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Oгляд продукту

ПРО МЕБЛІ



Rubrik

2

Застосування

Меблеві конструкції для багатофункціонального використання в приміщеннях, 
таких як робочі зони, комбінації пральної та сушильної машин, 
гардероби, в які можна безперешкодно пройти, і навіть цілі кухні, 
які приховані за поворотними розсувними дверцятами.

  

Переваги системи

Гнучкість  Легка адаптація до широкого діапазону розмірів дверей
Можна комбінувати з Hawa Folding Concepta для створення 
тристулкових фасадних панелей без поділу стін

 

   

Продуктивність  Ефективний монтаж, тому що всі компоненти 
прикручуються до проміжної панелі.

 

Комфорт  Немає перешкод через двері, що виступають
Направляюча з нульовим зазором і двері з механізмом 
плавного закривання
Направляючі щітки для дверей різної ширини

 

   

Естетика
  

Можливі елегантні версії для прихованого монтажу, 
від підлоги до стелі і для пішохідної зони

 

 

Технічні характеристики

макс 25 / 30 / 40 / 50 кг

 1250 – 2850 мм

 300 – 900 мм

 19 – 50 мм

Корисно знати (аксесуари)

–   З'єднувач уможливлює 
накладку меблевих 
конструкцій

– Випрямлення фурнітури 
для дверей

  

Приклади встановлення

Двері від підлоги до стелі, гардеробна

Hawa Concepta 25/30 
Hawa Concepta 40/50

Hawa Concepta 25/30

Вставні двері

Hawa Concepta 25/30 
Hawa Concepta 40/50

Hawa Concepta 25/30

Двері опираються в полку і верхню частину шафи

Асортимент продукції
Hawa Concepta 25/30 
Hawa Concepta 40/50

Hawa Concepta 25/30
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Застосування

Варіативне, багатофункціональне використання приміщень, наприклад, 
домашні офіси, які приховані дверима, фасади шаф, що приховують кухню, 
або підсобні приміщення або комори, які спроектовані як вбудовані шафи.

 

 

Переваги системи

Гнучкість  Легка адаптація до широкого діапазону розмірів дверей
Можна комбінувати з Hawa Concepta для створення 
двох-, трьох- і чотирьохстулкових фасадних панелей 
без поділу стін.

 

   

Продуктивність  Ефективна установка, тому що всі компоненти прикручені
 

 

Комфорт  Немає перешкод через двері, що виступають
Цілі фасади шафи можна складати і зрушувати вручну

 

  

  
Естетика   Можливі елегантні версії для прихованого монтажу, 

від підлоги до стелі і для прохідної, в тому числі 
з чорним анодуванням

  

 

Технічні характеристики

макс 25 кг 

 (50 кг на пару дверей)

 1250 – 2600 мм

 300 – 700 мм

 19 – 26 мм

  

  

Приклади встановлення

Версія половинної висоти зі стільницею

Hawa Folding Concepta 25

Покриття ніши без меблевої поверхні

Hawa Folding Concepta 25

Передні фасади шаф з підлоговим профілем

Hawa Folding Concepta 25

 

Корисно знати (аксесуари)

–   Випрямлення фурнітури 
для дверей

– Посилений профіль для 
пыдвищення стійкості
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Для гнучких комбінацій
Hawa Concepta 25/30/40/50 та
Hawa Folding Concepta 25

  

 

Для дверей, які складаються і зсуваються вбік
Hawa Folding Concepta 25

  Для дверей, які обертаються та зсуваються вбік
Hawa Concepta 25/30/40/50

  

Для подальших варіантів комбінування
Hawa Concepta 25/30/40/50 та
Hawa Folding Concepta 25

  

 


