Posuvné a skládací systémy

Sklo / Kov

Vítejte

Informace o společnosti Hawa AG
Od roku 1965 se všechno u nás posouvá, skládá a točí kolem kování a fascinujících možností využití, které se otevírají našim zákazníkům. V průběhu času jsme se
svou obchodní činností zaměřenou na skleněné/kovové stavební kování, kování ze
dřeva, kování pro posuvné okenice, jakož i nábytkové kování, stali známými v mezinárodním kontextu. Přitom odjakživa stavíme na švýcarské kvalitě. Výroba probíhá
v Mettmenstetten, navzdory tomu, že podíl vývozu v současnosti tvoří 80%. Je to
v neposlední řadě proto, že i naše obchodní filozofie spočívá na typických švýcarských hodnotách, jakými jsou přesnost, bezpečnost a trvanlivost.

Informace k této brožuře
Optimalizovat místo, vytvořit prostor, vyřešit problémy, ušetřit čas – naše skleněné/kovové kování řeší více než prosté posouvání a skládání. Předkládaná brožura
Vám má zprostředkovat inspirace a dojmy z toho, jak vzrušující a mnohostranné
mohou být Vaše možnosti s našimi produkty. V případě, že si přejete podrobnější informace ke konkrétnímu kování, nebo vznikne nějaký specifický problém,
obraťte se prosím na nás - velmi rádi Vám pomůžeme.
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Pro celoskleněné posuvné dveře na celou výšku prostoru se skrytým závěsem

HAWA-Puro 100 –150
Přednosti
Nejlepší provozní vlastnosti a
dlouhá životnost.
Puristické designové řešení, díky
technologii plně integrované do
nosné kolejnice.
Stropní kolejnice, plně integrované
do betonových a závěsných podhledů (kazetových, sádrokartonových stropů, apod.) či montované
osazením.
Zespodu odnímatelné přídavné
profily použitelné jako krytky, tak
i na integraci pevného zasklení či
pevných dřevěných částí.
Patentovaný klínový závěs pro
rychlé výškové nastavení a snadnou montáž.
Vysoká provozní bezpečnost zajištěna tvarovaným, zcela stabilním
Princíp

spojením kování a skla.

Tvořit a předělovat prostory sklem je díky HAWA-Puro 100-150 čirým potěšením.

Technické údaje

Skrytý závěs a do stropu plně integrované kolejnice jsou zárukou neviditelnosti

Hmotnost dveří do 100, 150 kg

tohoto kování. Tím lépe lze využít úžasné materiály, které kováním hýbou půso-

-------------------------------------

bivě jemně a tiše. Tyto vlastnosti ho předurčují k jeho využití v rámci reprezen-

Tloušťka skla posuvných dveří

tačních nebo soukromých prostor. Zároveň jeho komfortnost a jednoduchá

ESG 8/10/12/12,7 mm

montáž představují další důvody, proč je HAWA-Puro 10-150 obdivován nejen

VSG 8-13 mm

designovými puristy.

------------------------------------Tloušťka skla pevného zasklení
ESG/VSG 8-12 mm
(se silikonem do 13 mm)
------------------------------------Posuvný mechanismus
HAWA-Puro 100 4-kolečkový
HAWA-Puro 150 6-kolečkový

Zvýšená bezpečnost, všestranné možnosti nastavení,
a to díky vrstvenému bezpečnostnímu sklu (VSG)
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Designové kování se zapuštěnou posuvnou technologií

HAWA-Purolino-PLUS 80
Princíp
Stejně jako jeho blízký příbuzný HAWA-Puro 100-150, i HAWA-Purolino-PLUS
80 využívá skrytě své silné stránky. Všechny prvky mizí v bezbarvě eloxovaných
kolejích, nebo v imitaci broušeného nerezu, které lze namontovat nejen na
stěnu, ale osadit či vsadit do stropu. Jako je kování HAWA-Purolino PLUS 80
neviditelné, tak nepřehlédnutelné jsou kvality tohoto designového kování pro
celoskleněné posuvné dveře. Počínaje tichým chodem, za který vděčí svému
kvalitnímu pojízdnému mechanismu. Dále je obzvláště příjemné tlumené
dovírání prostřednictvím tlumiče SoftMove 80, který přesouvá posuvné dveře
jemně a nehlučně do jejich konečné pozice. To je další dobrý důvod, proč
tomuto kování patří právem jedno velké plus.

Přednosti
Do kolejnice plně integrovaná tech-

Tlumené dovírání dveří prostřed-

Technické údaje

nologie úchytu skla.

nictvím nastavitelného tlumiče

Max. hmotnost dveří 80 kg

Kolejnice, profil pevného zasklení a

SoftMove 80, s olejovým tlumičem

-------------------------------------

krycí profil dostupný bezbarvě elox-

jednostranně nebo oboustranně.

Min. šířka dveří

ovaný, nebo s ocelovým efektem.

Kombinovatelný s vertikálním

bez SoftMove 80 - 600 mm

Patentovaný klínový závěs pro

stěnovým profilem a zámkem

se SoftMove 80 - 850 mm

rychlé výškové nastavení a snadnou

celoskleněných posuvných dveří

-------------------------------------

montáž

HAWA-Toplock.

Tloušťka skla posuvných dveří

Vysoká provozní bezpečnost za-

ESG 8/10/12/12,7 mm

jištěna tvarovaným, zcela stabilním

VSG z ESG 8-12,7 mm

spojením kování a skla.

------------------------------------Tloušťka skla pevného zasklení
ESG/VSG 8-12 mm
(se silikonem do 13 mm)
------------------------------------Výšková nastavitelnost ± 3 mm

Více skla již nejde díky neviditelné technologii
kování.
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Pro elegantní skleněné posuvné dveře s decentním bodovým uchycením

HAWA-Junior 40 –160/GP

Princíp
HAWA-Junior 40-160/GP patří do
referenční třídy v posuvném kování
pro skleněné dveře. Svým decentním
bodovým uchycením slouží k tomu,
aby vynikly naplno optické kvality
každé skleněné konstrukce. Vrcholem jsou jeho odnímatelné kryty v
mnoha variantách: oblé nebo hranaté
s ocelovým efektem, pochromované,
mosazné nebo syrové (připravené
k nalakování v požadované barvě).
I z akustického hlediska stanovuje
HAWA-Junior 40-160/GP standardy:
se svým téměř bezhlučným chodem
a těsným podlahovým vedením,
které každou vibraci ztlumí už v jejím
zárodku.

Účinné po celé délce, díky téměř neviditelné technologii.

Oblé nebo hranaté krytky.
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Přednosti
 Mnohonásobně prověřená, vysoce kvalitní posuvná technologie s ještě tišším
chodem.
 Prvotřídní design díky oblým nebo hranatým krytkám s ocelovým, chromovaným či mosazným vzhledem, nebo libovolného lakování.
 Komfortní obsluha díky nastavitelnému dorazu, který lze vyladit pro danou
hmotnost dveří.
 Zevnitř montované zavěšení, odolné proti vloupání.
 Těsné podlahové vedení zabraňující otřesům posuvných dveří.
 Tlumič SoftMove 80 k HAWA-Junior 80 pro jemné zpomalení a zavírání
posuvných dveří.
 Bohaté příslušenství, např. HAWA-Toplock, zámek s hranatou nebo oblou
krytkou, nebo rafinovaný HAWA-Junior rohový profil pro nástěnnou montáž
bez nutnosti dodatečné krytky.
 Lze vybavit skly ESG a VSG.

Technické údaje
Hmotnost dveří
až 40, 80, 120, 160 kg
-------------------------------------Tloušťka skla posuvných dveří
ESG 8/10/12/12,7 mm
VSG 8,7-12,7 mm
-------------------------------------Tloušťka skla pevného zasklení
ESG/VSG 8-12 mm
Jistota je jistota: HAWA-Top Lock zámek překvapuje především ve dvou ohledech: estetickým a
bezpečnostně technickým.

Odstraní i problém s průvanem: Vertikální těsnící
profil totiž v boji s průvanem vyhrává. Pro diskrétní
celoskleněné posuvné dveře.
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Posuvné systémy pro celoskleněné dveře menších rozměrů

HAWA-Junior 40 –80/GL
Princíp

Přednosti

Posuvné kování Hawa splňuje

 Mnohonásobně prověřená, vysoce kvalitní posuvná technologie s ještě

nejmodernější designové požadavky.
Se svými bezbarvými eloxovanými
nebo ocelově vypadajícími krytkami,
kolejnicemi a rohovými profily, patří

tišším chodem.
 Prvotřídní design díky krytkám, kolejím, tak i rohovým profilům s efektem
ocelového vzhledu nebo v bezbarvě eloxovaném provedení.
 Bohaté příslušenství, např. HAWA-Toplock zámek s hranatou krytkou,

nejmladší Junior mezi současné

nebo rafinovaný HAWA-Junior rohový profil pro nástěnnou montáž bez

trendy. Přitom však designové

krytky.

požadavky neobcházejí ani
technickou otázku. Proto se profily,

 Komfortní obsluha zásluhou nastavitelnému dorazu, který lze vyladit pro
danou hmotnost dveří.

které uchycují sklo dveří seshora,

 Jednoduché připevnění hliníkových krytek.

schovávají za souvislý jemný kryt.

 Těsné podlahové vedení zabraňující otřesům posuvných dveří.

Zespodu zajišťuje podlahová vodící

 Tlumič SoftMove 80 ke kování HAWA-Junior 80, pro jemné zpomalení a

lišta tichý pohyb. A všestranná
Hawa kvalita garantuje ty nejlepší
pojízdné vlastnosti, vysokou šetrnost,
stejně jako jednoduchou montáž a

zavírání posuvných dveří.
 Vysoká bezpečnost, díky suchému zasklení s tvarovaným upevněním
skla.
 Vertikální těsnící profil v boji s průvanem vyhrává.

používání.

Optimální spojení se stěnou pro celoskleněné
posuvné dveře s chráněnou hranou.
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Technické údaje
Hmotnost dveří až do 40, 80 kg
------------------------------------Šířka dveří 500-1200 mm
------------------------------------Tloušťka skla posuvných dveří
ESG 8/9,5/10 mm
------------------------------------Tloušťka skla pevného zasklení
ESG/VSG 8-12 mm
-------------------------------------

Rohový profil pro uchycení do stěny a
úchytky v trendovém ocelovém vzhledu.

Nový profil, čisté linie: HAWA-Junior
40-80/GL se perfektně hodí k moderní bytové architektuře.
Pro robustní celoskleněné posuvné
dveře.
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Pro robustní celoskleněné dveře

HAWA-Junior 80 – 250/G

Přednosti
 Elegantní, přizpůsobivý profilový
design s neviditelnou vestavěnou
technologií.
 Tichý chod a dlouhá životnost,
díky vysoce kvalitním plastovým
kolečkům a bezbarvě eloxovaným
pojezdům.
 Kolejnicový doraz s nastavitelným
zpětným zadržením pro obzvlášť
komfortní použití.
 Tlumič SoftMove 80 ke kování
HAWA-Junior 80, pro tlumené dovírání a zavírání posuvných dveří.
 Diskrétní bodové podlahové vedení nebo pevné dvoubodové vedení
v podlahové kolejnici, v
 závislosti na zatížení.
 Vysoká bezpečnost zásluhou
tvarovaného spojení skla.
 K dispozici různé příslušenství.

Technické údaje
Hmotnost dveří do 80, 120, 160 kg
Princíp

------------------------------------Tloušťka skla ESG 8-16 mm

Zásluhou milionkrát prověřené, vysoce kvalitní HAWA-Junior technologii se Vaše

-------------------------------------

dveře nenechají vyřadit z provozu ani při větší zátěži. Protože HAWA-Junior

Tloušťka skla pevného zasklení

80-250/G se svou nenapodobitelnou elegancí zvládne dveře až do hmotnosti

ESG/VSG 8-12 mm

250 kg. Díky tomu lze realizovat esteticky a technicky perfektní rozdělení

-------------------------------------

prostor, prakticky v každé situaci - v obchodě, v gastronomii, v kancelářských

Výšková nastavitelnost ± 3 mm

prostorách, bankách či soukromých stavbách. Zároveň dokáže toto kování se

-------------------------------------

svým jednoduchým, hladkým profilem a neviditelnou vestavěnou technologií,

HAWA-Junior 250/G

nejen opticky překvapit, ale díky svému působivě tichému chodu stanovuje

Max. váha dveří 250 kg

nové akustické standardy.

------------------------------------Tloušťka skla ESG 8-16 mm
------------------------------------Výšková nastavitelnost ± 5 mm
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Pro současné posouvání dvěma skleněnými dveřmi

HAWA-Telescopic 80/G

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 80 kg
-------------------------------------Šířka dveří 500-1000 mm
--------------------------------------

Princíp

Max. výška dveří 2600 mm

Jednoduše šetřit místem: HAWA-Telescopic 80/G Vám v případě nedostatku

--------------------------------------

místa pro jedny široké dveře, umožňuje jediným pohybem posouvat současně

Tloušťka skla ESG 8-16 mm

teleskopicky dvěma posuvnými dveřmi. Ty jsou spojeny ozubeným řemenem

--------------------------------------

přes kolečka a upevněním ozubeného řemene.

Nastavitelnost výšky ± 2 mm

Přednosti
 Synchronní, úsporné posouvání
skleněných posuvných dveří do 80
kg s lehkým a tichým chodem.
 Spolehlivý systém na základě
milionkrát ověřené technologie
HAWA-Junior.
 Dlouhá životnost, díky vysoce kvalitním plastovým kolečkům, ozubenému řemenu, který je vyztužen
skelným vláknem a bezúdržbové
technologii.
 Vysokou stabilitu zajišťuje sou-

Pro dvoje symetricky otevírající se skleněné posuvné dveře

vislá podlahová vodící kolejnice
(volitelné).

HAWA-Symmetric 80/G
Princíp
HAWA-Symetrical 80/G spojuje dvoje skleněné posuvné dveře prostřednictvím
vodicí kladky ozubeného řemene, vyztuženého skleněnými vlákny. Lze je pak
zcela jednoduše, symetricky otevírat a zavírat. Absolutní bezúdržbová technologie, s velmi tichým chodem a bez viditelného podlahového vedení.

Přednosti
 Symetrické otevírání a zavírání
dvou posuvných dveří.
 Vysoce kvalitní pojízdný systém,
který umožňuje snadný posun
jednou rukou.
 Ozubený řemen, vyztužený skelným vláknem, zaručuje vysokou
pevnost s minimální prodlevou.

 Jednoduchá montáž: zavěšení

Technické údaje

dveří a zajištění ozubeného

Max. váha dveří 80 kg

řemene z jedné strany.

----------------------------------------

 Vysoká stabilita zajištěna souvis-

Tloušťka skla ESG 8-16 mm

lou podlahovou vodící kolejnicí

----------------------------------------

(volitelné).

Nastavitelnost výšky ± 3 mm

 Elegantní profily na uchycení skla,
dostupné bez úpravy a bezbarvě
eloxovány.
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Pro dělící stěny v celé výšce prostoru a vestavěné šatníky

HAWA-Ordena 70

Princíp
HAWA-Orden 70 umožňuje vytvořit nezávislé konstrukce vestavěných skříní,
avšak svou souvislou pojízdnou kolejnicí je toto kování jako stvořené také pro
flexibilní rozdělení prostoru v bytech či kancelářích. Tento inovativní posuvný
systém je bez rámu, což pro montéra znamená méně námahy a pro interiérového designéra více možností. Bez problémů lze zkombinovat skleněné dveře s
dřevěnými. Nebo jen dřevěné či skleněné dveře, a to vše až do hmotnosti 70 kg.
Díky patentovanému těsnému podlahovému vedení Hawa se lze v určitých
situacích obejít zcela bez spodní vodicí kolejnice.
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Technické údaje
Max. hmotnost dveří 70 kg
------------------------------------Min. šířka dveří 600 mm
------------------------------------Max. výška dveří 2600 mm
------------------------------------Tloušťka skla
ESG 8/10 mm
VSG 8,7-10,7 mm
------------------------------------Tloušťka dřevěných dveří 30-40
mm

Přednosti
 Umožňuje dělení prostoru v celé jeho výšce.
 Bezrámový systém pro dřevo/dřevo kombinace, dřevo/
sklo kombinace nebo sklo/sklo kombinace.
 Flexibilní vrchní posuvný systém, odolný vůči nečistotám.
 4,5 mm vysoká podlahová kolejnice pro volně posuvné
nebo široké posuvné dveře.
 Žádné přerušení chodu, díky bodovému, těsnému podlahovému vedení.
 Žádné viditelné prvky jistící sklo.
 Oválné nebo hranaté krytky pro zavěšení skla, dostupné
v různých povrchových úpravách.
 Bezproblémové dodatečné osazení.
Nyní se Vašim prostorům otevírají nové možnosti: s HAWA-Orden 70.

 Lze použít skla ESG a VSG

Lze i bez vodicí kolejnice

Kombinace dřevo

Kombinace sklo/sklo
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Pro lehké, skládací stěny do parkoviště, skleněné posuvné stěny

HAWA-Aperto 60/GL
Princíp

Přednosti

S kováním HAWA-Aperto 60/GL se Vám otevírají zcela nové možnosti a to v

 První systém pro snadné, skleně-

různých ohledech. Protože mezi posuvnými kováními je tento doslova mistrem

né dveře skládané do parkoviště

ve skládání do parkoviště - zcela jednoduše naskládá do nejmenšího prostoru

do 60 kg.

až devět lehkých skleněných dveří, a to paralelně nebo v 90 ° úhlu. A přitom
není zajímavý jen pro svou cenovou výhodnost a flexibilitu: jemný nosný a sklo
držící profil, jasné a zarovnané linie osloví i nejnáročnější designéry. Radost
ze systému HAWA-Aperto 60/GL je téměř nekonečná - díky lehkému chodu a

 Naskládat lze až 9 dveří paralelně,
s maximální šířkou 1100 mm, nebo
o šířce 950 mm v úhlu 90 °.
 Jednoduchá montáž a vysoká
flexibilita, díky modulárnímu zaso-

kvalitě zpracování, která je pro značku Hawa typická.

uvacímu systému kolejnic.
 Při malé zátěži je možné mít toto
zařízení bez podlahového vedení.
 Estetické krytky s ocelovým efektem nebo bezbarvě eloxované,
které lze po úspěšném namontování zaklapnout.
 Použití antikorozního materiálu
umožňuje použití ve vnějších
prostorách.
 Hawa AG plánuje speciální zařízení
s integrovanou možností změny
směru, zakřivenými kolejnicemi,
atd.

Do úzkého prostoru lze složit až
devět skleněných dveří
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Kování je díky provedení z nerezových materiálů
vhodné i pro použití v exteriérech.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 60 kg
--------------------------------------Min. šířka dveří 500 mm
--------------------------------------Max. šířka dveří (90 °) 950 mm
-------------------------------------Max. šířka dveří (paralelně) 1100
mm
--------------------------------------Max. výška dveří 2600 mm
--------------------------------------Tloušťka skla ESG 8/9,5/10 mm

Elegantní řešení pro dělící stěny v celé výšce
prostoru, v transparentním provedení.
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Pro elegantní celoskleněné posuvné stěny s výjimečnou technologií zakřivení

HAWA-Variotec 150/GV
Princip
HAWA-VarioTec 150/GV je mezi posuvným kováním hvězdou zakřivených montáží. Se svým modulárním zasouvacím systémem kolejnic splňuje Vaše představy
o každém rohu a to v každém úhlu. Bezproblémově přitom můžete na požadovaném místě do soustavy integrovat posuvné otáčivé či posuvné výkyvné dveře.
Se svým dokonale tvarovaným, sklo držícím profilem, který odpovídá každému
barevnému tónu okolí, je tento systém prostě pastvou pro oči. A stejně tak pro
sluch si nelze přát příjemnější posuvné kování - je to díky kvalitnímu pojízdnému
mechanismu s dvoubodovým vedením, které zajišťuje mimořádně tichý chod.

Přednosti
 Perfektní technologie zakřivení je
zásluhou modulárního systému
kolejnic, který umožňuje změnu
směru od 15 ° do 90 °.
 Vrchní kolejnici a nosnou kolejnici
lze ohnout do neobvyklých tvarů,
dle přání zákazníka.
 Vysoký, rovný speciální profil s

V nákupních centrech, bankách i na letištích
po celém světě - jako doma.

 Všechny prvky jsou integrovány do
sklo držícího profilu, čímž zůstávají
neviditelné.
 Lze namontovat s nebo bez spodních vodicích kolejnic.
 Menší požadavky na skládací
prostor.
 Množství příslušenství, jako

rozměrem 230 mm, speciální

například těsnění, profily na

navržený pro letiště.

ochranu hran skel, bezpečnostní

 Ještě více elegance: díky novému
rovnému profilu.

zámky,
 pevné zasklení, atd.

 Různé posuvné vozíky pro dveře o
hmotnosti od 100 do 150 kg.

Jednoduchý a pěkný: Profil HAWA-VarioTec
ve třech různých provedeních.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 150 kg
------------------------------------Max. výška dveří 3500 mm
------------------------------------Tloušťka skla ESG 10/12/12,7 mm
------------------------------------Tloušťka skla VSG z ESG 10,4-12,8
mm
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Architektonicky zdařilé: HAWA-VarioTec 150/GV.

Pěkný výhled v každém ročním období:
s flexibilními skleněnými stěnami.
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Pro stabilní skleněné posuvné stěny s rámovým profilem

HAWA-Variotec 150/GR

Princíp
HAWA-VarioTec 150/GR je ideálním
kováním, pokud si instalace vyžaduje
mimořádnou bezpečnost a stabilitu. Elegantní rámový profil, jehož viditelná šířka
je 24 mm, zajistí snížení ohybu skel, a
zároveň ztěžuje vytlačení těžkých dveří,
až do hmotnosti 150 kg. Navzdory této
exemplární robustnosti získáte vyrovnané a jemné pojízdné vlastnosti, vynikající technologii zakřivení a nevídanou
flexibilitu, která je příznačná pro všechny
kování HAWA-VarioTec. Kromě toho
HAWA-VarioTec 150/GR je díky zabezpečení proti průvanu (kartáčové nebo
gumové těsnění) určené i pro dělení klimatizovaných prostor, či nevytápěných
zimních zahrad.

Skleněné dveře, až do hmotnosti 150 kg,
drží v nejlepší formě
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Vnitřní stohovací krytka se osvědčuje při
otevřených, viditelných místech na skládání
do parkoviště.

Přednosti
 Estetický rámový systém, s malou

 Vrchní a spodní vedoucí kolejnici lze

šířkou viditelnosti na dveřích výšky do 3,5

ohnout podle přání zákazníka, čímž lze

m a hmotnosti 150 kg. Vysoká stabilita,

dosáhnout specifických tvarů.

vylepšená bezpečnost a ochrana rohů

 Vynikající pojízdné vlastnosti jsou zá-

skla.

sluhou dvoubodového vodícího systému.

 Dokonalá technologie zakřivení, díky

 Integrovaná štětinová/gumová ochrana

modulárnímu kolejnicovému systému s

před průvanem.

možností změny směru v úhlu od 15 ° do

 Provedení možné i se sklem VSG do

90 °.

13 mm.

 Žádné výřezy skla.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 150 kg
-----------------------------------Max. výška dveří 3500 mm
-----------------------------------Tloušťka skla ESG 10/12/12,7 mm
-----------------------------------Tloušťka skla VSG do 13 mm
Bezpečné zajištění umožňuje integrovaný
čepový zámek
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Pro masivní celoskleněné posuvné dveře a stěny

HAWA-Shopfront 400/G
Princíp
Tam, kde jsou zapotřebí velmi těžké, skleněné, posuvné dveře, je obvyklým profesionálním řešením montáž HAWA-Shopfront 400/G. Toto celosvětově už tisíckrát
prověřené kování dokáže na jedné straně bezproblémově zajistit požadovanou
kvalitu a zatížitelnost až do hmotností 400 kg dveří. Na straně druhé, vůbec
nepůsobí těžkopádně a umožňuje vytvářet zcela estetické, vzdušné konstrukce,
při nichž vyniká úžasná lehkost skla. Toto všestranné kování si dokáže poradit i
s otočnými dveřmi, prostorem na skládání do parkoviště, či protilehlými stranami
dveří.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 400kg
----------------------------------Max. výška dveří 4000 mm
----------------------------------Tloušťka ESG skla 8-16 mm
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Minimální požadavky na prostor při skládání do parkoviště.

Přednosti
 Speciálně určené pro dveře vyšší
hmotnosti, které vyžadují extra důraz
na kvalitu a preciznost.
 Lehčí chod a dlouhá životnost.
 Minimální požadavky na prostor při
skládání do parkoviště.
 K dispozici jsou různé profily pro skla
od 8 do 16 mm.
 Jednoduchá možnost zabudování
otočných dveří.
 Větší flexibilita při řešení individuálních problémů.
* Bezpečnost, díky integrovanému klínovému zámku.
* Hawa AG plánuje speciální zařízení s
integrovanou možností změny směru,
zakřivenými kolejnicemi, atd.

Specialista na dveře těžké váhy
až do 400 kg.
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Pro prostorově úsporné automatické skleněné posuvné stěny

HAWA-Motus 150/GV-matic

Princíp
Toto absolutně nové automatické
zařízení společnosti Hawa, dokáže
pohybovat skleněnými posuvnými
stěnami až do šířky 30 metrů, a to vše
snadno a potichu, po vysoce kvalitních
kolejnicích. Přitom jeho inteligentní a
jednoduché ovládací menu přepisuje
standardy jak v jeho uvedení do
provozu, tak i při každodenním použití.
Tento ukázkový systém kování v
každém případě potěší i oko, jelikož
všechny technické prvky jsou neviditelně zabudované do kolejnice. Vidět lze
jen pěkně tvarované sklo držící profil,
který transparentnost Vaší skleněné
montáže ještě více podtrhne.
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Přednosti
 Určeno až pro 20 posuvných

 Pro každé dveře je k dispozici

skleněných dveří, s maximální

inteligentní pojízdný, napájecí a

hmotností 150 kg.

komunikační systém.

 Šířka montáže je možná až do 30

místo.

 Mnohostranné individuální možnímu zasouvacímu kolejnicovému
systému.

matické uzamčení.

Tec 150/GV profilu, a tedy kombinovatelný s jeho mechanickým

menu.

příslušenstvím.

 Nejsou nutné žádné dodatečné

 Vedle skla lze použít i další dveřní

kryty, jelikož celá provozní technologie je zabudována do kolejnice.

shodě).
 Podrobné dokumenty k plánům,

 Stejný vzhled jako u HAWA-Vario-

 Jednoduchý provoz, ovládání přes

né automatizace.
 Systém odpovídá CE (Evropské

 Elegantní design a bezpečné auto-

nosti rozestavění, díky modulár-

ticky.
 Bezproblémová možnost dodateč-

 Minimální požadavky na parkovací

metrů.

případě překážek zastaví automa-

materiály.

montáži, jakož i návody k použití,
týkající se návrhu, instalace a
 provozu.
 Pomoc a montáž autorizovaných
zpracovatelů (Verarbeiter).

 Vysoká bezpečnost – zařízení se v

Neviditelná technologie a minimální požadavky na
parkovací prostor.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 150 kg
-------------------------------------Šířka dveří 850-1500 mm
-------------------------------------Max. výška dveří 3500 mm
-------------------------------------Tloušťka skla ESG 10/12/12,7 mm
VSG z ESG 10,8-11,5 mm
-------------------------------------Max. počet dveří 20
-------------------------------------Jednoduché ovládání jedním prstem,
díky ovládání přes menu..

Provozní napětí 100-240
VAC 50/60 Hz
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Pro harmonikové skládací stěny v celkové prostorové šířce do 6 m
Jednoduchý a pohodlný provoz.

HAWA-Variofold 80/GV
Princíp

Přednosti

HAWA-Variofold 80/GV představuje

 Důmyslná sklápěcí technologie a

vysoce kvalitní kování se sudým poč-

ekonomické skládání do park-

tem dveří pro celoskleněné

oviště až pro 6 celoskleněných

sklápěcí stěny, které Vám umožňuje

dveří.

pravostranné i levostranné, jakož i

šest dveřních prvků a umožňuje

vnitřní a vnější otevírací zařízení.

na protilehlé straně. Pro sklápění a

 Zavřený pár dveří se zajišťuje

posouvání je typická pojízdná kva-

nahoře, prostřednictvím sklá-

lita značky Hawa a jako obvykle, i v

dací/otočné záklopky (Falt/Dre-

tomto případě jsou omezené viditelné

htürschnäpper), s vestavěnou a individuálně nastavitelnou zábranou

technické prvky, což je díky dokonale

Plánování bude pro Vás snadné, jelikož všechny dveře lze dodat v stejné
šířce.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 80 kg
----------------------------------------Šířka dveří 400-900 mm
----------------------------------------Max. výška dveří 2600 mm
----------------------------------------Tloušťka skla ESG 10/12/12,7 mm
----------------------------------------Tloušťka skla VSG z ESG 10,8-13 mm
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 Lehčí, tišší chod.
 Jednoduchá a komfortní obsluha.

osazení dodatečných otočných dveří

profilu, do kterého je vše zabudováno.

 Pěkný sklo držící profil ukrývající

 Se stejnými prvky lze realizovat

dokáže skládat do parkoviště až

tvarovanému designu sklo držícího

otočné dveře.

všechny prvky.

individuálně a transparentně dělit
prostory v délce až 6 m. Toto kování

 Na protilehlou stranu lze doplnit

.

 Pro bezpečnost lze zabudovat
klínový zámek.

Technické údaje
Max. hmotnost dveří 80 kg
-------------------------------------Šířka dveří 500-900 mm
-------------------------------------Max. výška dveří 2600 mm

Pro skládací celoskleněné harmonikové stěny bez podlahového vedení

-------------------------------------Tloušťka skla ESG 10/12/12,7 mm
-------------------------------------Tloušťka skla VSG z ESG 10,8-13

HAWA-Centerfold 80/GV

mm

Princíp
HAWA-Centerfold 80/GV je vysoce
kvalitní kování pro celoskleněné harmonikové stěny, vhodné pro transparentní rozdělení prostoru v rozsahu
6 metrů. Specialitou tohoto kování
je závěsný bod ve středu dveří. Díky
tomu lze instalovat až šest dveří, bez
rušivých podlahových kolejnic. Jako
obvykle, můžete zde počítat se stejnými přednostmi, které učinily z kování
HAWA-Variofold 80/GV špičkovou třídu
v denních a nočních skládacích systémech: velká flexibilita, nízké prostorové
požadavky, neviditelná technologie
zabudovaná do profilu, jakož i vysoká
kvalita zpracování a pojízdných vlastností.

Přednosti
 Důmyslná skládací technika a ekonomické skládání do
parkoviště až pro 6 celoskleněných dveří.
 Možnost instalace v rozsahu 6m bez podlahových kolejnic.
 Se stejnými prvky lze realizovat pravostranné i levostranné,
jakož i vnitřní a vnější otevírací zařízení.
 Na protilehlou stranu lze doplnit otočné dveře.
 Zavřený pár dveří se zajišťuje nahoře, prostřednictvím sklá-

Díky centrování závěsnému bodu
není třeba instalovat podlahové vodící
kolejnice.

dací/otočné záklopky (Falt-/Drehtürschnäpper), s vestavěnou a individuálně nastavitelnou zábranou.
 Pro bezpečnost lze zabudovat klínový zámek.

25

Na celém světě jako doma
V naší stále více se globalizující společnosti již snad nikoho nepřekvapí, když
v Singapuru dostane stejný nápoj jako v Berlíně, nebo když v Kapském městě
najde v hotelovém pokoji stejný televizor jako v San Francisku. Když se na to
takto podíváme, je pak jen logické, že Vám v Petronas Twin Towers v Malajsii
otevírá dveře stejné posuvné kování Hawa, jako na 30 St Mary Axe v Londýně.
Kvalita se prostě dokáže prosadit kdekoli, což prokazují i reference zobrazené
na této straně.

Obytný blok Akazienhof, Curych,
Švýcarsko.

Kulturní a kongresové centrum, Lucern,
Švýcarsko.

Park Hyatt, Šanghaj, Čína.

30 St Mary Axe, Londýn, Velká Británie.

26

Park Hyatt Goa Resort and Spa, Goa, Indie.

Posouvat, skládat, skládat do parkoviště:
HAWA toho nabízí ještě více

Skladacie a posuvné kovania pre dreve-

Nábytkové kování

né konštrukcie
Dveře, stěny, průčelí - s dřevem je

Od nejjednodušší kancelářské skří-

možné všechno. Tím spíše, pokud se

ňky, až po prostorně dimenzované

přitom spolehnete na značku Hawa.

kuchyňské linky, od rafinovaného

Protože my máme skladem řešení

drobného nábytku, po proveditelný

vyhovující téměř všem provedením.

sen o prostorovém řešení: s nábyt-

Je jedno, zda chcete dveře, které se

kovým kováním od Hawa jsou totiž

posouvají obzvláště snadno, nebo

všechny Vaše plány realizovatelné. V

chcete předělit prostory či potřebu-

každém nábytkovém řešení je přitom

jete posuvné stěny posouvající se do

zahrnuta jak uživatelsky nenáročná

nejvzdálenějšího rohu v bytě.

montáž a vynikající zpracování, tak i
flexibilita při výběru materiálu a perfektní posuvný komfort.

Posuvné okenice
Sklápěcí/posuvné a posuvné okenice
- manuální nebo automatizované:
Tradiční idea, jíž vdechla nový život
právě moderní architektura. Hawa
se od začátku s tímto trendem
dokázala poprat a vyvinula paletu
vysoce kvalitních kování, se kterými
se může volně rozvíjet každý projekt
posuvných okenic. Není tedy žádným
překvapením, že samotní špičkoví
architekti sázejí na technologie od
společnosti Hawa.
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