
HSW EASY SAfE 
HORIZONTALE SCHUIfWAND 

—

Stevig bevestigd, zelfs met gelaagd veiligheidsglas, 
dankzij de beproefde ‘Clamp & Glue’ technologie.
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 HSW EASY SAfE: VEILIG IN GEBRUIK 
EN ELEGANT DESIGN
—

HSW EASY SAfE

DORMA 3DORMA

De verbeterde horizontale schuifwand.

Sterkste troeven van het  
HSW EASY Safe-systeem:

▪ De mogelijkheid om gelaagd 
veiligheidsglas te gebruiken, 
komt de veiligheid ten goede 
en schept meer ruimte voor 
creativiteit.

▪ Een zichtbaar display 
geeft met een duidelijke 
kleurcode de status van 
het bovenste slot op het 
draai-/schuifpaneel weer.  
Dit biedt een beter  
overzicht en nog meer  
veiligheid.

▪ Dubbele tochtborstels in 
de bovenste en onderste 
glasrails beschermen  
optimaal tegen tocht. 
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 INNOVATIEVE BEVESTIGING  
VOOR MEER VEILIGHEID
—
Meer veiligheid met gelaagd veiligheidsglas.

HORIZONTALE SCHUIFWAND 

Moeiteloze installatie dankzij de 
nieuwe ‘Clamp & Glue’ technologie

Het monteren van de HSW EASY 
Safe is bijzonder eenvoudig. De 
speciale lijm wordt via de daartoe 
voorziene opening in het lijmkanaal 
gespoten, waardoor de lijm gelijk-
matig verdeeld wordt. Na 15 minu-
ten drogen is het paneel klaar voor 
installatie.

Creatieve vrijheid en  
optimale veiligheid

Dankzij de innovatieve 
‘Clamp & Glue’ technologie 
kan de HSW Easy Safe-
schuifwand met gelaagd  
veiligheidsglas uitgevoerd 
worden.  Het gelaagde veilig-
heidsglas kan van inzetstuk-
ken worden voorzien. Zo 
wordt de horizontale schuif-

wand een gepersonaliseerd 
designelement dat een nieu-
we wind door de binnenhuis-
architectuur doet waaien.

Toegevoegde waarde:

▪ Gelaagd veiligheidsglas 
maakt de toepassing van 
HSW EASY Safe niet al-
leen aantrekkelijk, maar 
ook veiliger.

▪ Met de innovatieve ‘Clamp & 
Glue’ technologie is bevesti-
gen kinderspel en blijven het  
beslag en het glas stevig op 
hun plaats zitten. 

▪ De speciale foliën in het  
gelaagde veiligheidsglas geven 
designers enorm veel vrijheid 
en bieden bijkomende func-
ties, zoals zonnewering, ge-
luidsisolatie en visuele af-
scherming voor meer privacy.
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Makkelijk openen en sluiten  
met de voet

Open Gesloten

Het unieke multislotsysteem

Het multislot combineert drie vergren-
delingsmogelijkheden in een compact 
element en kan moeiteloos worden 
geïnstalleerd in de onderste deurrail.
 

 EENVOUDIGE VERGRENDELING  
 MET DE HAND Of MET DE VOET
—
Multislot.  Drie vergrendelingsmogelijkheden in één onderdeel.

Onmiskenbare voordelen:

▪ Het 3-in-1 multislot biedt 
drie mogelijkheden voor 
een veilige vergrendeling: 
slot vooraan, zijdelingse 
vergrendeling of cilinder-
slot. 

▪ Het multislot is snel en 
gemakkelijk te installeren 
dankzij de eenvoudige 
plug-in bevestiging.

▪ Makkelijke vergrendeling 
met behulp van voetbe-
diende en vooraan gemon-
teerde vergrendelingsknop. 
Efficiënt en eenvoudig.

 1   Vooraan gemonteerd slot 
 2   Cilinderslot
 3   Zijdelingse vergrendeling
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HSW EASY Safe.  Duidelijker en makkelijker te vergrendelen, dankzij het statusdisplay.

Statusdisplay

Schuiffunctie  gesloten gesloten open

Deurfunctie open gesloten gesloten 

SLIMME OPLOSSINGEN  
 VOOR MEER COMfORT EN VEILIGHEID
—

Vergrendelingsstatus in  
één oogopslag

Veiligheid en comfort. De 
vergrendelingsstatus van het 
deurpaneel wordt duidelijk 
weergegeven op het status-
display. Dat geeft de  
gebruiker een veiliger en  
geruster gevoel.

De verborgen deurdranger –  
bijna onzichtbaar en comfor-
tabel

Bij de HSW EASY Safe zit 
de ITS 96 2-4 deurdranger 
volledig en zo goed als  
onzichtbaar weggewerkt in 
het bovenste profiel van  
het draai-/schuifpaneel. 

 
Hierdoor ontstaat perfecte 
harmonie tussen technologie 
en design.

Minder tocht,  
voor nog meer comfort

Innovatieve dubbele tocht-
borstels in de bovenste en 
onderste profielen sluiten de 
wand beter af en bescher-
men voelbaar beter tegen 
tocht. De optionele verticale 
tochtborstels kunnen over  

de volledige paneelhoogte 
worden aangebracht en  
bieden bijkomende tochtbe-
scherming, voor voelbaar 
meer comfort.
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Normen

Warmte-isolatie ▪ Warmteoverdrachtscoëfficiënt volgens DIN EN ISO 10077-1 en 10077-2

Windbelasting ▪ Kaderdoorbuiging klasse B3 volgens EN 12210

▪ Proefmethode volgens EN 12211

▪ Classificatie op basis van DIN EN 14351-1

Duurzaamheid ▪ Klasse 3 of beter volgens DIN EN 1527, wat overeenkomt met 25.000 cycli voor  
opgehangen schuifdeuren > 100 kg

▪ Klasse 3 of beter volgens DIN EN 1191, wat overeenkomt met 20.000 cycli voor  
deurfunctie voor pendelend paneel, pendelend schuifpaneel en aanslagdeur. 

Schokbestendigheidstest ▪ DIN EN 13049 (simulatie en schokbelastingen)

Corrosiebestendigheidstest ▪ Klasse 5 volgens DIN EN 1670 (nabij kustlijn)

EPD (milieuproductverklaring) ▪ In overeenstemming met ISO 14040

Ze combineren maximale flexibiliteit, elegante transparantie, eenvoudige installatie en comfortabele bediening in één enkel  
systeem.  Aan al deze voordelen voegen ze bovendien uitstekende beveiliging toe, wanneer ze met gelaagd veiligheidsglas  
worden uitgevoerd.  Ze voldoen aan alle relevante normen.

 Horizontale schuifwanden van DORMA.  Esthetisch en functioneel.

 MOEITELOZE EN VEILIGE  
 PLANNING EN BEDIENING
—



DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
BELGIË
Tel. +32 50 45 15 70
fax +32 50 31 95 05
www.dorma.be

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
NEDERLAND
Tel. +31 488 41 81 00
fax +31 488 41 81 90
www.dorma.nl
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