
Sklápěcí a posuvné konstrukční systémy

Sklo / Kov



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

Defi nování a optimalizování prostor, řešení problémů, úspora času - naše sklo/kovové 

konstrukce mají dosah daleko za běžnou funkci posuvu či sklápění.  Tato brožura by 

měla zapůsobit a poskytnout Vám inspiraci pro rozličné možnosti a příležitosti, které naše 

výrobky nabízejí. Pokud potřebujete podrobnější informace o určité konstrukci, nebo 

chcete-li vyřešit konkrétní problém, kontaktuje nás - velice rádi vám pomůžeme.

Posuv  od strany 4

Stohování  od strany 14

Sklápění  od strany 26
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HAWA-Puro 100 –150

Pro celoskleněné posuvné dveře v celé výšce místnosti se zapuštěnými závěsy

Výhody

■ Výborné provozní vlastnosti a 

dlouhá životnost.

■ Designové řešení díky technologii 

zcela integrované do horní 

kolejničky.

■ Horní kolejničky namontované 

na strop nebo integrované do 

betonového stropu či stropního 

podhledu.

■ Doplňkové profi ly demontovatelné 

zdola využitelné jako krytky a k 

integrování pevně instalovaných 

skleněných prvků. 

■ Patentované klínové závěsy 

pro rychlé nastavení výšky a 

bezproblémovou montáž.

■ Vysoký stupeň bezpečnosti 

provozu díky přiléhavým, naprosto 

stabilním spojkám mezi konstrukcí 

a sklem.Princip

S konstrukcemi HAWA-Puro 100–150 je návrh a rozdělení místností 

skleněnými prvky skutečná radost. Zapuštěné závěsy a horní kolejnička 

integrovaná do stropu nezanechávají žádné viditelné známky posuvné 

konstrukce. Díky tomu zůstává více místa pro fascinující střední skla, 

která se plynuje a tiše pohybují.  Všechny tyto faktory je předurčují 

pro použití v reprezentačních veřejných a soukromých místnostech. 

Pohodlná a snadná montáž jsou dalšími důvody, proč je konstrukce 

HAWA-Puro 100–150 vysoce oceňovaná nejen pro čistotu svého 

designu.

Zvýšená bezpečnost a všestranné možnosti designu 
díky laminovanému bezpečnostnímu sklu (VSG). 

Technické údaje

Hmotnost dveří

až  100, 150 kg

Tloušťka skla posuvných dveří

ESG  8/10/12/12,7 mm 

VSG  8 – 13 mm 

Tloušťka pevně instalovaného skla

ESG/ VSG  10 – 12 mm

 se silikonem do 13 mm

Pojezdy

HAWA-Puro 100  4 rolničky

HAWA-Puro 150  6 rolniček
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HAWA-Purolino 80

Pro celoskleněné posuvné dveře

Princip

HAWA-Purolino 80 nabízí mimořádnou nosnost. Je to proto, že 

všechny konstrukční součásti jsou integrovány do horní kolejničky. 

Ty jsou dodávány s povrchovou úpravou v efektu nerezové oceli 

nebo čistě eloxovaným povrchem. Lze je snadno namontovat na 

strop nebo dokonce do stropu integrovat. O co méně je konstrukce 

HAWA-Purolino 80 viditelná, o to více jsou zřejmé její kvality: nejvyšší 

možná transparentnost pro vaše prosklené návrhy, mimořádně plynulý 

pohyb kombinovaný s minimálním odporem rolniček, ukončovací 

prvky horní kolejničky v barvě antracitu nebo litého zinku. Plus ještě 

mnoho dalších výhod, díky kterým je konstrukce HAWA-Purolino 

80 průkopnické řešení pro nespočet aplikací v architektuře hotelů a 

luxusních rezidencí.

Výhody

■ Transparentní konstrukce se 

závěsy plně integrovanými do 

horní kolejničky. 

■ Horní kolejnička je k dispozici 

s povrchovou úpravou v efektu 

nerezové oceli nebo čistě 

eloxovaným povrchem. Lze ji 

namontovat na stěny a stropy 

nebo integrovat do stropu.

■ Plynulý pohyb, pojezdy s dlouhou 

životností díky velmi kvalitní 

technologii kuličkových ložisek 

a poplastovaných ocelových 

rolniček.

■ Patentované klínové závěsy 

pro rychlé nastavení výšky a 

bezproblémovou montáž. 

■ Horní kolejničky integrované do 

stropu jsou přístupné zdola, bez 

nutnosti demontování jakéhokoli 

stropního prvku.

■ Přiléhavé spojení mezi konstrukcí 

a sklem (možnost použití 

tvrzeného nebo laminovaného 

bezpečnostního skla) poskytuje 

vysokou bezpečnost provozu.

■ Bodové upevnění a dvoudílné 

podlahové vedení usnadňují 

montáž dveří a zamezují hluku 

z vibrací způsobených průvanem.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Min. šířka dveří  700 mm

Tloušťka skla

ESG  8/10/12/12,7 mm

VSG  8 – 13 mm

Nastavitelná výška  ± 3 mm
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HAWA-Junior 40 –160/GP

Elegance posuvných skleněných dveří s nenápadným bodovým zavěšením

Princip

HAWA-Junior 40 – 160/GP je 

referenční standard pro konstrukci 

posuvných skleněných dveří. 

Nenápadné bodové zavěšení 

nechává důraz na vizuálních 

kvalitách vlastní skleněné 

architektury. K dispozici jsou 

různé ukončovací prvky s mnoha 

dekory: zaoblené nebo hranaté, 

s povrchovou úpravou v efektu 

nerezové oceli, chromu, mosazi 

nebo s přípravou na barevné 

dokončení u zákazníka. Nenápadné 

znamená i tiché, s protihlukovou 

spodní lištou efektivně zamezující 

chvění.

Naprostý úspěch díky téměř neviditelné konstrukci.

Možnost výběru zaoblených nebo hranatých krytek.
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Výhody

■ Velmi kvalitní, téměř neslyšný posuvný mechanismus prověřený 

tisíci montážemi.

■ Špičkový design se zaoblenými nebo hranatými krytkami 

s povrchovou úpravou v efektu nerezové oceli, chromu a mosazi 

nebo s přípravou na barevné dokončení u zákazníka.

■ Snadné používání díky dorazům kolejničky s nastavitelnou 

úchytkou pro různé hmotnosti dveří. 

■ Upevnění panelů z interiéru pro revolučně odolné horní zavěšení. 

■ Spodní protihluková lišta zamezuje chvění dveří.

■ Široká škála příslušenství: například HAWA-Toplock s čtvercovými 

krytkami nebo chytře řešený úhlový profi l HAWA-Junior pro boční 

upevnění do stěn bez krytek.

■ Lze použít tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) i laminované 

bezpečnostní sklo (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 pevně instalovaného skla

ESG / VSG  10 – 12 mm

HAWA-Toplock kombinuje estetiku vzhledu 
s vysokou bezpečností.

Problém s průvanem se rozplyne:
Svislý těsnicí profi l tvoří zábranu proti průvanu.
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HAWA-Junior 40–80/GL

Posuvná konstrukce pro nenápadné celoskleněné posuvné dveře

Princip

Přitažlivost systému HAWA-Junior 

40–80/GL spočívá v prolínání 

tradiční odbornosti společnosti 

Hawa ve vytváření posuvných 

konstrukcí a nadčasovému 

vzhledu. S krytkami, horními 

kolejničkami a úhlovými profi ly 

dostupnými s povrchovou úpravou 

v efektu nerezové oceli nebo čistě 

eloxovaným povrchem splňuje 

nejnovější linie modelu Junior 

současné trendy. Přímočarý styl 

zahrnuje chytrý design: profi ly 

pro uchycení skla podél horní 

hrany dveří se schovají za úhledný 

souvislý kryt. Vodicí lišta na 

podlaze poskytuje plynulý posuv 

bez chvění. A všudypřítomná 

kvalita Hawa zajišťuje výjimečné 

pojezdové charakteristiky, skvělou 

hodnotu, přímou montáž a snadné 

používání.

Výhody

■ Velmi kvalitní, téměř neslyšný posuvný mechanismus prověřený 

tisíci montážemi.

■ Špičkový design s krytkami, horními kolejničkami a úhlovými 

profi ly dostupnými s povrchovou úpravou v efektu nerezové oceli 

nebo čistě eloxovaným povrchem. 

■ Široká řada příslušenství, například HAWA-Toplock s hranatými 

krytkami nebo chytře řešený úhlový profi l HAWA-Junior pro boční 

upevnění do stěn bez krytek.

■ Snadné používání díky dorazům kolejničky s nastavitelnou 

úchytkou pro různé hmotnosti dveří. 

■ Hliníkové krytky pro snadné naklapnutí.

■ Spodní protihluková lišta zamezuje chvění dveří.

■ Silná bezpečnost díky systému zasklení s vestavným upevněním 

skla.

■ Svislý těsnicí profi l tvoří zábranu proti průvanu.

Perfektní spojení se stěnou pro celoskleněné 
posuvné dveře s nechráněnou hranou.
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Nový profi l s čistými liniemi: 
HAWA-Junior 40–80/GL se 
perfektně hodí do moderního 
interiéru.
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Kryty a úhlový profi l pro boční montáž do 
stěn jsou k dispozici rovněž v moderním 
efektu nerezové oceli.

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 pevně instalovaného skla

ESG/VSG  10 – 12 mm



HAWA-Junior 80–250/G

Pro robustní celoskleněné dveře

Princip

Dokonce i velmi těžké dveře se plynule pohybují v požadovaném 

směru díky vysoce kvalitní technologii HAWA-Junior, vyzkoušené 

a otestované na miliónech montáží po celém světě. HAWA-Junior 

80–250/G umožňuje použití dveří až do hmotnosti 250 kg. Technicky 

perfektní a esteticky provedené součásti jsou nyní použitelné téměř 

v každé situaci - v obchodech i gastronomii, v kancelářských blocích, 

bankách a soukromých budovách. Tato konstrukce s prostým profi lem 

a neviditelnou technologií nemá pouze vizuální půvab, ale rovněž 

nastavuje nové standardy díky působivě tichému chodu.

Výhody

■ Elegantní, přizpůsobitelná 

konstrukce profi lu s integrovanou 

„neviditelnou” technologií. 

■ Tichý chod a dlouhá životnost díky 

velmi kvalitním plastovým rolničkám 

a eloxovaným horním kolejničkám.

■ Dorazy kolejniček s nastavitelnou 

zádržnou silou pro lepší pohodlí při 

používání.

■ Diskrétní, bodově upevněné 

podlahové vedení nebo stabilní 

dvoubodové vedení v kolejničce 

připevněné k podlaze, v závislosti 

na požadavcích provozu.

■ Vysoká bezpečnost provozu díky 

přiléhavým spojkám skla. 

■ K dispozici jsou různá příslušenství.

Technické údaje

HAWA-Junior 80 –160/G 

Hmotnost dveří

do  80, 120, 160 kg 

Tloušťka skla  8 –16 mm

Nastavitelná výška  ± 3 mm

HAWA-Junior 250/G

Max. hmotnost dveří  250 kg

Tloušťka skla  8 –16 mm

Nastavitelná výška  ± 5 mm
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Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Tloušťka skla  8 –16 mm

Nastavitelná výška  ± 3 mm

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Šířka dveří  500 –1000 mm

Max. výška dveří  2600 mm

Tloušťka skla  8 –16 mm

Nastavitelná výška  ± 2 mm

 

Výhody

■ Simultánně posuvné skleněné 

dveře o hmotnosti až 80 kg 

s úsporou místa a plynulým a 

tichým provozem.

■ Spolehlivý systém založený 

na technologii HAWA-Junior, 

prověřené na miliónech montáží po 

celém světě.

■ Dlouhá životnost díky vysoce 

kvalitním plastovým rolničkám, 

ozubenému řemenu z vyztuženého 

skelného vlákna a bezúdržbové 

technologii.

■ Volitelná souvislá podlahová vodicí 

kolejnička poskytuje vysokou 

tuhost.

HAWA-Telescopic 80/G

Pro současný posuv dvou skleněných dveří

HAWA-Symmetric 80/G

Pro dvoje symetricky otevírané posuvné skleněné dveře

Princip

HAWA-Symmetric 80/G propojuje dvoje posuvné skleněné dveře 

ozubeným řemenem z vyztuženého skelného vlákna. Systém umožňuje 

snadné symetrické otevírání a zavírání dveří. Absolutně bezúdržbové, 

s extrémně plynulým provozem a bez viditelných podlahových vodítek.

Výhody

■ Symetrické otevírání a zavírání 

dvou dveří.

■ Velmi kvalitní pojezdy umožňují 

snadný posuv dokonce jen 

jednou rukou.

■ Ozubený řemen z vyztuženého 

skelného vlákna zaručuje 

vysokou odolnost proti přetržení a 

minimální změnu rozměru.

■ Snadná montáž.

■ Volitelná souvislá podlahová 

vodicí kolejnička poskytuje 

vysokou stabilitu.

■ Elegantní profi ly pro uchycení skla 

dostupné bez povrchové úpravy a 

eloxované.

Princip

Snadná úspora prostoru: systém HAWA-Telescopic 80/G umožňuje 

současný teleskopický posuv dvou skleněných dveří jedním pohybem, 

pokud není dostatek prostoru pro jedny široké dveře. Dveře jsou 

spojeny ozubeným řemenem na rolničkách a upevněním pro ozubený 

řemen.
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HAWA-Silenta 150/GX

Pro celoskleněné posuvné dveře s rohovými závěsy

Princip

HAWA-Silenta 150/GX je velmi 

výkonný konstrukční systém pro 

celoskleněné posuvné dveře 

s rohovými závěsy. Panely o 

hmotnosti až 150 kg se pohybují 

tiše a s udivující lehkostí díky 

dvoubodovým vodítkům ve 

spodním kanálu. 

Zatímco místnost zůstává velká 

a transparentní, konstrukce 

zůstává diskrétně v pozadí: 

všechny součásti jsou neviditelně 

integrovány do rohového uchycení 

podle principu: co nejvíce skla a 

minimum nápadné konstrukce.

Výhody

■ Estetické, fl exibilní řešení pro 

transparentní design interiérů. 

■ Jednodušší používání díky 

dvoubodovým posuvným 

vodítkům ve spodním kanálu. 

■ Žádné celoplošné profi ly - pouze 

malé, elegantní krytky.

■ Stylová horní kolejnička s nízkou 

montážní výškou.

■ Tichý, plynulý provoz.

■ Přizpůsobení pro řadu situací a 

požadavků, s různým dostupným 

příslušenstvím.

■ Tvarově a barevně sladěné 

naklapávací krytky.

■ Zamykací tyč v rohovém závěsu 

pro bezpečné zamknutí na úrovni 

podlahy.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg

Max. výška dveří  3600 mm

Tloušťka skla

 ESG 10/12/12,7 mm

Kruhové a hranaté krytky 
dostupné v různých povrchových 
úpravách.

Co nejvíce skla s minimem 
nápadné konstrukce.
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HAWA-Ordena 70

Pro rozdělení místností a vestavné skříně v celé výšce místnosti

Princip

Systém HAWA-Ordena 70 je vhodný pro vestavné skříně, ale jeho 

souvislá horní kolejnička je rovněž ideální pro fl exibilní dělení  obývacích a 

kancelářských místností. Moderní posuvný systém je oddělený od rámu, 

což znamená mnohem méně práce pro montážní pracovníky než obvykle 

a mnohem více možností pro interiérové designéry. Snadno lze kombinovat 

skleněné a dřevěné dveře nebo je možné systém používat s celodřevěnými či 

celoskleněnými panely do maximální hmotnosti 70 kg. Společnost Hawa má 

vlastní patentované řešení pro bezhlučné vedení, které v některých případech 

zcela eliminuje nutnost použití spodního vodicího kanálu.

Výhody

■ Lze jej použít jako dělič prostoru v celé výšce 

místnosti.

■ Bezrámový systém pro kombinace panelů dřevo/

dřevo, dřevo/sklo a sklo/sklo.

■ Horní posuvný systém odolný prachu a nečistotám.

■ Podlahové vedení s výškou 4,5 mm pro volný posuv 

nebo extra široké posuvné dveře.

■ Dolní vedení eliminující hlučnost pro nepřerušovanou 

plochu podlahy.

■ Součásti ukotvení skla nejsou viditelné.

■ Vhodné pro snadnou dodatečnou montáž.

■ Lze použít tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) i 

laminované bezpečnostní sklo (VSG).

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

Dřevěné dveře

tloušťka  30 – 40 mm

Kombinace dřevo/dřevo. Kombinace sklo/sklo. Rovněž bez spodního vodicího 
kanálu.

Perfektní řešení pro vestavěné skříně.
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HAWA-Aperto 60/GL

Pro lehké, stohovatelné, skleněné, posuvné stěny

Princip

HAWA-Aperto 60/GL nabízí zcela nové možnosti pro různé aplikace. 

Způsob, jakým tento posuvný konstrukční systém stohuje dveře, je 

malý zázrak: až devět skleněných panelů se snadno narovná do úzkého 

prostoru, buď paralelně nebo v úhlu 90°od osy posuvu.  Systém není 

pouze cenově efektivní a fl exibilní; čisté, zarovnané linie tenkých závěsů 

a profi lu pro uchycení skla zapůsobí i na nejsofi stikovanější designéry. 

HAWA-Aperto 60/GL se rovněž velmi snadno používá díky lehkému 

posuvu a typicky kvalitnímu zpracování Hawa.

Výhody

■ První systém pro stohovatelné 

skleněné dveře do hmotnosti 

60 kg. 

■ Stohování až 9 dveří o max. šířce 

1100 mm paralelně nebo do 

950 mm v úhlu 90°.

■ Jednoduchá montáž a fl exibilita 

díky modulárnímu systému 

kolejniček. 

■ Jsou možné montáže bez spodní 

vodicí kolejničky.

■ Naklapávací estetické kryty 

v povrchové úpravě s efektem 

nerezové oceli nebo eloxované. 

■ Korozivzdorné materiály umožňují 

i venkovní instalace. 

■ Hawa AG provádí plánování pro 

speciální instalace vyžadující změny 

směru, zakřivené horní kolejničky 

atd. 

Do vysoce kompaktního prostoru je možné 
vyskládat až devět dveřních panelů.
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Technické údaje

Max. hmotnost dveří  60 kg

Min. šířka dveří  500 mm

Max. výška dveří (90°) 

 950 mm 

Max. výška dveří (paralelní) 

 1100 mm 

Max. výška dveří  2600 mm

Tloušťka skla

ESG  8/9,5/10 mm

Elegantní řešení pro transparentní rozdělení stěn 
v celé výšce místnosti.
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Korozi odolná konstrukce je rovněž vhodná pro 
venkovní instalace.



HAWA-Variotec 150/GV

Pro elegantní celoskleněné posuvné stěny s mimořádnou technologií oblouků

Princip

HAWA-Variotec 150/GV je mezi systémy posuvných konstrukcí králem 

v oblasti obloukových montáží. Modulární zásuvný systém kolejniček 

vyhoví vašemu technickému návrhu, ať se jedná o zakřivení nebo ohyb. 

Posuvné otáčivé dveře a posuvné výkyvné dveře lze integrovat na libovolné 

místo. Spatřit dokončenou montáž je potěšením - s esteticky tvarovaným 

profi lem pro uchycení skla, který se hodí prakticky ke každé barvě. Tento 

systém posuvné konstrukce využívá velmi kvalitní pojezdy s dvoubodovými 

vodicími kolečky, které jsou při provozu neuvěřitelně tiché. 

Výhody

■ Perfektní technologie pro použití 

v záhybech s modulárním 

systémem kolejniček, který 

umožňuje změny směru v rozsahu 

15 až 90°. 

■ Horní kolejničky a spodní vedení 

lze naohýbat podle požadavků 

plánu do neobvyklých tvarů. 

■ Pojezdy s dvoubodovými vodicími 

kolečky pro dveře o hmotnosti od 

70 do 150 kg.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg

Max. výška dveří  3500 mm

Tloušťka skla

ESG  10/12/12,7 mm

Lze je spatřit v nákupních střediscích, 
bankách a na letištích po celém světě.

■ Veškeré součásti jsou instalovány 

mimo dohled v profi lu pro uchycení 

skla. 

■ Lze montovat se spodním vodicím 

vedením nebo bez něj. 

■ Kompaktní stohovací prostor.

■ Řada příslušenství, jako například 

těsnění, profi ly pro ochranu hran 

skel, bezpečnostní zámky, pevně 

instalovaná skla, atd.
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Projasněné chodby díky maximu skla a minimu rušivé 
konstrukce.

Posezení s venkovním pocitem i 
za chladných dní.
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HAWA-Variotec 150/GR

Pro stabilní posuvné skleněné stěny s rámovým profi lem

Princip

HAWA-Variotec 150/GR je ideální 

konstrukční řešení pro montáže, které 

vyžadují zvýšenou bezpečnost a 

tuhost. Elegantní rám profi lu s pouze 

24 mm viditelné šířky redukuje prohyb 

skla a ztěžuje násilné otevření dveří 

do hmotnosti až 150 kg. Navzdory 

takové exemplární robustnosti 

nabízí systém stejné jemné 

pohybové charakteristiky, výjimečně 

zpracovanou techniku zakřivení a 

nepřekonatelnou fl exibilitu, které jsou 

znakem všech posuvných konstrukcí 

HAWA-Variotec. Protiprůvanové 

těsnění (kartáč/pryž) tvoří ze systému 

HAWA-Variotec 150/GR řešení pro 

efektivní izolaci klimatizovaných 

místností nebo nevytápěných 

kabinetů. 

Udržuje dveře do hmotnosti 150 kg v perfektním tvaru.
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Výhody

■ Vizuálně příjemný rámový systém 

s minimem viditelné šířky pro dveře 

o výšce do 3,5 metru a hmotnosti 

až 150 kg. 

■ Vysoká tuhost, zvýšená 

bezpečnost a ochrana hran skel.

■ Perfektní technologie pro použití 

v záhybech s modulárním 

systémem kolejniček, který 

umožňuje změny směru v rozsahu 

15 až 90°. 

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg

Max. výška dveří  3500 mm

Tloušťka skla

ESG  10/12/12,7 mm

Tloušťka skla

VSG  až do 13 mm

Bezpečné zamykání 
integrovaným zámkem.

Vnitřní krytka je hlavní plus pro stohovací 
prostory, které jsou otevřené a viditelné.

■ Nejsou potřeba žádné prořezy skel.

■ Horní kolejničky a spodní vedení lze 

naohýbat podle požadavků plánu do 

neobvyklých tvarů. 

■ Pojezdy s dvoubodovými vodicími 

kolečky. 

■ Integrované těsnění (kartáč/pryž) pro 

zamezení průvanu. 

■ Je možné použít se skly VSG do 

tloušťky 13 mm.
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HAWA-Shopfront 400/G

Pro velmi těžké celoskleněné posuvné dveře a stěny

Princip

HAWA-Shopfront 400/G je populární a profesionální řešení pro 

velmi těžké celoskleněné posuvné stěny. Tato konstrukce již byla 

namontována na tisících místech po celém světě a má potřebnou 

kvalitu a nosnost pro rozpohybování dveří do hmotnosti 400 kg a 

několikaletý bezproblémový provoz. I přes tento výkon jeho vzhled 

nevypadá zdaleka tak těžkopádně. K dispozici jsou perfektně vzdušné 

a estetické designy, které do architektonických materiálů přinášejí 

lehkost skleněných konstrukcí. Otočné dveře mohou být umístěné bez 

problému v blízkosti parkování skel.  

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  400 kg

Max. výška dveří  4000 mm

Tloušťka skla

ESG  8 –16 mm

20



Výhody

■ Speciální konstrukce pro velmi 

těžké dveře, které vyžadují vysoký 

stupeň kvality a přesnosti. 

■ Plynulý pohyb a vysoká odolnost.

■ Kompaktní stohovací prostor.

■ K dispozici jsou různé profi ly pro 

tloušťku skla od 8 do 16 mm.

■ Možnost snadného integrování 

otočných dveří.

■ Flexibilita pro uživatelská řešení.

■ Integrovaná zamykací tyč pro 

zajištění bezpečnosti. 

■ Hawa AG provádí plánování pro 

speciální instalace, zakřivené 

horní kolejničky atd. 

Kultivovaná manipulace s těžkými 
dveřmi do 400 kg na panel.

21
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HAWA-Cornertec 150/GV

Pro stohovatelné skleněné posuvné stěny s rohovými závěsy

Princip

Systém HAWA-Cornertec 150/GV 

čerpá z vysokých technologických 

standardů a excelentních pohybo-

vých charakteristik konstrukční-

ho systému HAWA -Variotec, plus 

k němu přidává své vlastní výhody: 

rohový závěs s pohyblivým bodem 

závěsu, který poskytuje určitou fl e-

xibilitu pro možnosti designu. 

Systém HAWA-Cornertec 150/GV 

podporuje vizuální kvality vašeho 

proskleného interiéru, jako žádný 

jiný konstrukční systém na trhu. 

Vše co potřebujete je malé, 

nenápadné rohové zavěšení 

neviditelně umístěné za elegantní 

krytku.  Pro vyhovění jakékoli 

montáži jsou k dispozici kryty ve 

čtyřech kovových povrchových 

úpravách:  matový a leštěný 

chrom, leštěná mosaz nebo efekt 

nerezové oceli.

Maximální transparence s malými rohovými závěsy 
namísto profi lů montovaných v celé šířce.

Trvalý přístup díky otočným dveřím.
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Výhody

■ Skvělé pohybové a obloukové 

charakteristiky.

■ Malé rohové závěsy namísto 

profi lů pro uchycení skla v celé 

šířce.

■ Protože se  ukončovací krytky 

naklapávají až po dokončení 

montáže, nehrozí jejich 

poškození.

■ Perfektní řešení se všemi 

součástmi integrovanými mimo 

pohled do rohových závěsů - 

dokonce i zamykací tyč. 

Kruhové a hranaté krytky 
dostupné v různých povrchových 
úpravách. 

■ Tvarově a barevně sladěné 

naklapávací krytky.

■ Rohové závěsy s fl exibilními body 

závěsu pro vyhovění náročným 

plánům.

■ Standardizované parkovací 

plochy pro účinné plánování a 

provádění.

■ Žádné prořezy a ořezy závěsů a 

profi lů pro uchycení skla.

■ Hawa AG provádí plánování pro 

speciální instalace vyžadující 

změny směru, zakřivené horní 

kolejničky atd.
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Technické údaje

Max. hmotnost dveří  150 kg

Min. šířka dveří  750 mm

Max. výška dveří  3500 mm

Tloušťka skla

ESG  10/12/12,7 mm



 
 

HAWA-Motus 150/GV-matic

Pro automatické posuvné skleněné stěny s úsporou místa

Princip

Tento zcela nový design Hawa pro 

automatické konstrukce umožňuje 

posuv skleněných stěn až o 30 metrů 

po tichých a velmi kvalitních horních 

kolejničkách. Jeho inteligentní řídicí 

menu stanovuje nové standardy 

uživatelského pohodlí s ohledem na 

uvedení do provozu i každodenní 

používání. Průlomový konstrukční 

systém - všechny technické součástí 

jsou neviditelně umístěné do horních 

kolejniček. Jediné, co lze spatřit, je 

atraktivní profi l pro uchycení skla, který 

podtrhuje transparentnost vašeho 

proskleného systému. 

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

Max. počet dveří  20

Provozní napětí  100–240 VAC

 50–60 Hz
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Výhody

■ Pro až 20 posuvných skleněných 

dveří s maximální hmotností dveří 

150 kg.

■ Šířka systému až 30 metrů.

■ Různé individuální konstrukce 

díky modulárnímu zásuvnému 

systému horních kolejniček.

■ Jednoduché uvedení do provozu 

díky ovládání pomocí menu.

■ Nejsou vyžadovány žádné 

doplňkové krytky, protože 

pojezdová technologie je 

integrována do horní kolejničky. 

Neviditelná pojezdová technologie a minimální 
nároky na parkovací prostory.

■ Inteligentní pojezd, napájení a 

komunikační systém pro každé 

dveře. 

■ Parkovací oblast vyžaduje 

minimální požadavky na místo. 

■ Elegantní design a bezpečné 

automatické zamykání. 

■ Stejný vzhled jako profi ly HAWA 

Variotec 150/GV. Kompatibilita 

s mechanickými systémy. 

■ Kromě skla je možné používat 

i jiné výplně dveří.

■ Velmi bezpečné - systém se u 

překážky automaticky zastaví. 

■ Možnost snadné dodatečné 

montáže.

■ Kompatibilní s CE.

■ Rozsáhlá dokumentace pro 

design a sestavení, pokyny pro 

návrh, montáž a provoz. 

Ovládání jedním prstem:
pomocí chytrého menu.
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HAWA-Variofold 80/GV

Pro celoskleněné sklápěcí stěny v místnostech do šířky 6 metrů

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

Jednoduchý a pohodlný provoz.
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Princip

HAWA-Variofold 80/GV je velmi 

kvalitní konstrukční systém pro 

montáže celoskleněných sklápěcích 

stěn se sudým počtem panelů 

pro rozdělení místností až do šířky 

6 metrů. Konstrukce umožňuje 

složení až šesti dveřních panelů; 

naproti sklápěcím segmentům 

mohou být namontovány otočné 

dveře.

Sklápění a posouvání nese všechny 

známky kvality Hawa a jako obvykle 

nejsou vidět žádné mechanické 

součásti, které by rušily čistý a 

pravidelný design: vše je vestavěno 

do profi lu pro uchycení skla. 

Plánování je velmi jednoduché, 

protože všechny panely mohou mít 

stejnou šířku. 

Výhody

■ Pokročilý sklápěcí mechanismus 

a ekonomické stohování až šesti 

celoskleněných dveřních panelů. 

■ Identické součásti pro montáž, 

které se otevírají vlevo nebo 

vpravo, dovnitř nebo ven. 

■ Samostatné přístupové otočné 

dveře lze umístit na protější stranu. 

■ Profi l pro uchycení skla zcela 

zakrývá mechanické součásti. 

■ Zavřené páry dveří jsou zajištěny 

nahoře příchytkou s integrovaným 

a individuálně nastavitelným 

přidržovačem. 

■ Tichý, jednoduchý provoz.

■ Jednoduché a pohodlné ovládání.

■ Lze přidat integrovanou zamykací 

tyč pro zvýšení bezpečnosti. 
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HAWA-Centerfold 80/GV

Pro skládání celoskleněných varhánkových stěn bez podlahového vedení

Princip

HAWA-Centerfold 80/GV je velmi kvalitní 

konstrukční systém pro celoskleněné 

varhánkové stěny používané pro 

transparentní rozdělení místností až do 

šířky 6 metrů. 

Speciální vlastností je závěsný bod ve 

středu panelu. Můžete namontovat až 

6 panelů bez podlahového vodicího 

kanálu. Ve všech ostatních ohledech 

můžete počítat se stejnými vlastnostmi, 

které ze systému HAWA-Variofold 

dělají ve své třídě specifi kum: ohromná 

fl exibilita, minimální požadavky na 

místo, mechanické součásti integrované 

do profi lu mimo pohled, vysoce kvalitní 

pohybové charakteristiky a výborné 

dílenské zpracování.

Výhody

■ Pokročilý sklápěcí mechanismus a ekonomické stohování 

až šesti celoskleněných dveřních panelů.

■ Možnost montáže až do šířky 6 metrů bez podlahového 

vodicího kanálu.

■ Identické součásti pro montáž, které se otevírají vlevo 

nebo vpravo, dovnitř nebo ven.

■ Samostatné přístupové otočné dveře lze umístit na 

protější stranu.

■ Zavřené páry dveří jsou zajištěny nahoře příchytkou 

s integrovaným a individuálně nastavitelným 

přidržovačem.

■ Lze přidat integrovanou zamykací tyč pro zajištění 

bezpečnosti.

Technické údaje

Max. hmotnost dveří  80 kg

Šířka dveří  500 - 900 mm

Max. výška dveří  2600 mm

Tloušťka skla

ESG  10/12/12,7 mm

Středový závěsný bod eliminuje 
potřebu podlahového vodicího 
kanálu.
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Doma kdekoli na světě

V našem neustále rostoucím celosvětovém společenství již není 

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

stejnou značku piva nebo že si v hotelovém pokoji v San Franciscu nebo 

Kapském Městě spustíte stejnou televizní stanici. Méně obvyklé, ale ne 

překvapivé, je najít stejný konstrukční systém posuvného otevírání dveří 

Hawa v mrakodrapech Petronas Twin Towers v Kuala Lumpuru nebo 

v budově 30 St Mary Axe v Londýně. Kvalita vítězí všude. Podívejte 

se na obrázky na této a následující stránce a uvidíte, které dobré 

mezinárodní společnosti sází na řešení Hawa

Letiště Schiphol, Amsterdam, Holandsko.

Kulturní a kongresové středisko, Lucerne, Švýcarsko.
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Emirates Twin Towers, Dubai, SAE

Budova 30 St Mary Axe, Londýn, Anglie.

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

Hlavní restaurace Ponggol Marina, Singapur.
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Schloss Schadau, Thun, Švýcarsko.

Redakční budova Extra-M, Moskva, Rusko.
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Posouvání, sklápění, stohování:
přirozeně i ve dřevu.

Konstrukce pro sklápění a posouvání dřevěných panelů

Dveře, stěny, panely - odpověď je dřevo. Zejména, pokud je spojíte 

pomocí posuvné konstrukce Hawa. Máme na skladě řešení pro téměř 

všechny aplikace, ať chcete speciální lehké posuvné dveře, děliče 

prostoru nebo posuvné stěny, které se odsunou až do rohu místnosti. 

Posuvné okenice

Sklápěcí/posuvné a posuvné okenice jsou starou myšlenkou, která se 

vrací zpět v moderním pojetí. Společnost Hawa byla jednou z těch, 

které zachytily trend od samého začátku, a vyrábí nejmodernější řadu 

vysoce kvalitních konstrukcí. Ty lze používat pro realizaci prakticky 

jakéhokoli konceptu okenic, s manuálním nebo automatickým řízením 

provozu. To je důvod, proč nejlepší architekti volí technologii Hawa.

31



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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