
Sklápěcí a posuvné konstrukční systémy

Posuvné okenice



Vítejte

O společnosti Hawa AG

Posuvnými, otočnými a sklápěcími konstrukcemi se zabýváme už od roku 1965. Od té 

doby našim zákazníkům neustále představujeme nové fascinující konstrukční možnosti. 

Díky tomu jsme si vybudovali dobré jméno na mezinárodní úrovni v oblasti sklo/kovových a 

dřevěných konstrukcí.  My i naši zákazníci se nespokojíme s ničím jiným než s pověstnou 

švýcarskou kvalitou. Přestože více než 80% naší produkce je určeno na export, pokračujeme 

ve výrobě našich konstrukčních prvků v sídle společnosti, v Mettmenstettenu. To je velkou 

měrou ovlivněno naší obchodní fi lozofi í, která je založena na typických švýcarských 

hodnotách, kterými jsou přesnost, bezpečnost a odolnost.

O této brožuře

Přestože posuvné okenice existují již od 14. století, mnoho let byly opomíjeny. 

V posledních letech slaví okenice svůj velký návrat. Stále více architektů a konstruktérů 

nyní oceňuje jejich zvukově izolační vlastnosti i stínící kvality a umísťují posuvné 

okenice jako vkusné stylové doplňky na fasádu. I beznadějně nudná stěna může 

získat hezký vzhled díky posuvným okenicím ze dřeva, plastu nebo kovu, v jedno nebo 

více panelovém provedení, prosté nebo se žaluziemi. Hawa AG dodává velmi kvalitní 

konstrukce pro každý typ okenic a jakékoli architektonické řešení, vše podepřené 

skvělým technickým know-how. Tato brožura vám poskytne inspiraci a informace o 

posuvných okenicích. Neváhejte nás požádat o podrobnější informace nebo technické 

detaily.

Posuv  od strany 4

Sklápění  od strany 10

Stohování  od strany 12
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HAWA-Frontslide 60/A

Manuálně ovládané kovové nebo dřevěné posuvné okenice 
s dodatečně instalovatelnou automatikou

Princip

Abyste využili nejúžasnější funkce a možnosti designu nabízené 

současnými posuvnými okenicemi, využijte řešení HAWA-Frontslide 

60/A. Pro volbu tohoto systému je mnoho přesvědčivých důvodů: 

fl exibilita, vysoká zatížitelnost ložisek a pro konstrukce Hawa 

charakteristicky lehký a téměř nehlučný provoz.   Samostatné, 

teleskopické nebo symetricky uspořádané okenice se dají posouvat 

naprosto jednoduše. Díky nejméně třem možnostem sestavení je 

zajištěna úspora času montáže i fi nančních nákladů. A pokud někdy 

budete potřebovat toto pohodlné posouvání ještě vylepšit, lze k přesně 

stejným základním součástkám rychle doplnit automatický systém. 
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Světlo a stín podle individuálních požadavků.
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Teleskopické řešení pro montáže 
dvou a více panelů.

Pro libovolné uspořádání okenic 
jsou k dispozici spodní vodítka.

Symetrické řešení pro montáže 
dvou panelů.

Výhody

■ Velmi snadná montáž díky volbě upevnění do stěny, stropu a okenního 

překladu.

■ Snadné otevírání a zavírání v jakémkoli počasí - nemusíte se vyklánět 

ven.

■ Specifi cky vyvinuté pro venkovní používání s velmi vysokou odolností 

proti korozi.

■ Posouvání jednoduše, teleskopicky nebo symetricky umístěných okenic.

■ Funkční součásti se skryjí za estetické nacvakávací kryty.

■ Pro libovolné uspořádání okenic je k dispozici výběr z několika řešení 

spodního vedení.

■ Přímočaré manuální ovládání.

■ Je možná dodatečná montáž automatiky.

■ Různé volitelné zamykací systémy chrání okenice před samovolným 

otevíráním a poskytují i zvýšenou ochranu před násilným vniknutím.

Klíčové funkce

Max. hmotnost okenice  60 kg 

Min. šířka okenice  450 mm

Tloušťka okenice  28 – 40 mm
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Princip

Může posuvná konstrukce HAWA-Frontslide 60/A nabízet ještě větší 

pohodlí? Ano, může. HAWA-Frontslide 60/matic se svou pokročilou řídicí 

technologií přidává dvě možnosti k úplné kontrole: Řídicí jednotka HAWA-

Control/ECO otevírá, zavírá a pohybuje okenicemi v požadovaném směru 

po stisknutí tlačítka. HAWA-Control/PRO je model, který nabízí ještě více: 

čtyři programovatelné časové funkce s vestavěným randomizérem (např. 

při odjezdu na dovolenou), externí vstupy pro světelné a další snímače 

a možnost souběžného řízení až 34 instalací. Takže je zde dostatek 

příležitostí pro sofi stikované automatické koncepty. 

Veškeré komponenty jsou zkonstruovány a vyrobeny tak, aby pracovaly 

jako jeden systém. Díky tomu pracují bez poruch a bez nutné údržby řadu 

let.

Výhody

■ Přímá montáž do stěny nebo stropu, bezúdržbový provoz.

■ Vysoká odolnost vůči korozi a nečistotám.

■ Systém je sestaven kompletně ze součástek Hawa, takže není náchylný 

k poruchám.

■ Jeden motor pohybuje dvěma nebo více teleskopickými okenicemi nebo 

párem symetrických okenic.

■ Funkční součásti a komponenty pohonu se skryjí za estetické nacvakávací 

kryty.

■ Pro libovolné uspořádání okenic jsou k dispozici různá řešení pro spodní 

vedení.

■ Dva řídicí systémy pro nejvyšší úroveň uživatelského pohodlí.

■ Bezpečnost - při nárazu na překážku se okenice zastaví a automaticky 

vrátí zpět.

Klíčové funkce

Max. hmotnost okenice  60 kg 

Min. šířka okenice  600 mm

Tloušťka okenice  28 – 40 mm

Technické detaily řídicí jednotky

Hawa-Control-PRO je kompatibilní 

s centrálními řídicími systémy budov 

(přes sběrnici).

Režim Master/slave pro souběžný 

provoz až 34 instalací.

Provozní napětí  100 – 240 VAC

 50 – 60 Hz

Testováno podle  CE

HAWA-Frontslide 60/matic

Pro automatické kovové nebo dřevěné posuvné okenice



Kompletní systém rovněž garantuje roky 
bezúdržbového a bezproblémového provozu.
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Teleskopické řešení pro montáže 
dvou a více panelů.

Symetrické řešení pro montáže 
dvou panelů.



HAWA-Frontslide 60/B

Pro manuálně ovládané kovové nebo dřevěné posuvné okenice s minimální montážní výškou

Minimální prostorové požadavky 
a montážní výška.
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Klíčové funkce

Max. hmotnost okenice  60 kg

Min. šířka okenice  450 mm

Tloušťka okenice  28 – 40 mm
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Princip

Možnosti designu pro rozsáhlé 

fasády, skromné prostorové 

požadavky, variabilní stínění - to 

je ideální pro aplikaci systému 

HAWA-Frontslide 60/B. 

Ale to není konec příběhu: 

toto manuálně ovládané 

kování zahrnuje i patentované 

zavěšení zajišťující minimální 

montážní výšku kombinovanou 

s maximální účinností sestavy.  

Upevnění, montáž a nastavení 

výšky okenice lze snadno 

provést zevnitř místnosti. A díky 

chytrému zavěšení a prakticky 

neviditelnému upevnění do 

stěny úhlovým profi lem není 

po dokončení montáže nutné 

používat krytky.

Výhody

■ Minimální montážní výška díky patentovanému závěsnému kování.

■ Maximálně snadná montáž - upevnění, demontáž a nastavení se 

provádí jen zevnitř budovy.

■ Jednoduché upevnění na stěnu nebo strop bez potřeby krytek.

■ Velmi vysoká odolnost proti korozi.

■ Jemný, tichý chod a přímé ovládání.

■ Pro libovolné uspořádání okenic je k dispozici výběr z několika 

řešení spodního vedení.

■ Různé zamykací systémy chrání okenice před samovolným 

otevíráním a poskytují i zvýšenou ochranu před násilným 

vniknutím.

Nastavitelné stínění pro různé typy 
fasád.



HAWA-Frontfold 20

Pro prostorově úsporná sklápěcí / posuvné okenice

Princip

Existují posuvné konstrukce. Existují 

sklápěcí konstrukce. A pak je zde 

HAWA-Frontfold 20, který obsahuje 

obě konstrukce. Okenice založené na 

tomto univerzálním výrobku Hawa se 

společně sklápí a zaparkují otočené o 

90° od okna. Lze je upevnit před okna 

nebo na venkovní balkón - podle toho 

se pak okenice sklápí dovnitř nebo 

ven. A nejen, že se sklopené panely 

mohou odsunout ke stěně, mohou 

rovněž sloužit jako větrolam nebo 

stínění.

Klíčové funkce

Max. hmotnost panelu  20 kg

Max. šířka panelu  600 mm 

Tloušťka panelu:

dřevo  28 – 36 mm

Tloušťka panelu:

hliník  28 – 32 mm 
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Perfektní doplněk pro ultra-moderní architekturu.

Prostorově úsporné sklápění.
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Lze namontovat před okna nebo 
balkony.

Výhody

■ Úspora místa, fl exibilita a snadná montáž.

■ Pro Hawa charakteristicky snadný posuv a sklápění.

■ Robustní konstrukce používající materiály odolné vůči korozi.

■ Sklápěcí posuvné okenice lze umístit před okna nebo na 

venkovní balkon.

■ Sklápěcí panely se spojují otočným ložiskem na jedné straně.

■ Montáž je možné realizovat s lichým nebo sudým počtem 

panelů.

■ Jednoduché zamykání patentovaným systémem Hawa.



HAWA-Aperto 60/H

Pro zakázková řešení, jako například stohovatelné dřevěné posuvné okenice

Princip

Jakkoli mohou být posuvné okenice atraktivní, stále existují situace, 

kde je výhodnější ukazovat méně. To je přesně úloha pro HAWA-

Aperto 60/H: poskytuje zapuštěné pokrytí velkých oken a elegantní 

a jednoduché parkování mimo dohled. Při parkování souběžně s 

fasádou budovy nemá vítr nejmenší šanci. Pro úsporu prostoru lze 

okenice zaparkovat otočené o 90°od osy posuvu, například odsunuté 

do rohu balkonu. Díky této fl exibilitě je systém HAWA-Aperto 60/H 

ideální volbou pro zakázková plánování a řešení. Obraťte se na nás a 

my vám s radostí pomůžeme s návrhem potřebného tvaru.
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Výhody

■ První systém na trhu pro 

stohování dřevěných posuvných 

okenic umístěných paralelně 

nebo otočených o 90°.

■ Poskytuje stín i pro nejširší okna.

■ Po zavření je čelní strana 

naprosto zarovnaná.

■ Excelentní provozní 

charakteristiky.

■ Okenice lze posouvat jednotlivě 

a kamkoli je umístit.

■ Flexibilní, individuální a trvanlivá 

konstrukce používající materiály 

odolné vůči korozi.

Elegantní a snadné parkování.
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Casa Alberto, Leuk, Švýcarsko.

Apartmány, Zürich, Švýcarsko.

Středisko denní péče pro děti, Vídeň, 
Rakousko.

Středisko denní péče pro děti,
Delitzsch, Německo.

Úsloví „Obrázek řekne více než tisíce slov“ nemusí být vždy pravdivé. 

Nicméně, po poskytnutí několika podrobných informací o našich 

řešeních pro posuvné okenice necháme za sebe promluvit několik 

obrázků. Uvidíte, jak se k sobě hodí skvělé architektonické skvosty a 

posuvné okenice díky konstrukcím Hawa. A nic nás nepotěší více, než 

když jednoho dne najdeme váš projekt v našem seznamu referenčních 

montáží.

Reference



Bytová výstavba Akazienhof, Zürich, Švýcarsko.
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Obwaldner Kantonalbank, východní a západní fasády, Sachseln, 
Švýcarsko.

Rezidence, Cham, Švýcarsko.
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Nehýbeme pouze posuvnými okenicemi

Sklápěcí a posuvné konstrukční 
systémy pro dřevo

Dveře, stěny, panely - odpověď je 

dřevo. Zejména, pokud je spojíte 

pomocí posuvné konstrukce 

Hawa. Máme řešení pro téměř 

všechny aplikace, ať chcete 

speciální lehké posuvné dveře, 

děliče prostoru nebo posuvné 

stěny, které se odsunou až do 

rohu místnosti.

Sklápěcí a posuvné konstrukční 
systémy pro sklo/kov

Defi nování a optimalizování 

prostor, úspora času - naše sklo/

kovové konstrukce mají dosah 

daleko za běžnou funkci posuvu 

či sklápění.  Ať očekáváte od 

konstrukčního řešení cokoli, naše 

produktové řady jsou nejlepší 

volbou v jakékoli situaci.
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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


