


Ένα παράθυρο Domus διασφαλίζει ό,τι 
πολυτιμότερο έχουμε σε αυτήν τη ζωή.
 
Το μεγαλύτερο έργο της ζωής μας είναι η ίδια η 
ανθρώπινη ύπαρξη, τα παιδιά μας, η οικογένειά 
μας. αλλά και ό,τι δημιουργούμε μέσα σε αυτήν 
την οικογένεια, τα υπάρχοντά μας, ο 
προσωπικός χώρος μας, το σπίτι μας.

Όλες οι δημιουργίες σας διασφαλίζονται από την 
Domus και τους συνεργάτες της, που εργάζονται 
για την ασφάλειά σας, για μια καλύτερη ζωή!

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
υποστήριξης συνεργατών…



Το προσωπικό σου έργο, έχει ακριβώς την ίδια αξία 
και για εμάς. 

Με οικογενειακή παράδοση σε θέματα ασφάλειας, 
στη Domus γνωρίζουμε πολύ καλά τι αποτελεί 
προτεραιότητα για εσένα.

Συνεχίζουμε λοιπόν αδιάλειπτα να καινοτομούμε σε 
μηχανισμούς ασφάλειας με προηγμένη τεχνολογία, 
προσφέροντας τη σιγουριά που σου αξίζει. 
Τα προϊόντα της Domus συμβάλλουν στη συνολική 
ποιότητα διαβίωσης, διασφαλίζοντας κάθε άνοιγμα 
ενός χώρου και προσφέροντας μία πιο άνετη ζωή. 
Εξασφαλίζουμε την καθημερινότητά σου και τις 
απαιτήσεις για ασφάλεια και ηρεμία.

Γιατί κανένα κούφωμα ή παράθυρο δεν είναι 
ολοκληρωμένο, αν δεν έχει κλειδαριές Domus!
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Domus, ασφάλεια πολλών σημείων

Από τη Γλωσσού, 
κλειδαριά ενός σημείου, 
20-25-30-35mm…

… στις νέες 
Γλωσσού 40-45mm…

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
& ΣΙΔΗΡΟΥ 



Domus, ασφάλεια πολλών σημείων

Συνδυάστε τις με την πλούσια 
γκάμα προϊόντων Domus 
και τη Ροζέτα Ασφαλείας. 

… και στις κλειδαριές 
TOPGEAR 3&5 σημείων 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
CAMERA EUROPEA & 
EUROGROOVE 16
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 Αναζητήστε την ασφάλεια Domus

Από τις κλειδαριές Kliklok & DSL…

ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ  Ή 
ΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



Αναζητήστε την ασφάλεια Domus

 ... και στα 
συστήματα D-Fender
πολλαπλών κλειδωμάτων 

… στη νέα DSL 180ο…

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & DESIGN 
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
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υ Domus, για ύψιστη ασφάλεια & αντοχή

Μηχανισμό 
Ανοιγοανάκλισης

Η ελληνική απάντηση 
σε κάθε περιβαλλοντική 
απαίτηση

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΑ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για απόλυτη ασφάλεια και αντοχή, επιλογή 
πλήθους κλειδωμάτων και με μεγάλη γκάμα 
σε σπανιολέτες και σύρτες.

Aπό τον



Domus, για ύψιστη ασφάλεια & αντοχή

Στον Νέο Περιμετρικό 
Μηχανισμό

για το γνώριμο προφίλ σου
CAMERA EUROPEA 

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΟ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΟΥ

Διαθέσιμο 
και σε σύστημα 

για καρέ
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Από τους Απλούς κυλίνδρους…

Επιλέξτε Domus, την ασφάλεια που σας αξίζει

ΜΕ 5 ΠΕΙΡΟΥΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
& ΣΕ 12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



… στην υψηλή ασφάλεια
των κυλίνδρων ALFA & ECON

Επιλέξτε Domus, την ασφάλεια που σας αξίζει

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΗ

Με δυνατότητα κλειδιών πασπαρτού και κυλίνδρων με πόμολο.



Π
ρο

ϊό
ντ

α 
γι

α 
ξύ

λι
νε

ς 
πό

ρτ
ες

Domus, εγγύηση για την ασφάλειά σου

Διασφαλίζουμε τα ξύλινα ανοίγματά σας…
… με κλειδαριά Μεσόπορτας…

 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΑ 20ΧΙΛ. & ΜΕ ΕΞΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

ECON LINE, ΙΔΑΝΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



Domus, εγγύηση για την ασφάλειά σου

… αλλά και κλειδαριά Τρίαινα!

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΠΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
& ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ 
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

Συνδυάζεται με οποιονδήποτε κύλινδρο απλό ή ασφαλείας Domus.



Διασφαλίζουμε 
την ποιότητα της 
δουλειάς σου!

Στην οικογένεια Domus διανύουμε τον δεύτερο αιώνα έργου, 
παρέχοντας κορυφαία προϊόντα συστημάτων ασφάλειας. 
Η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 
είναι η σχέση που έχουμε χτίσει με εσένα, τον επαγγελματία!

Η Domus, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σου, 
που σου διασφαλίζει:

• ευρύ Πακέτο Λύσεων, σύμφωνα με τις Ελληνικές   
   και Διεθνείς απαιτήσεις
• ελληνικά προϊόντα εύχρηστα και εύκολα στην 
   τοποθέτηση
• καινοτόμα και πιστοποιημένα, σύμφωνα με τις 
   σύγχρονες ανάγκες σας για πιστοποίηση
• σχεδιασμένα να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
   ενέργειας και χρημάτων
• πλήρη σειρά αντιμικροβιακών προϊόντων

Δημιουργήστε ένα κούφωμα ακόμη πιο ποιοτικό, 
ακόμη πιο ελληνικό.
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GREECE
ALBANIA
ALGERIA
AUSTRALIA
BAHRAIN
BOSNIA
BULGARIA

CHILE
CROATIA
CYPRUS
EGYPT
INDIA
IRAN
IRAQ

ISRAEL
JORDAN
KENYA
KUWAIT
LEBANON
LIBYA
MAURITANIA

MONTENEGRO
MOROCCO
NIGERIA
POLAND
PORTUGAL
QATAR
OMAN

ROMANIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SINGAPORE
SOUTH AFRICA
SYRIA

TUNISIA
TURKEY
U.K
U.S.A.
UAE
YEMEN

AWARD OF EXPORT
EXCELLENCE

DOMUS ΑΕΒΕ
ΚΛΕΙΔΑΡIEΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜOI ΑΣΦΑΛEIΑΣ

Θηβών 208, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης 
T.: 210 4936 202 - 210 4912 513 • F.: 210 4917 247
e-mail: domus@domus.gr • www.domus.gr • www.facebook.com/Domus.gr 

Dobot

Τα προϊόντα μας 
είναι διαθέσιμα 
σε όλον τον κόσμο


