέτηση. Το αντίκρισµα συγκρατείται 
και µε κεντρική βίδα για ακόµα µεγαλύτερη σταθερότητα. Διατίθεται σε φινίρισµα 
χρωµίου.

• Προτείνεται για χρήση µε κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών κλειδωµάτων.
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