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HAWA-Concepta a HAWA-Folding Concepta

Multifunkční řešení místností se stává skutečností

V naší moderní společnosti se omezený prostor stává standardním 

problémem. To je důvod, proč systematicky hledáme řešení, která našim 

zákazníkům umožní optimalizovat prostor v místnosti. Systémy kování HAWA-

Concepta 25/30/40/50 a HAWA-Folding Concepta 25 díky své sofi stikované 

a ekonomické technologii otáčení, skládání a zasouvání umožňují výběr z široké 

nabídky způsobů otevírání dvířek.

Inspirujte se!

Pohyblivé obrázky najdete na adrese www.hawa.ch > HAWA-Productfi nder

Hawa AG: Neustále garantuje nejvyšší kvalitu

Od doby svého založení před 50 lety je společnost Hawa AG synonymem 

mimořádného dílenského zpracování, precizní výroby a vysoké kvality. Svou 

produkční základnu si udržujeme ve Švýcarsku.

Naše obchodní strategie zůstává spjata s typickými švýcarskými hodnotami, 

jako je bezpečnost, preciznost a výjimečná kvalita služeb.



Koncept
Nábytková dvířka, která se otáčí, skládají a zasouvají do neuvěřitelně malých 

parkovacích prostor: tímto způsobem lze vytvořit multifunkční řešení v kuchyni, 

domácí kanceláři, šatně a při mnoha dalších způsobech použití. Je to zejména 

proto, že lze všestranně kombinovat dva systémy HAWA-Concepta a HAWA-Folding 

Concepta.

Pro otočná a zásuvná dvířka na bocích

HAWA-Concepta 25/30/40/50

Pro skládaná a zásuvná dvířka na bocích

HAWA-Folding Concepta 25

V kombinaci

HAWA-Concepta 25/30/40/50 a HAWA-Folding Concepta 25



Flexibilní kování pro otočná/zásuvná dvířka vyrobená ze dřeva

HAWA-Concepta 25/30/40/50

Systém HAWA-Concepta umožňuje variabilní využití prostoru dvěma způsoby:

varianta HAWA-Concepta 25/30 umožňuje pohyb dřevěných dvířek do 

hmotnosti 30 kg po robustních vodicích válečcích, zatímco HAWA-Concepta 

40/50 je vybavena volně se pohybujícími vozíky Hawa, díky kterým dokáže 

do odkládacího prostoru zasunout dvířka až do 50 kg. V obou případech 

je montáž snadná. Působivá přizpůsobitelnost otevírá zcela nové možnosti 

konstrukce skříněk, čelních panelů nebo šaten.

O výrobku

Tento systém kování nabízí širokou škálu možností i v případech, které 

vyžadují omezený prostor. Je to proto, že dvířka parkovaná podél bočnice 

zaberou pouze minimální část z vnitřního prostoru skříňky. Systém kování 

poskytuje mnohem sofi stikovanější technologii a jeho použití je pohodlnější 

díky tlumeným dorazům. Zaměřuje se na kreativní design s použitím různých 

spojovacích prvků, profi lů a úchytek. A neexistuje způsob, kterým by Vás 

HAWA-Concepta mohl vykolejit: montáž nevyžaduje speciální procesy, pouze 

vrtání otvorů pro montáž a miskové závěsy, protože všechny součásti jsou 

našroubované na boční panel a jsou kdykoli přístupné zepředu.
Systém HAWA-Concepta 25/30/40/50 instalovaný do 

mezery u stěny.

Dvířka se otáčí a zasouvají do boku díky inteligentní 

technologii nůžkového kování.

HAWA-Concepta 25/30 HAWA-Concepta 40/50



    

 K dispozici jako systém HAWA-

Concepta 25/30 s vodicími 

válečky pro lehká dřevěná dvířka 

a systém HAWA-Concepta 40/50 

s dvoukolečkovými vozíky pro velká 

a těžká dvířka.

 Dvířka se otočí až o 90° a zcela 

zasunou do prostoru širokého 

pouhých 55 mm.

 Součásti namontované na vložený 

panel jsou nastavitelné zepředu – 

včetně nastavení hloubky čelního 

panelu nábytku. 

 Sofi stikované tlumené dorazy 

umožňují pohodlné používání.

 Umožňuje skrytí parkovacího 

prostoru od podlahy až ke stropu, 

dokonce i bez korpusu skříně. 

 Identické sady pro použití na levé 

nebo pravé straně.

 Zjednodušené plánování a montáž 

otočných/zásuvných dvířek, které 

se dotahují k ploše díky spojovacím 

profi lům 55 mm a 110 mm.

 Univerzálně kombinovatelné 

s HAWA-Folding Concepta 25.

 Nedochází k vzájemnému blokování 

dvířek díky vyzkoušené a otestované 

technologii nůžkového kování 

HAWA.

Technické specifi kace dvířek

HAWA-Concepta 25/30

Hmotnost  až 25, 30 kg

Šířka  300 – 900 mm

Tloušťka  19 – 50 mm

Výška (typ 25) 1250 – 1850 mm

Výška (typ 30) 1851 – 2300 mm

HAWA-Concepta 40/50

Hmotnost  až 40, 50 kg

Šířka  300 – 900 mm

Tloušťka  19 – 50 mm

Výška (typ 40) 1851 – 2500 mm

Výška (typ 50) 2301 – 2850 mm

Vložená dvířka Dvířka naložená na strop 

a dno

Dvířka v mezeře u stěny

HAWA-Concepta 25/30 HAWA-Concepta 25/30 se spojovacím 

kováním 55 mm

HAWA-Concepta 40/50

Spojovací kování 55 mm: 

Prostor pro otočná/

zásuvná dvířka

Spojovací kování 110 mm: 

Prostor pro dvoje otočná/

zásuvná dvířka

V kostce



Inovované kování pro dřevěná skládací dvířka, která se zasouvají na straně

HAWA-Folding Concepta 25

Systém HAWA-Folding Concepta 25 je orientovaný na budoucnost a předvádí 

úchvatnou podívanou jako zručný kouzelník. Jednoduchým otočením dokáže 

nechat zmizet vnitřek skříně až do celkové šířky 2800 mm – dokonce i bez 

použití středové sekce. Budoucnost kreativního designu je doširoka otevřená: 

od vestavěných kancelářských zákoutí v ložnicích, přes úklidové kóje v 

koupelnách nebo kuchyňské koutky v obývacích pokojích. Svoboda možností 

designu je prakticky bez hranic.

O výrobku

Systém HAWA-Folding Concepta 25 složí dvoje dvířka a odsune je do boku. 

Díky tomu je celý systém velmi ekonomický: hloubka systému je 73 mm 

a šířka prostoru pro zapuštění pouze 110 mm. Uživatel získává větší volnost 

při pohybu v místnosti, protože otevřené dveře se odsouvají dovnitř korpusu 

skříně nebo do výklenku. S těmito výhodami můžete počítat v každé situaci: 

od nejjednoduššího designu skříně s volitelným spodním profi lem a naloženými 

dvířky až po řešení bez spodního profi lu, například v šatnách s nepřerušovanou 

podlahou a dvířky vysokými od pracovní plochy po strop. Zarovnané 

nábytkové a skříňové čelní desky působí v prostoru jednoduše a elegantně. 

Tento systém lze kombinovat se systémem HAWA-Concepta 25/30/40/50 

nebo otočnými dvířky.

Elegantní řešení, ať plně otevřené...

Dvojitý systém

Levostranná 

montáž

Pravostranná 

montáž

... nebo zcela zavřené.



 Volný přístup v celé šířce skříně 

při otevření dveří nebo její úplné 

uzavření.

 Vyžaduje pouhých 73 mm 

z hloubky skříně.

 Esteticky působivé: hliníkové krytky 

zakrývají závěsy po zasunutí dvířek 

do boční kapsy.

 Druhá dvířka neklesnou díky 

vynášecímu vozíku.

 Systém je vhodný i pro řešení 

dvířek vysokých od vršku pracovní 

plochy po strop místnosti.

 Jednoduchá montáž: otvory je 

potřeba vrtat pouze pro montáž 

a miskové závěsy; montáž a 

nastavení horních lišt a spodních 

profi lů se provádí zepředu.

 Koncová montáž je jednodušší díky 

vysokému stupni předmontovaných 

komponent pro levá i pravá dvířka.

 Možnost univerzální kombinace 

systému HAWA-Concepta 

25/30/40/50 a otočných dvířek 

(vyčnívání dvířek 2–5 mm).

Technické údaje dvířek

HAWA-Folding Concepta 25

Hmotnost 25 kg

 (50 kg 

 pro dvojkřídlo)

Šířka  300–700 mm

Tloušťka 19–28 mm

Výška  1250–2600 mm

V kostce

Vystředění dveří pomocí distanční 

podložky

Vystředění dveří pomocí magnetů Vystředění dveří pomocí magnetů

Součást sady HAWA-Folding Concepta 25:

spojovací profi ly pro korpus a bočnici skříně 

usnadňují montáž naložených dveří.

Naložená čela skříní se spodním 

profi lem

Zakrytí vestavěného prostoru bez 

spodní lišty

Zakrytí prostoru nad pracovní deskou
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