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DÖRRBROMS – FÖRHINDRAR OKONTROLLERAD ÖPPNING

DÖRRBROMS

Du kan hitta mer information om vår dörrbroms på   
www.dictator.se > Dörrstängare > Dörrbroms

En Dörrbroms ger tillförlitlig avlastning för dörrar eller till och med 
fönster som kastas upp av en vindby, genomdrag eller av slarvigt 
handhavande.

För dörrar som öppnas utan 
kontroll av vind eller drag

Dämpar öppningen och 
kontrollerar rörelsen för 
hängda dörrar

Begränsar öppningsvinkeln
och skyddar karmen

Förhindrar skada på dörr,  
gångjärn och fasad

Hindrar risk för personskada 
om dörren öppnas för häftigt

FUNKTIONER
 Många olika modeller som passar alla dörrar
 Kan användas i kombination med 
     överliggande dörrstängare
 En vädringsfunktion finns som tillval
 Tillverkad i Tyskland med högsta kvalitet
 Möjlig att Installera på nästan alla dörrar 
     p.g.a. många olika installationsbeslag
 Kan fås i olika färger och i rostfritt stål
 Vi tillverkar speciallösningar vid behov

https://dictator.se/produkter/dorrbroms-som-raddar-dorren/
https://dictator.se/produkter/dorrbroms-som-raddar-dorren/
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DÖRRTILLSLUTARE - LÖSNINGEN FÖR SLAMMRANDE DÖRRAR

DÖRRTILLSLUTARE R 1400

Du kan hitta mer information om dörrtillslutare  på
 www.dictator.se > Dörrstängare > Dörrtillslutare

Inget mer oljud från 
slamrande dörrar

Drar till dörren och 
håller den stängd

Inga onödiga energiförluster 
p.g.a. öppna dörrar

Förhindrar skada på  
dörrar och beslag

Hög kvalité för en 
perfekt funktion

FUNKTIONER
 Passar alla dörrtyper med olika avstånd 
     dörrblad - karms
 Design: med inkapslad cylinder
 Installation: vertikalt eller horisontellt,  
     på insidan av dörren
 Stängningskraft i N: 20, 35, 50, 80
 Stängningshastighet: enkelt justerbar
 Ytbehandling: kromad, mattkromad, rostfritt, 
     grå, svart, vit, chokladbrun

Dörrtillslutare R 1400 förhindrar dörren att slå igen med ett brak.
Den fångar upp dörren, stänger den lugnt och tyst och håller den stängd.

https://dictator.se/produkter/dorrstangare/dorrtillslutare-ar-losningen-for-slamrande-dorrar/
https://dictator.se/produkter/dorrstangare/dorrtillslutare-ar-losningen-for-slamrande-dorrar/
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GRINDSTÄNGARE DIREKT

Grindstängaren DIREKT stänger utomhusgrindar säkert och pålitligt – så 
fort eller sakta som är nödvändigt. Den kontinuerliga dämpningen och 
lugna stängningen förhindrar skador som grindar annars kan orsaka.

Speciellt lämpad för 
utomhusgrindar

Justerbar dämpning och 
stängningshastighet

Enkel installation,  
även vid eftermontering

Inget slammer vid 
stängning

Ingen risk för personskada

FUNKTIONER
 Olika versioner fins som passar grindar med
     olika bredd och vikt
 Följande färger är standard: grå, antracit, 
     vit eller i rostfritt stål
 Specialmodeller kan tillverkas i speciella fall
 DIREKT passar för grindar/dörrar som 
     standard upp till 1500 mm bredd och 100 kg
 Tack vare ett brett utbud av tillbehör är den 
     enkel att montera i olika applikationer
 Som option fins ett skydd för att förhindra 
    obehöriga att justera stängningshastigheten

GRINDSTÄNGARE DIREKT – PERFEKT FÖR UTOMHUSGRINDAR

Du kan hitta mer information om DIREKT på  
www.dictator.se > Grindstängare > Grindstängare DIREKT

https://dictator.se/produkter/grindstangare/grindstangare-direkt/
https://dictator.se/produkter/grindstangare/grindstangare-direkt/
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DÖRRHÅLLARE ZE – HÅLLER DÖRREN I VALFRI POSITION 

DÖRRHALLARE ZE

Dörrhållaren ZE håller dörren öppen och säkrad i valfri position.

Mycket solid och robust 
konstruktion

Tack vare lång slaglängd 
passar de många dörrar

Komfortabla och lätta att 
hantera med foten

Perfekt för altandörrar

Bra grepp – även på  
glatta underlag

FUNKTIONER
 Elegant design parad med en robust  
     konstruktion
 Ideal för terrassdörrar, där avståndet till 
     marken kan vara långt
 Slaglängd mellan 80 - 200 mm
 De är i rostfria material och är ideala för 
     utomhusbruk
 Finns I följande färger: silver, svart, vit
 Enkel att hantera: kan låsas eller frigöras 
    med ett enkelt tryck med foten

Du kan hitta mer information på  
www.dictator.se > Dörrstängare > Dörrhållare

https://dictator.se/produkter/dorrstangare/dorrhallare/
https://dictator.se/produkter/dorrstangare/dorrhallare/
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FÖRETAG - PRODUKTER

DICTATORS PRODUKTOMRÅDEN 

DÖRRSTÄNGNINGS-
LÖSNINGAR           
Mekaniska lösningar för stäng-
ning och/eller dämpning av 
gångjärns-, skjut- och svängdörrar

HYDRAULISKA DÄMPARE 
Ett brett utbud av linjära däm-
pare, som ändläges-dämpare 
eller oljedämpare och radial-
dämpare

DÖRR & PORT  
AUTOMATION 
Operatörer för hängda- och  
skjutdörrar och portar med  
tillhörande styrsystem

LÖSNINGAR FÖR  
BRANDDÖRRAR 
Hold-open system & tillbehör för 
brand och rökportar

BRANDDÖRRSAUTOMATIK  
Operatörer för hängda dörrar,  
skjutdörrar och portar

HISSAR &  
HISSUTRUSTNING  
Personhissar, schaktsystem,  
tillbehör för hissdörrar

GASFJÄDRAR 
Högkvalitativa gasfjädrar med 
lång livslängd. Även kund- 
anpassade för special- 
applikationer

INTERLOCKSYSTEM 
Enkla att installera med många 
möjligheter och funktioner. Kan 
också kundanpassas för varje 
applikation
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VÅR FILOSOFI HANDLAR OM ATT 
TILLHANDAHÅLLA LÖSNINGAR!

Namnet DICTATOR?

Vi får ofta frågan om hur vi kom fram till det, visserligen något ovanliga, namnet DICTATOR.  
Namnet har sina rötter i uppfinningen av vår första produkt:

En tysk och en holländare uppfann en “hydraulisk dörrdämpare och  
dörrstängare” 1930. Denna speciella typ av dörrstängare 
dämpar dörren, drar tyst igen den och håller den stängd. 

Dessa uppfinnare kallade denna  
produkt “diktator”, eftersom det  
dikterar dörren hur dörren stängs.

Vi är stolta över att kunna erbjuda utmärkt 
service till alla våra kunder, små som stora. Vi 
vill arbeta tillsammans med dig för att leverera 
den bästa lösningen för just ditt projekt.

Tillverkning av egna produkter har alltid varit 
viktigt för oss och vi fortsätter att investera i 
den senaste utrustningen i våra anläggningar.

Framför allt värderar vi de relationer vi bygger 
med våra kunder. Vi lyssnar alltid på våra 
kunder och arbetar tillsammans med dem för 
att lösa deras problem.

FÖRETAG - KUND

Ansvarig för verksamheten är Ahron Sturm-Kimby, 
VD och tillika delägare. Ahron Sturm-Kimby är 
tekniker och säljare.

BESÖKSADRESS 
DICTATOR Scandinavia AB  
Kronängsgatan 1 
SE-59230 Vadstena
Tel 0143-126 20
Ahron: 073-815 77 14
info@dictator.se



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.se +46 (0) 143 126 20

DICTATOR SCANDINAVIA
Sedan 1989 är vi DICTATOR Scandinavia AB ett delägt dotterbolag till Dictator Technik GmbH, 
Neusäss i södra Tyskland. Vår mest välkända produkt är utan tvekan våra original dörrtillslutare som 
är känd under namnet “Diktatorer” och som uppfanns redan 1932.

BESÖKSADRESS 
DICTATOR Scandinavia AB  
Kronängsgatan 1 
SE-59230 Vadstena
Tel 0143-126 20
Ahron: 073-815 77 14
Info@dictator.se

PRODUCTER
 Personhissar & Hissutrustning
 Dörrstängare 
 Hydrauliska Dämpare 
 Dörrstängare Skjutportar & Dörrar 
 Dörrstängare Branddörrar & Portar
 Branddetektorer & Elektromagneter 
 Gasfjädrar
 Dörrkontrollsystem

www.dictator.se


