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

Отваряне – Сгъване - Прибиране

New
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HAWA-Concepta and HAWA-Folding Concepta:  

Сбъдване на многофункционално решение за 

организиране на пространството

Мястото е ограничен актив в нашето модерно общество. За това ние

постоянно търсим решения, които да дадат възможност на нашите клиенти

да оптимизират вътрешното пространство. Системите на HAWA-Concepta

25/30/40/50 and HAWA-Folding Concepta 25 , с техните плъзгащи и чупещи

технологии отварят вратата за неограничен брой дизайнерски решения.

Бъдете вдъхновени !

Допълнителна инофрмация може да намерите на :

www.hawa.ch > HAWA-Productfinder

Hawa- Винаги гаранция за най – добро качество 

От основаването си преди 50 години, Hawa AG е символ на

прецизна изработка и най – високо качество. Винаги Швейцария

ще бъде пристан на нашата компания и производство. Нашата

бизнес философия се основава на типичните Швейцарски

ценности като безопасност, прецизност и отлично качество на

услугата.

http://www.hawa.ch/


Концепцията 

Мебелни врати, които се въртят, сгъват се и се плъзгат, за да

изчезнат в удивително малки пространства: това е начин да се

създаде многофункционално интериорно решение подходящо за

кухни, офиси, мултимедийни шкафове и много други приложения.

Двете системи HAWA-Concepta and HAWA-Folding Concepta може

да бъдат лесно комбинирани за постигане на най-добър резултат.

HAWA-Concepta 25/30/40/50

За завъртащи и плъзгащи врати

HAWA-Folding Concepta 25

За чупещи врати

В комбинация

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

HAWA-Concepta поддържа използването на променливо

пространство по два начина: вариантът HAWA-Concepta 25/30

задвижва дървени врати с тегло до 30 кг здрави водещи горни и

долни ролки, докато HAWA-Concepta 40/50 използва двойна

количка за плавното движение на врати до 50 кг.Така или иначе,

неговата лекота на инсталиране и впечатляваща адаптивност ще

открият напълно нови перспективи за вашите шкафове,

Фронтове за мебели и решения за съхранение.

Системата на HAWA-Concepta предлага голяма гама от

възможности , като същевременно пести много място. Това е

така, защото вратите , прибрани в корпуса, отнемат много място

от полезното пространство. Системата предлага много лесна

експлоатация, благодарение на вградения спирачен амортисьор.

С нея могат да бъдат постигнати редица дизайнерски решения

благодарение на разнообразните скрепителни елементи профили

и дръжки. Лесна инсталация изискваща само разпробиване на

отвори за позициониране и монтаж на скритите панти, тъй като

всички елементи са закрепени на страничния панел и са винаги

достъпни за отпред.

HAWA-Concepta25/30. HAWA-Concepta40/50.

Вратата се завърта и плъзга в корпуса благодарение на 

патентонвана ножична технология.
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HAWA-Concepta  25/30 с горни 

и долни водещи ролки за леки 

врати и HAWA-Concepta 40/50 

с двойна количка за големи и 

тежки врати.

Вратата се завърта на 90° и 

се прибира пълно в тясно 

пространство – само 55 мм.
1

Всички регулировки са достъпни 

от челната страна.

Иновативен стоп абсорбатор за 

безшумно спиране на вратата в 

отворено положение.

Всички елементи са 

фиксирани на междинната 

страница и нишитте могат да 

бъдат затваряни без 

наличието на корпус.

Еднакви комплети за лява и 

дясна врата

Лесно сглобяване 

благодарение на 

свързващите профили.

Лесна комбинация с   

HAWA-Folding Concepta 25.

Плавно движение на 

вратите благодарение на 

уникална нижична 

технология

HAWA-Concepta25/30. 16HAWA-Concepta  25/30 with Connector  55 mm  (2  3"). HAWA-Concepta40/50.

16Connector 55 mm  (2  3"):
Recess  for a  pivot /slide-indoor.

32Connector 110 mm  (4 11"):
Recess  for two  pivot/slide-indoors.

Техническа 

спесификация   

HAWA-Concepta 25/30

Тегло на вратата до 25, 30kg

Ширина 25 300–750mm

(111–3"–2'5 17")
Ширина 30 300–750mm

16 16

"– ")

Дебелина на материала19 – 50

mm

Височина на вратата25

1250–1850 mm

Височина  на вратата30

1851–2300 mm

HAWA-Concepta 40/50

Тегло на 

вратата

Ширина

до 40, 50 kg  

300–900 mm

Дебелина 19–50mm

Височина 40

1851–2500 mm

Височина 50

2301– 2850 mm
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Иновативен обков за дървени , двойно чупещи врати за прибиране в корпус

HAWA-Folding  Concepta 25

Ориентирана към бъдещето HAWA-Folding Concepta 25 ни

предлага възможността да скрием шкаф с ширина до 2800

мм , като вратите се скрият в дълбочина с лесно плъзгане.

Бъдещето на творческите приложения е широко отворено: от

офис в спалнята до перално помещение в банята или кухня

в дневната – свободата на дизайна е безгранична.

За продукта

HAWA-Folding Concepta 25 позволява сгъването на две врати и

плъзгането им в дълбочината на корпуса. Това прави

системата пестяща пространство – увеличаване на корпуса

само 73 мм и необходимо странично разстояние само 1100мм.

Може да разчитате на тези предимства във всяка ситуацуя –

от най-опростения дизайн до високи шкафове без долна релса

и нарушаване на подовото покритие. Фронтове от пода до

тавана.

Елеганто решение във всеки случай...

Двойна 

система

Отваряне на ляво.          Отваряне на дясно
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Лесен достъп до цялото 

пространство на шкафа.

8

Увеличение на дълбочината 

само 73 мм.

Естетичен вид: алуминиева 

лайсна покрива пантите в 

отворено положение на 

вратите.

Избягване на удрянето на 

втората врата

Възможност за монтаж от 

работния плот до тавана

Много лесен монтаж и всички 

настройки достъпни откъм 

лицето.

Улеснен монтаж чрез 

странични конектори  при 

дизайн на шкафа с открит 

кант страници.

Гъвкава комбинация с 

HAWA-Concepta 

25/30/40/50

Пълно припокриване с долна релса Монтаж без корпус Монтаж от работния плот

Техническа спесификация 

HAWA-Folding Concepta 25

Тегло на 

врата

Ширина на 

вратата

25 kg (55 lbs.)

(50 kg (110 lbs.)  

на чифт)

300–700 mm

Дебелина на мат. 19–28 mm

Височина             1250–2600 mm


