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Cylinder DOM ix Twido to nowy

punkt odniesienia w inżynierii 

bezpieczeństwa. Rozwinęliśmy 

koncepcję dwustronnego klucza na 

następny poziom, z zabezpieczeniami 

w najnowszej technologii i innowacji. 

 

Ruchome dwa dyski osadzone w 

kluczu, pozwalają nadać zupełnie 

nowy wymiar zarówno 

zabezpieczeniom, jak i ochronie przed 

kopiowaniem. Twój system 

bezpieczeństwa właśnie stał się o 

wiele bardziej bezpieczny!

DOM ix  Dwustronny 
system klucza               
Najbardziej inteligentny system mechaniczny klucza.

Gama rozwiązań zabezpieczających 

DOM ix jest zaprojektowana i 

skonstruowana według

najnowszej technologii i techniki

w zabezpieczeniach mechanicznych

Nigdy wcześniej nie udało się tego 

dokonać tak, jak w naszych

cylindrach! Dla Ciebie to oznacza

wdrożenie doskonałego systemu 

bezpieczeństwa łatwiej niż 

kiedykolwiek

DOM ix zrobi wszystko za Ciebie!
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Opcjonalna technologia modułowa z 

łącznikiem z hartowanej stali dla lepszej 

ochrony przed gwałtownym „złamaniem”  
Odporny na najpopularniejsze metody 

włamania, takie jak wytrychy, 

przewiercanie i inne techniki 

manipulacyjne.

n
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Odpowiedni do wszystkich 

okuć(klamek) antywłamaniowych

Trwały i odporny na zużycie klucz 

wykonany ze stopu "new silver" 

n

n
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Łatwe i wygodne operowanie kluczem. 
Możliwość instalacji w rożnych 

zabezpieczeniach takich jak kłódki, 

skrzynki pocztowe itp.

Spełnia wymagania dla złożonych i 

rozległych systemów MASTERKEY 

przeznaczonych dla dużych obiektów

Korzyści

Na pierwszy rzut oka dyski wyglądają 

tylko na małe elementy, ale stanowią 

silna podwójną barierę. Poza tym

nie tylko sprawiają, że cylinder i klucz 

jest prawie niemożliwy do 

odtworzenia, ale tworzą również 

rozległą liczbę dodatkowych 

kombinacji,

dzięki czemu cylinder staje się 

idealnym składnikiem Twojego

systemu bezpieczeństwa. Ale 

najlepsze jest to,

że nadal jest tak samo łatwy w 

użyciu, jak każdy inny

zwykły klucz dwustronny.

Ruchome dyski
Ruchomy element zapewniający solidne bezpieczeństwo.
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Certyfikowany i bezpieczny
Zapewnij sobie najwyższy poziom

Opatentowany CE Odpornośc ogniowaNajwyższa odporność 
antywłamaniowa

Sprawdzony. Zatwierdzony.

Bezpieczny.
DIN EN1303 Odpowiedni do zamków

elektromotorycznych

Możesz nie wiedzieć po samym 

wyglądzie, ale produkty DOM ix są 

wypełnione po brzeg innowacyjną 

technologią, patentami i 

inteligentnymi zabezpieczeniami.

Wszystko to składa się na Twoje 

bezpieczeństwo, aby sprostać 

Twoim oczekiwaniom i 

wymaganiom. Jeśli już 

zdecydowałeś się na zakup, to 

możesz mieć pewność, że udało Ci 

się podjąć dobrą decyzję.
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1 NOWY DESIGN KLUCZA

2 DŁUGOŚĆ KLUCZA

odpowiedni do wszystkich okuć zabezpieczających 

3 KOMPLEKSOWE KODOWANIE W KLUCZU

4 KLUCZ 

z dwoma ruchomymi dyskami

6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING KOŁKI

7 OCHRONA ANTY-PRZEWIERCENIOWA 

8        DO 12 KOŁKÓW REWERSYJNYCH

5, 9    SPRĘŻYNKI 

          mosiądz lub hartowana stal      

9         KOŁEK DYSKOWY 
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Szczegóły

Szczegóły        
Zobacz, co kryje się w wewnątrz.
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2036

2036

ix Twido w szczegółach
203

Patent

pending
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Patent
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ENGINEERED FOR SECURITY PERFECTION

DOM ix Twido®

Różne warianty 
kombinacji                   
Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć 
system zabezpieczeń lub MASTERKEY

Wykończenia
Dobierz kolory i warianty gałki

Wybierz kształt gałki, aby Twój 

cylinder pasował do starannie 

zaprojektowanego wnętrza.

Standardowym kolorem cylindra jest 

01 Dull Nickel oraz kształt gałki K1

K1

K3

K6K4

K5

Wszystkie cylindry mogą być 

dostarczone w rożnych wariantach 

kolorystycznych poprzez zastosowanie 

procesu galwanicznego.

Gałki

Kolory

01
Dull Nickel

03
Matt Chrome

04
Bright Chrome

05
Satin Brass

06
Polished Brass

25
Gold Plate

07
Light Oxidised 
Bronze

09
Dark Oxidised
Antique

Asortyment DOM ix posiada bardzo 

dużo rożnych wariantów 

zastosowania, tak aby dopasować 

system pod Twoje potrzeby. 

Tak więc poza typowym cylindrem 

możesz w skład swojego systemu 

wdrożyć zamek meblowy, kłódkę, 

cylinder wc czy cylinder w 

standardzie skandynawskim.

CYLINDER Z GAŁKĄ WC

Zamek meblowy

KŁÓDKA

KŁODKA ANTYWŁAMANIOWA

CYLINDER SKANDYNAWSKI

CYLINDER Z GAŁKĄ NA KWADRAT



CYLINDER JEDNOSTRONNY

CYLINDER DWUSTRONNY
.

CYLINDER Z WOLNYM BIEGIEM

CYLINDER Z GAŁKĄ

CYLINDER DO ZAMKÓW WIERZCHNICH
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Twój ekspert ds. Bezpieczeństwa:

IDEALNY START DLA TWOJEGO 

BEZPIECZEŃSTWA

Rozwiązania DOM ix są idealnym 

rozwiązaniem, aby zbudować 

system zabezpieczenia na długie 

lata. 

Adaptowalny, rozszerzalny, z 

możliwością aktualizacji. 

Cokolwiek potrzebujesz, Twój 

system bezpieczeństwa DOM 

będzie rósł razem z Tobą.

DOM-SECURITY SA

20 Rue de l’Arc de Triomphe

75017, Paris

France

T +33 (0)1 - 46 22 09 00

E contact@dom-security.com

DOM-UK LTD

Unit 12, Cleton Street Business Park

Cleton Street, Tipton, DY4 7TR

United Kingdom

T +44 (0)121 - 569 7790

E support@dom-uk.co.uk

DOM SECURITY - EXPORT DEPARTMENT

DOM-METALUX S.A.S.

47 bis Rue Jeanne d’Arc

52115 SAINT-DIZIER cedex 

France

T +33 (0)3 - 25 05 86 30

F +33 (0)3 - 25 56 62 61

E export@dom-europe.fr

WWW.DOM-SECURITY.COM

CYLINDER SPRZĘGŁO BEZPIECZNE

DOORTECH MASTERKEY

ul. Warszawska 48 

42-202 Częstochowa 

T 34 360 600 ; 34 360 601

E masterkey@door-tech.pl




