
PREZENTACJA FIRMOWA 

Smart Solutions



DFE SECURITY jest liderem w dziedzinie systemów zabezpieczenia obiektów.

Od założenia firmy w 2000 roku dostarczamy naszym klientom szeroki wachlarz wysokiej jakości rozwiązań z
dziedziny mechanicznej kontroli wejścia i dostępu, takich jak: bramki i furty dostępowe, drzwi obrotowe
(karuzelowe), śluzy osobowe, blokady drogowe i słupki. Oprócz standardowej oferty jesteśmy w stanie dostarczyć
urządzenia unikalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie, które spełniają wymagania najbardziej
wymagających inwestorów i projektantów.

Nasze rozwiązania są przeznaczone dla wielu branż i sektorów, takich jak bankowy, militarny, administracji
publicznej, sportu i rekreacji, transportu i komunikacji, przemysłowy, korporacyjny i szeroko rozumianej
infrastruktury krytycznej. Wykonywaliśmy instalacje dla wielu banków, biurowców, sądów, baz wojskowych,
centrów danych i siedzib firm.

Zapewniamy kompleksową obsługę 
DORADZTWO > PROJEKT> SPRZEDAŻ > 
> INSTALACJĘ > SERWIS I KONSERWACJĘ

Zapewniamy wsparcie doświadczonych 
profesjonalistów na każdym etapie. 

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

O nas

Oferujemy wysokiej jakości, niezawodne, 
certyfikowane i testowane produkty.
Udzielamy gwarancji nawet do 10 lat.
Mamy 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



Oferta 

Rozwiązania
bazowe

Rozwiązania
uzupełniające

Rozwiązania
dedykowane



Systemy drzwi obrotowych (karuzelowych)

Systemy drzwi obrotowych (karuzelowych) to stylowe i solidne rozwiązania dla stref wejścia do

różnego typu budynków. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby łączyły w sobie najwyższe

walory użytkowe z nowoczesnym i reprezentacyjnym wyglądem oraz efektywnością (w tym

oszczędnością energii i optymalizacją izolacji powietrznej). Znajdują swoje zastosowanie przede

wszystkim w obiektach użyteczności publicznej takich jak hotele, szpitale, biurowce, centra handlowe,

restauracje, uczelnie i urzędy, ale także w prestiżowych siedzibach firm i prywatnych rezydencjach.



Systemy drzwi obrotowych (karuzelowych)

ED100

AUTOMATYCZNE DRZWI  - KLASYCZNE                                                             - Z CENTRYCZNYMI SZYBAMI

AUTOMATYCZNE DRZWI - MAXI (Z WITRYNĄ SZKLANĄ)                               - MULTI (Z DWOMA SKRZYDŁAMI)  

ED150

ED500 ED600

OBROTOWE DRZWI MANUALNE 

ED200

OBROTOWE DRZWI CAŁOSZKLANE

ED300



Bramki i furty dostępowe 

Bramki oraz furty dostępowe to niezawodne i komfortowe rozwiązanie dla stref 
chronionych z systemem kontroli dostępu zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz 
obiektów. Szeroki wybór różnych modeli pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i 
skuteczną kontrolę wejść na różnych poziomach zabezpieczenia w zależności od 
indywidualnych potrzeb. Wspaniale sprawdzają się w miejscach o większym 
natężeniu ruchu, takich jak np. budynki biurowe, obiekty sportowo – rekreacyjne, 
lotniska i stacje transportu publicznego oraz banki i instytucje finansowe.



Bramki i furty dostępowe 

BRAMKI SZYBKIEGO TRANZYTU - UCHYLNE

BRAMKI SZYBKIEGO TRANZYTU - PRZESUWNE



Bramki i furty dostępowe 

BRAMKI OBROTOWE - TRIPODY

BRAMKI UCHYLNE



Bramki i furty dostępowe 

FURTY OBROTOWE - WYSOKIE

FURTY OBROTOWE - NISKIE



Śluzy osobowe 

Portale wejściowe to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i najwyższy
poziom kontroli dostępu do obiektów. Pozwalają skutecznie zabezpieczyć
budynki przed wejściem osób nieupoważnionych oraz włamaniami.
Znajdują szerokie zastosowanie w wielu obiektach i branżach (m.in. w
bankach i instytucjach finansowych, biurowcach, centrach danych,
obiektach militarnych i wojskowych).



Śluzy osobowe 

ŚLUZY AUTOMATYCZNE – STANDARDOWE

ŚLUZY AUTOMATYCZNE – CYLINDRYCZNE

ŚLUZY PÓŁSFERYCZNE – AUTOMATYCZNE I PÓŁAUTOMATYCZNE 



Blokady drogowe - bollards

Systemy zabezpieczeń drogowych spełniają nawet najbardziej restrykcyjne wymogi
dotyczące kontroli dostępu, zarządzania ruchem i zabezpieczenia obiektów.
Oferta obejmuje szeroką gamę produktów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
na różnych poziomach - od prostych słupków parkingowych po atestowane systemy
zapór drogowych o najwyższym poziomie zabezpieczenia.
Bariery i blokady znajdują szerokie zastosowanie w wielu obiektach i branżach. Mogą
być wykorzystywane do zabezpieczenia podjazdu posesji, tworzenia stref przyjaznych
dla pieszych w centrach miast, kontrolowania przepływu ruchu, zarządzania dostępem
pojazdów do stref chronionych czy też do ochrony budynków i obiektów przed atakami
z użyciem pojazdów.



Blokady drogowe - bollards

WYSOKI POZIOM ZABEZPIECZENIA 

AUTOMATYCZNE

STAŁE I TELESKOPOWE

BARIERY DROGOWE



Blokady drogowe - bollards

STANDARDOWY POZIOM ZABEZPIECZENIA 

AUTOMATYCZNE

STAŁE I TELESKOPOWE



System zamknięcia bezkluczowego

System umożliwiający bezkluczowe zamknięcie obiektu i zdalne ryglowanie.

Jego istotą jest otwieranie i zamykanie obiektów, takich jak np. placówki

bankowe, przy pomocy kodu dualnego. Dzięki temu rozwiązaniu można

zachować komisyjność wejścia i zwiększyć bezpieczeństwo obiektu.



Art & Design

▪ Personalizacja
▪ Wysokie walory estetyczne
▪ Dostosowanie do wystroju wnętrza i potrzeb 
▪ Różnorodne materiały i kolorystyka

(stal, szkło, Corian, mosiądz, drewno, marmur, kamień itp.)
▪ Wbudowane akcesoria 

(czytniki KD, sygnalizacja świetlna, panele windowe, 
wrzutniki kart itp.)



Parking rowerowy – Bike Guardian

Rozwiązanie parkingowe składa się ze śluzy parkingowej zamontowanej na

wejściu do strefy parkowania dla rowerów. Służy do zabezpieczenia rowerów

przed kradzieżą 24/7. Urządzenie ma zastosowanie zarówno do parkingów

wewnątrz budynków jaki i parkingów zewnętrznych.



Automatyczna recepcja - Fitness 24H

Automatyzacja przejścia z użyciem śluzy osobowej i bramek Easy Gate

umożliwia otwarcie samoobsługowych obiektów czynnych 24/7 przy

jednoczesnym wyeliminowaniu wejść osób nieupoważnionych.



System płatnej toalety

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.
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