
Sklápěcí a posuvné konstrukční systémy

Dřevo



Vítejte

O společnosti Hawa AG

O otočné, posuvné a sklápěcí konstrukce se zajímáme již od roku 1965. Od té doby našim 

zákazníkům neustále představujeme nové fascinující konstrukční možnosti. Vytvořili jsme si 

dobré jméno na mezinárodní úrovni v naší specifi cké oblasti architektonických konstrukcí 

pro sklo/kov a pro dřevo a v oblasti nábytkového kování pro dřevěný nábytek. Do dnešních 

dnů je švýcarská kvalita naším hlavním principem. Naše produkty jsou vyráběny ve 

švýcarském Mettmenstettenu, přestože poměr exportu je více než 80%. Není to žádná 

maličkost, protože naše fi lozofi e je založena na typicky švýcarských hodnotách: přesnost, 

bezpečnost a odolnost. 

O této brožuře

Dřevo: nejstarší stavební materiál dokáže být i nejmodernější - pokud se najde někdo, 

kdo popustí uzdu své fantazii a využijte každou dostupnou možnost jeho aplikace. A to je 

přesně to, čeho chceme dosáhnout s naší řadou konstrukčních systémů. Ať požadujete 

posuvná, sklápěcí nebo stohovatelná řešení, ať jsou vaše priority estetické nebo praktické, 

ať chcete posuvnou konstrukci pro malé nebo velké aplikace: v každém případě vás 

podpoříme naším moderním a účinným řešením. Doufáme, že pro vás bude tato brožura 

informující i inspirující a budeme rádi, pokud vám otevře dveře k vašim novým nápadům. 

V případě potřeby podrobnějších informací ke specifi ckým výrobkům nebo pokud budete 

potřebovat pomoc s jakýmkoli problémem, neváhejte nás kontaktovat. 

Posuv  od strany 4
Stohování  od strany 12
Sklápění  od strany 16
Okna  od strany 18
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HAWA-Junior 40 – 250

Pro lehké, středně a velmi těžké posuvné dřevěné dveře s variabilními závěsnými jednotkami

4

Posuvná technologie Hawa: elegantní a tichý provoz. 



Princip

Vyzkoušeno po desetiletí na miliónech případů: to je HAWA-Junior. 

Tato klasická posuvná konstrukce nyní nastavuje nové standardy pro 

hmotnostní kategorii do 250 kg. 

Výhody systému HAWA-Junior 40 – 250 spočívají ve třech různých 

variantách zavěšení: lehké dveře budou těžit z výhod nepřekonaně 

jednoduché montáže a vynikajících provozních charakteristik 

nabízených konstrukcí HAWA-Junior 40 – 80/Z a jejími dvoucestnými 

závěsnými jednotkami. HAWA-Junior 120 –160 – 250/A dokáže 

zvládnout i největší zatížení díky robustnímu zavěšení a držáku závěsu. 

Závěsná jednotka pro HAWA-Junior 40 – 250/B je integrována do 

závěsného profi lu. Tím se snižuje montážní výška na 6 až 8 mm a díky 

doplňkové klínové sestavě lze provést montáž téměř bez mezery. 

Takřka typická konstrukce HAWA-Junior: její sofi stikovaný design 

zjednodušuje postup od plánování po montáž. Dorazy horního vedení 

s nastavitelnou přídržnou silou a protihluková podlahová vodítka 

poskytují další znamenité výhody. Proto není divu, že se tato konstrukce 

používá ve velmi náročných provozech po celém světě již více než tři 

desetiletí. 
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HAWA-Junior: všestranný 
v každé situaci. 

Dvoucestné zavěšení (Z)

Držák závěsu (A)

Závěsný profi l (B)
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Flexibilní rozdělení místnosti: 
elegantní umístění posuvných 
dveří. 

Technické údaje

Hmotnost dveří

až do  40, 80, 120, 160, 250 kg
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Neviditelné stropní kolejničky

Použijte systém HAWA-Adapto 

80 –120 pro připevnění horních 

kolejniček do betonu a zarovnání 

se stropem. Efekt je ohromující. 

Zdá se, že se dveřní elementy 

do hmotnosti 120 kg vznáší ve 

vzduchu.



Výhody

■ Vyzkoušená a otestovaná velmi kvalitní posuvná technologie 

s tichým chodem pro dveře do hmotnosti až 250 kg. 

■ Různé typy zavěšení pro různé montáže lehkých dveří, minimální 

montážní výšky nebo extrémně velké zátěže. 

■ Eloxované horní kolejničky dostupné rovněž v provedení nerezové 

oceli pro HAWA-Junior 40/B a 80/B. 

■ HAWA-Junior 80/B a 120/B s přírubou k zafrézování pro posuvné 

dveře, které musí být doraženy až ke stropu. 

■ Bezúdržbový provoz a dlouhá životnost. 

■ Pohodlné používání díky nastavitelným dorazům, které je možné 

přizpůsobit použité hmotnosti dveří. 

■ Protihluková podlahová vedení zabraňují vibracím při posuvu nebo 

způsobených průvanem. 

■ Široká řada příslušenství a různé možnosti aplikací. 

■ Nejvyšší kvalita - certifi kát LGA. 

Praktické: posuvná technologie HAWA-Junior 
s prostorovou úsporou dokáže vytvořit více 
místa i zvenku.

7

Upevnění dveří ke stěně

Úhlový profi l Hawa umožňuje 

připevnit posuvné dveře o hmotnosti 

až 120 kg přímo ke stěně bez 

komplikovaných úchytů. Horní 

kolejničky jsou upevněny jednoduše 

a bezpečně plochými maticemi - není 

potřeba žádná pomocná konstrukce.



 
 

HAWA-Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4

Pro současný posuv dvou, tří nebo čtyř dřevěných dveří

Princip

Snadná úspora prostoru: systém HAWA-Telescopic 80/2 – 80/3 – 

40/4 umožňuje posouvat dvoje nebo troje dveře doleva nebo doprava 

jedním pohybem, kdekoli je prostor dostatečný pro jedny široké 

dveře. Dveře jsou propojeny ozubeným řemenem pohybujícím se přes 

rolničky a upevnění řemenu. Pro HAWA-Telescopic 40/4 není problém 

dokonce spojení čtyř posuvných dveří, každých o hmotnosti 40 kg. 
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Technické údaje

HAWA-Telescopic 80/2, 80/3

Max. hmotnost dveří  80 kg

Šířka dveří  500 - 1200 mm

HAWA-Telescopic 40/4

Max. hmotnost dveří  40 kg

Šířka dveří  500 - 800 mm

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Šířka dveří  800 –1200 mm

Výhody

■ Umožňuje teleskopické otevírání 

dvou nebo tří posuvných dveří nebo 

symetrické otevírání dvou posuvných 

dveří. 

■ Extrémní úspora místa, protože 

posuvné dveře potřebují pro otevření 

pouze zlomek prostoru. 

■ Velmi kvalitní pojezdy umožňují snadný 

posuv dokonce jen jednou rukou. 

■ Robustní, bezúdržbový design 

s ozubeným řemenem z vyztuženého 

skelného vlákna.

■ Jsou možné i poměrně velké instalace 

(až do 4 metrů) bez spodního vedení.

HAWA-Symmetric 80/Z

Pro symetrické otevírání dřevěných dveří

Princip

HAWA-Symmetric 80/Z: sofi stikovaný doplněk pro HAWA-Junior 80/Z. 

Tento model propojuje dvoje posuvné dveře ozubeným řemenem 

z vyztuženého skelného vlákna přes vychylovací rolničky a umožňuje 

synchronní otevírání a zavírání. Nejsou vidět podlahová vedení, ale je 

garantován super plynulý a bezúdržbový provoz.

Výhody

■ Umožňuje symetrické otevírání a 

zavírání dvou dveří.

■ Velmi kvalitní pojezdy umožňují 

snadný posuv dokonce jen jednou 

rukou.

■ Robustní, bezúdržbový design s 

ozubeným řemenem z vyztuženého 

skelného vlákna.

■ Dveře a upínač ozubeného řemene 

je možné snadno namontovat a 

demontovat z jedné strany.



Technologie Hawa: pro dobře 
zaoblená řešení.

Dobře zaoblené: hedvábně lehký posuv 
zahnutých dveří.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  70 kg 

Nastavitelná výška  ± 5 mm 

Min. poloměr ohybu  500 mm
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Výhody

■ Pro přímé a obloukové / rádiusové 

posuvné dveře s poloměrem 

zahnutí od 500 mm. 

■ Robustní, pružný design, vysoká 

zatížitelnost, dlouhá životnost. 

■ Plynulý, snadný pohyb díky 

posuvům s kuličkovými ložisky s 

přesnými oplastovanými kuličkami. 

■ Protihluková podlahová vedení 

zabraňují vibracím při posuvu nebo 

způsobených průvanem. 

■ Snadná montáž a nastavení dveří 

ze strany. 

■ Horní kolejničky dodané předem 

zahnuté a předvrtané.

HAWA-Media 70

Pro obloukové / rádiusové a přímé posuvné dveře

Princip

HAWA-Media 70 je perfektní řešení pro obloukové / rádiusové  

posuvné dveře s volně volitelným poloměrem od 500 mm výše. Není 

velkým překvapením, že se tato konstrukce již několik let těší přízni 

v převlékárnách obchodů s oděvy nebo konstrukcích obchodních 

domů. Zejména proto, že spolu s jednoduchou montáží a fl exibilitou 

poskytuje stejně přesvědčivý výkon jako u přímých designů. Boční 

nastavení těchto dveří je jednoduché. Horní kolejničky dodáváme 

předem zahnuté, předvrtané a připravené pro montáž. Pro Vás a 

Vaše zákazníky zbývá již jen malá část práce, abyste si mohli užívat 

mimořádné provozní charakteristiky systému HAWA-Media 70.



 
 

HAWA-Silenta 150/B

Pro velké plochy dveří s minimální montážní výškou

Princip

Je fascinující, jak snadno je možné rozpohybovat i velké a těžké dveře. 

HAWA-Silenta 150/B umožňuje snadný pohyb až 150 kg těžkých dveří 

po čistě eloxovaných stropních kolejničkách. Toho, kdo se seznámí 

s tichostí používání kuličkových ložisek s přesnými oplastovanými 

kuličkami, jistě nepřekvapí, že název Silenta je odvozen přímo 

z latinského slova pro «ticho». Kromě toho spodní protihluková lišta 

zamezuje chvění dveří. Dalšími výhodami jsou nízká montážní výška 

nebo snadný čelní přístup k posuvům. 

Výhody

■ Integrované horní vedení s minimální montážní 

výškou.

■ Protihluková podlahová vedení zabraňují vibracím 

při posuvu nebo způsobených průvanem.

■ Vysoká kvalita a dlouhá životnost.

■ Plynulé, tiché provozní charakteristiky díky 

4rolničkovým posuvům s přesnými kuličkovými 

ložisky.

■ Dekorativní horní vedení.

■ Dorazy horního vedení s nastavitelnou přídržnou 

silou.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg 

Nastavitelná výška  ± 5 mm

Min. montážní výška  55 mm
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Tichý a lehký posuv: 
HAWA-Silenta 150/B.



Technické údaje

Max. hmotnost dveří  500 kg 

HAWA-Super 500/A

Nastavitelná výška  + 12/–8 mm

HAWA-Super 500/B

Nastavitelná výška  ± 2 mm 

HAWA-Super 500

Pro masivní posuvné dveře a posuvné protipožární dveře s minimální montážní výškou

Výhody

■ Varianty pro montáž na stěnu nebo na strop.

■ Posuv s kuličkovým ložiskem s ocelovými kuličkami.

■ Zavěšení s robustním držákem závěsu nebo 

integrovanou závěsnou jednotku pro minimální 

montážní výšku.

■ Jako doplněk je k dispozici posuv pro protipožární 

dveře.

Princip

Systém HAWA-Super 500 již několik 

let dominuje v supertěžké váze jako 

průmyslový šampión pro posuvné 

dveře o hmotnosti až půl tuny. Dva 

různé typy závěsů pro podporu 

pohybu: HAWA-Super 500/A má 

robustní zavěšení a HAWASuper 

500/B má integrovanou závěsnou 

jednotku. Bez ohledu na vybraný 

závěs vybudujete extrémně trvanlivou 

a odolnou technologii, kterou je možné 

použít i pro protipožární dveře. 
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HAWA-Aperto 60/H

Pro stohovatelné, lehké posuvné dřevěné stěny

Princip

HAWA-Aperto 60/H je bez pochyby ekonomická parkovací hvězda mezi posuvnými 

konstrukcemi. Tento systém je specifi cky určen pro lehké oddělovací stěny s panely 

o hmotnosti do 60 kg a skládání dveří do nejmenšího možného prostoru - paralelně 

nebo kolmo na 90°. HAWA-Aperto 60/H otevírá interiérovým návrhářům zcela nový 

svět. Například v obývacích pokojích mohou být místa pro parkování umístěna za 

rohem nebo za sloupky.  Skvělou možností pro fi remní použití jsou montáže od úrovně 

stolu ke stropu. Jedná se o systémy se skvělým poměrem cena / výkon. Dokonce i 

posuvné okenice mohou těžit z neobyčejných kvalit, které HAWA-Aperto 60/H nabízí:  

tento systém umožňuje elegantně zakrýt velké plochy oken o téměř libovolné velikosti. 

Individuální řešení: 
HAWA-Aperto 60/H.
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Výhody

■ Až pro 9 lehkých posuvných dřevěných dveří 

do hmotnosti 60 kg stohovatelných paralelně 

nebo kolmo na 90°.

■ Vysoká kvalita a ekonomičnost díky 

specifi ckému designu přizpůsobenému 

nízkému zatížení.

■ Architektonicky úhledné řešení se zarovnaným 

čelním pohledem.

■ Jednoduché sestavení díky modulárnímu 

zásuvnému systému kolejniček.

■ Umožňuje fl exibilní návrhy, zahnuté montáže a 

změny směru.

■ Pro montáže s menší provozní zátěží jsou 

možné návrhy bez spodního vedení.

■ Bezproblémové zamykání: otočné dveře 

zamykají celou čelní plochu.

■ Rovněž vhodné pro posuvné okenice. 

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  60 kg 

Tloušťka dveří  35 - 50 mm

Min. šířka dveří  550 mm 

Max. výška dveří  (90°) 950 mm 

Max. šířka dveří 

 (paralelně) 1500 mm

Max. výška dveří  2600 mm

Nastavitelná výška  ± 3 mm
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HAWA-Aperto 60/H: excelentní řešení pro posuvné okenice.

Přesná vedení a technické parametry, na kterých můžete 
stavět.



HAWA-Variotec 150/H

Pro stohovatelné posuvné stěny se speciálně fl exibilním designem kolejničky

Princip

HAWA-Variotec 150/H je mezi systémy posuvných konstrukcí pro dřevo 

králem v oblasti skládacích montáží. Jeho modulární, zásuvný systém 

kolejničky se přizpůsobí každému záhybu ve vašem plánu. Tento systém 

poskytuje nesrovnatelné množství příležitostí, dokonce i pro rozsáhlé aplikace. 

Do parkovací oblasti můžete zasunout téměř neomezené množství panelů. 

Vysoká kvalita a systém dvoubodových pojezdů s dosud nevídaným stupněm 

volnosti pohybu jsou dalšími přesvědčivými argumenty ve prospěch HAWA-

Variotec 150/H. 

HAWA-Variotec 150/H 
umožňuje změnu směru.
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Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg

Nastavitelná výška  + 6 / – 3 mm

Parkoviště Hawa Variotec.

Doma nebo v kanceláři: pohodlné posuvné 
systémy jsou vždy vítány.
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Výhody

■ Perfektní technologie s modulárním systémem 

kolejniček, který umožňuje změny směru v rozsahu 

15 až 90°.

■ Horní kolejničky a vodicí kanály zahnuté podle 

požadavků zákazníků se přizpůsobí většině nezvyklých 

návrhů podlahy.

■ Různé pojezdy pro dveře s hmotností mezi 70 a 150 kg.

■ Lze montovat se spodním vodicím kanálem nebo bez 

něj.

■ Malé požadavky na parkovací místo.

■ Kompletní nabídka příslušenství.

■ Nejvyšší kvalita - certifi kát LGA.



 
 

HAWA-Variofold 80/H

Pro zapuštěné sklápěcí stěny

Princip

HAWA-Variofold 80/H je velmi kvalitní systém kování sklápěcích 

stěn, který umožňuje individuální rozdělení prostoru až do 6 metrů. 

Umístěním dvou systémů proti sobě můžete uzavřít prostor až o 

délce 12 metrů. Můžete rovněž okamžitě přidat otočné dveře - buď 

do panelu nebo na druhý konec. HAWA-Variofold 80/H se posouvá 

a sklápí plynule a kvalitně, prostě tak, jak můžete očekávat od 

výrobku Hawa. Spodní vodicí kanál poskytuje patřičnou tuhost. I bez 

spodního vedení je možné realizovat montáže do šířky 3,6 metru se 

dvěma dveřmi na každé straně.

Výhody

■ Užijte si největší možnou volnost 

návrhu: počet panelů a šířky 

pro splnění vašich individuálních 

potřeb.

■ Pro montáže upevněné zleva i 

zprava a otevírání dovnitř i ven jsou 

používány stejné součásti.

■ Do panelu je možné upevnit otočné 

dveře.

■ Zavřené páry dveří jsou drženy na 

místě pojistkou v horní části.

Rozložte své nápady: HAWA-Variofold 
80/H vám poskytuje potřebný prostor.

■ Lehký, tichý pohyb.

■ Jednoduchý a pohodlný provoz.

■ Integrovatelná zamykací tyč pro 

zajištění bezpečnosti. 

■ Nejvyšší kvalita - certifi kát LGA.
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HAWA-Variofold 80/H ukazuje, jak to má být: při 
zavření je vše úhledné a zarovnané.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg 

Šířka dveří  500 - 900 mm

Tloušťka dveří  35 - 45 mm

Na požádání  46 – 57 mm 

Nastavitelná výška  ± 3 mm 



 
 

Kvalita, krása, pohodlí: vaření v 
kuchyních Poggenpohl, sklápění a 
posouvání se systémem HAWA-
Centerfold 80/H.
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Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Max. šířka dveří  900 mm 

Tloušťka dveří  35 - 45 mm

Na požádání  46 – 57 mm 

Nastavitelná výška  ± 3 mm 

HAWA-Centerfold 80/H

Pro sklápěcí děliče prostoru bez podlahových vedení

Princip

HAWA-Centerfold 80/H je velmi kvalitní stěnový konstrukční systém 

pro variabilní dělení prostoru až do šíře 6 metrů - nebo při kombinaci 

dvou systémů až 12 metrů. Speciální vlastnost: závěsný bod pro 

tento systém je umístěn ve středu panelu. Je tedy možné realizovat 

i extrémně široké instalace bez používání spodních vodicích kanálů. 

Můžete samozřejmě očekávat stejné výhody, jako od systému 

HAWA-Variofold: vysoká fl exibilita, malé požadavky na místo, 

nejlepší provozní charakteristiky a výborné dílenské zpracování. 

Výhody

■ Pokročilá technologie sklápění a 

prostorově úsporné parkování pro 

libovolný počet panelů.

■ Možnost montáže až do šířky 

6 metrů bez spodního vodicího 

kanálu.

■ Pro montáže upevněné zleva i 

zprava a otevírání dovnitř i ven jsou 

používány stejné součásti.

■ Do panelu je možné upevnit otočné 

dveře.

■ Zavřené páry dveří jsou drženy na 

místě pojistkou v horní části.

■ Významně lehký a tichý pohyb.

■ Jednoduchý a pohodlný provoz.

■ Integrovatelná zamykací tyč pro 

zajištění bezpečnosti. 

■ Nejvyšší kvalita - certifi kát LGA.



 
 

HAWA-Vertical 150

Pro prostorově úsporná vertikální posuvná okna

Princip

HAWA-Vertical 150 řeší účelně prostor okolo okenních křídel. 

Tato konstrukce má estetickou přitažlivost a přesvědčivou 

funkčnost. Umí ušetřit otevírací rádius vyžadovaný 

konvenčními okny bez nejmenšího kompromisu větrání 

místnosti. Jako mnoho jiných sofi stikovaných řešení je i systém 

HAWA-Vertical 150 založen na jednoduchém principu: každé 

posuvné okenní křídlo je zvedáno po svislých plastových 

kolejničkách a vyváženo protizávažím. Výsledek: okenní křídla 

do hmotnosti 150 kg se téměř neslyšně a snadno posouvají 

do jakékoli polohy. Horní křídla klesají dolů a dolní se zvedají, 

v závislosti na designu.

Technické údaje

Max. hmotnost křídla  150 kg

Úspora prostoru: otevírání systémem 
HAWA-Vertical 150.
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Čerstvý vzduch jako měřítko: 
univerzální variabilita systému 
HAWA-Vertical 150.

Chytré řešení: vertikální pohyb každého 
okna.

19

Výhody

■ Prostorově úsporné řešení, protože 

žádné okenní křídlo nezasahuje do 

místnosti. 

■ K dispozici s vodicími kolejničkami 

v bílé, hnědé a černé barvě.

■ Snadný posuv díky protizávažím u 

každého okna.

■ Bezúdržbový provoz a dlouhá 

životnost.

■ Horní křídla klesají dolů a dolní se 

zvedají.

■ Pro ventilaci a pohodlné čištění 

zvenku je k dispozici naklonitelný 

závěs.

■ Téměř neviditelné vedení kabelu.
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Doma po celém na světě

Emirates Twin Towers, Dubai, SAE

Budova 30 St Mary Axe, Londýn, Anglie.

20
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Kulturní a kongresové středisko, Lucerne, Švýcarsko.

V našem neustále rostoucím celosvětovém společenství již nikoho 

nepřekvapí, že vám v restauraci v Singapuru nebo v Berlíně naservírují 

stejný nápoj nebo že si v hotelovém pokoji v San Franciscu nebo Kapském 

Městě pustíte stejnou televizi. Méně obvyklý, ale ne zcela překvapivý, je 

fakt, že dveře, kterými procházíte v mrakodrapech Petronas Twin Towers 

v Kuala Lumpuru, byly otevřeny stejnou posuvnou konstrukcí Hawa, jako 

dveře v Královské opeře v Londýně. Kvalita vítězí všude. S konstrukcemi 

Hawa jste vždy v dobré společnosti - podívejte se na následující stránky.



Zaoceánské lodě Silija Line «Serenade» a 
«Symphony», Finsko.

Hlavní restaurace Ponggol Marina, Singapur.
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Letiště Schiphol, Amsterdam, Holandsko.
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Hawa vždy nabízí více.

Posouvání, sklápění, stohování:

Sklápěcí a posuvné konstrukční systémy pro sklo

Estetika, lehkost a průhlednost: to vše sklo umožňuje a Hawa je 

správné konstrukční řešení pro jakýkoli váš design. S diskrétně ukrytou 

technologií, která nechává vyniknout použitému materiálu. Bez ohledu 

na to, zda požadujete jednoduché posuvné dveře, fl exibilně rozdělit 

prostor nebo automaticky odsunout posuvné stěny.

Posuvné okenice

Sklápěcí/posuvné a posuvné okenice: moderní architektura 

vdechuje tradičnímu nápadu nový život. Společnost Hawa 

byla jednou z těch, které zachytily tento trend od samého 

začátku. A vyvíjí nejmodernější řadu vysoce kvalitních 

konstrukcí, které lze používat pro realizaci prakticky 

jakéhokoli konceptu posuvných okenic. Není proto divu, že 

všichni přední architekti počítají s technologií Hawa.



Bližší informace:
Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 095 000
fax: +420 241 095 001
e-mail: info@hafele.cz
http://www.hafele.cz
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