
SM
AR

T 
SO

LU
TI

ON
S



 DO
RADZTWO PROJEKT 

SPRZEDAŻ 
INSTALACJA 

SE
RW

IS



Zapewniamy kompleksową obsługę
DORADZTWO > PROJEKT> SPRZEDAŻ >  
> INSTALACJĘ > SERWIS I KONSERWACJĘ
Zapewniamy wsparcie doświadczonych 
profesjonalistów na każdym etapie.

DFE SECURITY jest liderem w dziedzinie syste-
mów zabezpieczenia obiektów.
Od momentu założenia firmy w 2000 roku, do-
starczamy naszym klientom szeroki wachlarz wy-
sokiej jakości rozwiązań z dziedziny mechanicznej 
kontroli wejścia i dostępu, takich jak: bramki i fur-
ty, drzwi obrotowe (karuzelowe), śluzy osobowe, 
blokady drogowe i słupki. Oprócz standardowej 
oferty jesteśmy w  stanie dostarczyć urządzenia 
unikalne i dostosowane do indywidualnych po-
trzeb, które spełnią wymagania najbardziej wy-
magających inwestorów i projektantów.
Nasze rozwiązania są przeznaczone dla wielu 
branż i sektorów, w tym bankowego, militarnego, 
administracji publicznej, sportu i rekreacji, trans-
portu i  komunikacji, przemysłowego i  szeroko 
rozumianej infrastruktury krytycznej. Wykonywa-
liśmy instalacje dla licznych banków, biurowców, 
sądów, baz wojskowych, centrów danych oraz 
siedzib firm.

O nas

Oferujemy wysokiej jakości, niezawodne, 
certyfikowane i testowane produkty.
Udzielamy gwarancji nawet do 10 lat. Mamy 
własną ogólnokrajową sieć serwisową 24/7.

Nasze certyfikaty:
- koncesja MSWiA
- certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego ABW  
(w tym NATO Confidential oraz EU Confidential)

- ISO 9001: 2008 i certyfikat Rzetelna Firma

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem 
produktów Cominfo, Alluser Industrie, Edora, 
ATG Access, Alarmtech, Tecnodimensione i Plexa 
w Polsce.





śluzy dostępowe

furty i bramki

art&design

automatyczna recepcja 24h

parking rowerowy

śluza Clean Room

czytniki antiskimming

barierki i przegrody

ROZWIĄZANIA
 BAZOWE DEDYKOWANE UZUPEŁNIAJĄCE 

Oferta

system zamknięcia bezkluczowego

drzwi obrotowe

stolarka antywłamaniowa

drzwi przesuwne 

blokady drogowe – bollards system płatnej toalety akcesoria



Systemy drzwi obrotowych (karuzelowych)

Systemy drzwi obrotowych (karuzelowych) to 
stylowe i  solidne rozwiązania dla stref wejścia 
do różnego typu budynków. Zostały one zapro-
jektowane w  taki sposób, aby łączyły w  sobie 
najwyższe walory użytkowe z nowoczesnym i re-
prezentacyjnym wyglądem oraz efektywnością 
(w  tym oszczędnością energii i  optymalizacją 
izolacji powietrznej). Znajdują swoje zastosowa-
nie przede wszystkim w obiektach użyteczności 
publicznej takich jak hotele, szpitale, biurowce, 
centra handlowe, restauracje, uczelnie i urzędy, 
ale także w prestiżowych siedzibach firm i pry-
watnych rezydencjach.



AUTOMATYCZNE DRZWI
 klasyczne z centrycznymi szybami  

ED100 ED150

AUTOMATYCZNE DRZWI
 Maxi (z witryną szklaną) Multi (z dwoma skrzydłami)  

ED500 ED600

OBROTOWE DRZWI
 manualne całoszklane  

ED200 ED300



Bramki i furty dostępowe

Bramki oraz furty dostępowe to niezawodne 
i komfortowe rozwiązanie dla stref chronionych 
z systemem kontroli dostępu zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz obiektów. Szeroki wybór róż-
nych modeli pozwala na zapewnienie bezpie-
czeństwa i skuteczną kontrolę wejść na różnych 
poziomach zabezpieczenia w zależności od in-
dywidualnych potrzeb. Bardzo dobrze spraw-
dzają się w  miejscach o  większym natężeniu 
ruchu, takich jak np. budynki biurowe, obiekty 
sportowo – rekreacyjne, lotniska i  stacje trans-
portu publicznego oraz banki i instytucje finan-
sowe.



BRAMKI SZYBKIEGO TRANZYTU
uchylne

przesuwne

EASYGATE ELITE 3D TOP

EASYGATE SPT

EASYGATE SG/SR

EASYGATE BG

EASYGATE SPA

EASYGATE ELITE

EASYGATE SPD

EASYGATE WN

EASYGATE LG EASYGATE LX/LH

EASYGATE FL/FH

EASYGATE IM

EASYGATE BV

EASYGATE SBG
SELF-BOARDING GATE

INTERLOCK GATE



Bramki i furty dostępowe

BRAMKI OBROTOWE

BRAMKI UCHYLNE

tripody

BAR ONE UNIPOD

BAR GX

BAR BA

PEGAS GLE/GLE-M

PEGAS SF

BAR EC

BAR ONE TRIPOD

BAR SKR

BAR ST BAR ST-DUO

PEGAS GL/GL-M

PEGAS SF-S

PEGAS HG

PEGAS J

BAR ONE GATE

BAR SKR-DROPARM

BAR EK-WALLBAR EK



FURTY OBROTOWE
wysokie

niskie

REXON ERA 3

REXON ERA 3 GS

REXON DEA 3

ROUND E/E-S ROUND J/J-S

REXON ERA 3 GATE-BIKE

REXON GLASS

REXON DEA 3 GATE-BIKE REXON BASIC 3

ROUND F/F-TOP

ROUND J90

REXON ERA 4

REXON DEA 3 GATE-FULL



Śluzy osobowe

Portale wejściowe to rozwiązanie zapewniają-
ce bezpieczeństwo i najwyższy poziom kontro-
li dostępu do obiektów. Pozwalają skutecznie 
zabezpieczyć budynki przed wejściem osób 
nieupoważnionych oraz włamaniami. Ich pod-
stawową funkcją jest ograniczenie przejścia do 
jednej osoby, zgodnie z  zasadą wejścia jednej 
osoby na jedną kartę dostępową. Mogą zostać 
zintegrowane z  dowolnymi systemami biome-
trycznymi. Śluzy osobowe znajdują szerokie za-
stosowanie w wielu obiektach i branżach (m.in. 
w  bankach i  instytucjach finansowych, biurow-
cach, centrach danych, obiektach militarnych 
i wojskowych).



ŚLUZY PÓŁSFERYCZNE

ŚLUZY AUTOMATYCZNE
klasyczne

automatyczne i półautomatyczne

E1

C1

FPJ140/1A

HPJ190

E2

C2

FPJ140

HPJ190/2S

E3

C3

FPJ140/2S

FPJ1902S ATM

E4

C4

FPJ140/2HP

C5 C190

cylindryczne



Blokady drogowe - bollards

Systemy zabezpieczeń drogowych spełniają na-
wet najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące 
kontroli dostępu, zarządzania ruchem i  zabez-
pieczenia obiektów. Szeroka gama produktów 
i  rozwiązań - od prostych słupków parkingo-
wych po atestowane systemy zapór drogowych 
- pozwala zapewnić bezpieczeństwo na różnych 
poziomach. Blokady o najsolidniejszej konstruk-
cji są w stanie zatrzymać pojazd o wadze nawet 
do 30 ton. Urządzenia spełniają normy certyfi-
kacji obowiązujące na terenie USA i Unii Euro-
pejskiej. Bariery i blokady znajdują szerokie za-
stosowanie w wielu obiektach i branżach. Mogą 
być wykorzystywane do zabezpieczenia podjaz-
du posesji, tworzenia stref przyjaznych dla pie-
szych w centrach miast, kontrolowania przepły-
wu ruchu, zarządzania dostępem pojazdów do 
stref chronionych czy też do ochrony obiektów 
przed atakami z użyciem pojazdów.



AUTOMATYCZNE

STAŁE I TELESKOPOWE

BLOKADY DROGOWE

automatyczne

klasyczne

bariery drogowe i wjazdowe

płytkiego montażu

bramy wzmocnione

ręcznie wysuwane

blokady tymczasowe
(zabezpieczenie imprez)

do demontażu



System zamknięcia bezkluczowego

System umożliwiający bezkluczowe zamknię-
cie obiektu i zdalne ryglowanie. Jego istotą jest 
otwieranie i zamykanie obiektów, takich jak np. 
placówki bankowe, przy pomocy kodu dualne-
go. Dzięki temu rozwiązaniu można zachować 
komisyjność wejścia, zwiększyć bezpieczeń-
stwo obiektu oraz obniżyć koszty dowozu kluczy 
przez konwojentów. 



Art & Design

Rozwiązanie Art & Design to połączenie zaawan-
sowanych systemów bezpieczeństwa z nowocze-
snym i  designerskim wzornictwem. Jego istotą 
jest zachowanie wysokich walorów jakościowych, 
estetycznych oraz użytkowych oferowanych pro-
duktów przy jednoczesnym nadaniu im spersona-
lizowanego charakteru zgodnie z oczekiwaniami 
odbiorcy. Pozwala na precyzyjne dostosowanie 
urządzeń do wyglądu i charakteru obiektu zarów-
no pod względem formy, materiału jaki i kolorysty-
ki. Jest to możliwe m.in. dzięki dostępnej szerokiej 
gamie różnorodnych wysokogatunkowych ma-
teriałów, w tym stali nierdzewnej (szczotkowanej, 
polerowanej, anodowanej, lakierowanej), szkła 
(hartowanego, laminowanego, barwionego), Co-
rianu, mosiądzu, drewna, marmuru czy kamienia. 
Istnieje również możliwość wyposażenia w dodat-
kowe akcesoria oraz zintegrowania z  obudową 
różnego typu urządzeń (np. wrzutników kart, pa-
neli windowych, czytników RFID, biometrycznych).



Rozwiązanie parkingowe składa się ze śluzy do-
stępowej zamontowanej na wejściu do strefy 
parkowania dla rowerów. Służy do bezpieczne-
go całodobowego przechowywania tego typu 
pojazdów i zabezpieczenia ich przed kradzieżą. 
Urządzenie ma zastosowanie zarówno do par-
kingów wewnątrz budynków jaki i  parkingów 
zewnętrznych.

Automatyczna recepcja to automatyzacja przej-
ścia dzięki wykorzystaniu śluz osobowych i bra-
mek Easy Gate. Umożliwia ona otwarcie samo-
obsługowych obiektów czynnych 24/7 przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu wejść osób nie-
upoważnionych.

System płatnej toalety jest przeznaczony do 
obiektów o  dużym natężeniu ruchu, takich 
jak stacje paliw, parki rozrywki, dworce 
kolejowe i  inne miejsca publiczne. Umożliwia 
on pobieranie opłat za usługi w  systemie 
samoobsługowym.

Rozwiązania dedykowane

System płatnej toalety

Automatyczna recepcja – Fitness 24h

Parking rowerowy – BikeGuardian
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DFE Security Sp. z o. o.

ul. Polska 25
00-703 Warszawa

Tel.  +48 22 622 22 73
Fax. +48 22 629 13 18
e-mail: biuro@dfes.pl

www.dfes.pl


