
HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ
UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ
BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)
Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky tech-
nologii Clamp & Glue používají  lepené bezpečnos-
tní sklo – pro bezpečnost a snadnější instalaci.
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HSW EASY SAFE –
TRVALE BEZPEČNÉ

HSW EASY SAFE

Bezpečné při používání. S Elegantním designem. Vylepšené horizontální posuvné stěny.

Pozoruhodé výhody systému
HSW EASY Safe:

▪ Možnost použití lepeného
bezpečnostního skla zvyšuje
bezpečnost a rozšiřuje
možnosti kreativního designu.

▪ Viditelný displej statusu dveří
zobrazuje stav uzamčení
otočných panelů. Přispívá tak
k zajímavému designu a
většímu přehledu o stavu
dveří.

▪ Dvojité těsnění s kartáčky v
horní a dolní kolejnici úspěšně
minimalizuje vliv vzdušných
proudů.

▪ Nový modulární systém
EasyKIT v kombinaci se soft-
warem pro projektování DORI-
CON umožňuje snadnou a
efektivní montáž.
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PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
Zvýšená bezpečnost s využitím lepeného bezpečnostního skla  

Snadná instalace díky nové technologii
Clamp & Glue

Proces fixace skla v systému HSW EASY
Safe je neuvěřitelně snadný. Speciální le-
pidlo se vkládá prostřednictvím technolog-
ického otvoru pro vstřikování lepidla do
kanálku, kde se rovnoměrně šíří. Po up-
lynutí doby pro zaschnutí, která je pouhých
15 minut, lze panel namontovat.

Kreativní svoboda spolu s
bezpečností

Díky inovativní technologii
připojení Clamp & Glue,
umožňuje systém EASY HSW
Safe použití vysoce
bezpečného lepeného skla.
Umístěním fólií do lepeného
kaleného skla může být horizon-
tální posuvná stěna použita jako

personalizovaný konstrukční
prvek, čímž stanovuje nové
standardy pro použití v interiéru

Atraktivní přidaná hodnota:

▪ Lepené bezpečnostní sklo
dělá použití HSW EASY Safe
nejen atraktivním, ale také
bezpečnějším.

▪ Inovativní technologie Clamp
& Glue umožňuje snadné
připojení skla a zajišťuje jeho
stabilní polohu. 

▪ Speciální folie v lepeném
kaleném skle nabízejí velkou
designérskou svobodu jakož i
další funkce, jako je ochrana
proti slunci, snížení hluku a
poskytovaní soukromí.
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Nový systém Multilock
otevírá nový prostor pro
snadnější použití.

Multilock kombinuje tři
možnosti zamčení v jednom
kompaktním celku, a může být
nainstalován bez námahy ve
spodní liště dveří.

Čelní blokovací zařízení
Zámek s cylindrickou vložkou
Boční blokovací zařízení

Jednoduchost s jasným
přínosem

▪ 3-v-1 Multilock nabízí tři
možnosti bezpečného za-
mykání: čelní blokovací za-
řízení, boční blokovací
zařízení nebo zamykání cylin-
drickou vložkou.

▪ Montáž Multilock-u je usnad-
něná rychlým plug-in připo-
jením.

▪ Maximální komfort s možností
zamykání nohou pomocí zá-
padky namontované na čelní
části panelu – jednoduché a
snadné..

Snadné odemykání a za-
mykání i nohou

SNADNÉ UZAMČENÍ RUKOU
NEBO NOHOU 

HSW EASY SAFE

Multilock. Tři možnosti blokování v jedné části stěny.
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INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ
KOMFORT A BEZPEČNOST
HSW EASY Safe. Jednodušší zamykání
díky displeji pro indikaci stavu.

Displej

Posuvná funkce zamčeno zamčeno Odemčeno

Dveřní funkce Odemčeno zamčeno zamčeno

Viditelný stav
„zamčeno/ odemčeno”

Bezpečnost a pohodlí v jednom.
Horní zámek na dveřích jasně
ukazuje, zda je stěna uzamčená
nebo odemčená. To dává uživateli
větší přehled a pocit bezpečí.

Integrovaný dveřní zavírač -
téměř neviditelný a snadno ovla-
datelný

Perfektní symbióza mezi technologií a
designem. S HSW EASY Safe je
dveřní zavírač dveří ITS 96 EN 2 - 4
na otočném panelu zcela ukrytý v
horní liště, která  drží sklo, a zůstává
tak téměř neviditelný.

Méně proudění vzduchu pro ještě
větší pohodlí.

Inovativní dvojité těsnění s kartáčky v
horních i dolních lištách dveří zlepšuje
jejich uzavření a viditelně minimalizuje
proudění vzduchu. Volitelné svislé těs-
nění s kartáčky může být upevněné
po celé výšce panelu a poskytuje do-
datečnou ochranu před prouděním vz-
duchu – pro výrazně lepší pohodlí.
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SNADNÉ A BEZPEČNÉ
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ

HSW EASY SAFE

EasyKIT. Modulární systém, který dělá realizace dětskou hrou.

Efektivní a snadná údržba
- ve všech fázích

EasyKIT nabízí snadné
použití. Standardizovaný
modulární systém dělá real-
izace řešení s HSW velmi
snadnými. Pomocí volitelných
modulárních systémových
prvků HSW EASY Safe lze

Estetické a snadno použitelné
– Horizontální posuvné stěny
DORMA.

Spojují vysokou flexibilitu,
elegantní transparentnost,
snadnou instalaci a pohodlné
ovládání v jednom systému.
Především nabízejí všechny
tyto výhody společně s
vynikající bezpečností při
montáži lepeného
bezpečnostního skla a splňují
všechny příslušné normy.

snadno projektovat a efek-
tivně instalovat.
Standardizace komponentů
zkracuje čas potřebný pro
montáž. 

Normy

Tepelná izolace ▪ Součinitel prostupu tepla v souladu s
DIN EN ISO 10077-1 a 10077-2

Zatížení větrem ▪ Třída B3 ohýbaní rámu v souladu s EN 12210 
▪ Zkušební metoda v souladu s EN 12211
▪ Klasifikace na základě DIN EN 14351-1

Hranice odolnosti ▪ Třída 3 nebo lepší v souladu s DIN
EN 1527, odpovídá 25,000 cyklům 
pro sklopné posuvné dveře> 100 kg 
▪ Třída 3 nebo lepší v souladu s DIN EN 1191,
odpovídá 20,000 cyklům pro funkci
dveře jako otočného panelu s oboustranným
otevřením, jako rotačního posuvného panelu
s oboustranným otevřením a dveře
s jednostranným otevřením

Zkoušení na nárazy ▪ DIN EN 13049 (simulace a odolnost proti nárazům)
Testovaní korozní odolnosti ▪ Třída 5 v souladu s DIN EN 1670 (u pobřeží)
EPD
(Environmentální
prohlášení o produktu) ▪ Odpovídá ISO 14040



DORMA Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 184
130 52  Praha 3
Czech Republic
Tel.: +420 267 132 178/9
www.dorma.cz


