HSW EASY SAFE

HORIZONTALE SCHUIFWAND

Stevig bevestigd, zelfs met gelaagd veiligheidsglas,
dankzij de beproefde “Clamp & Glue” technologie.

Horizontale schuifwanden van DORMA. Esthetisch en functioneel.
De HSW EASY Safe combineert:
▪▪ maximale flexibiliteit
▪▪ comfortabele bediening
▪▪ elegante transparantie
▪▪ uitstekende beveiliging
▪▪ eenvoudige installatie
in één enkel systeem.

Het systeem biedt designvrijheid,
een brede waaier aan afwerkingen,
talrijke functionele opties en vele
configuratiemogelijkheden.
Ontdek de productkenmerken en
voordelen voor u als gebruiker,
architect of installatateur op de
keerzijde van dit document.

HSW EASY SAFE HORIZONTALE SCHUIFWAND

Ontdek de productkenmerken en voordelen voor u:

ARCHITECT & EINDGEBRUIKER

INSTALLATEUR & DISTRIBUTEUR

Productkenmerken:

Productkenmerken:

■

Uniek 3-in-1 vergrendelslot

■

Minder afzonderlijke onderdelen

■

Handige vergrendelingsstatus indicator

■

Glaswanden met glasdiktes van 10 tot 19mm, gehard en

■

Installatiemogelijkheden: rechtlijnig, in een hoek of
gesegmenteerd

gelaagd veiligheidsglas
■

■

Dubbelzijdige tochtborstels op de profielen

■

Draai-/schuifpaneel uitgevoerd met onzichtbare

gesegmenteerd
■

inbouwdeurdranger (ITS 96)
■

Geteste duurzaamheid met meer dan 25.000 schuifcycli

■

Voldoet aan alle relevante normen betreffende wind-

Installatiemogelijkheden: rechtlijnig, in een hoek of
Verlijm het glas met unieke “Clamp & Glue” technologie,
in 15 minuten op bouwlocatie

■

Plannen, bestellen en monteren met standaard HSW kits
en systeemconfigurator

belasting, schok- en corrosiebestendigheid

■

Een passende glazen schuifwand, voor ieder budget

■

Beschikt over een milieuprestatie certificaat (EPD)

■

1 type tochtborstels voor alle varianten

■

Beschikbaar als BIM model

■

Sneller te monteren en af te stellen

■

DORMA montage en service van de producent

Voordelen:

Voordelen:

■

Meer comfort, veiligheid en zekerheid

■

Meer comfort, veiligheid en zekerheid

■

Aansprekend strak design, zonder concessies

■

Makkelijker ontwerpen, configureren en installeren

■

Wand aanpasbaar aan vrijwel iedere ruimte-indeling

■

Wand aanpasbaar aan vrijwel iedere ruimte-indeling

■

Vereenvoudigde en tijdsbesparende planning

■

Minder onderdelen, minder voorraad, lager kapitaalbeslag,

■

Verbeterde tocht- & stofdichtheid

■

Uw winkel/pand is transparant en gastvrij, ook als u

flexibel en veelzijdig
■

gesloten bent

Aansprekend strak design, zonder concessies; overtuig uw
klanten snel en eenvoudig

■

In een handomdraai opent, verbindt en sluit u de wand

■

Gewaarborgde & bewezen kwaliteit van DORMA

■

Vakkundige installatie & onderhoud door gekwalificeerd,
getraind en VCA gecertificeerd personeel

■

Geen voorbereiding van het glas noodzakelijk, dankzij de
“Clamp & Glue” technologie

■

U wordt vakkundig ondersteund door DORMA professionals
en service personeel

Het ontzorgen en begeleiden van de klant naar de passende oplossing maakt deel uit van de DORMA-missie,
dit zowel in de ontwerpfase, tijdens de bouw maar ook nadat het gebouw in gebruik is genomen.
Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking van uw project?
Neem dan contact met ons op:
DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
Belgium
T. +32 (0)50 451 570
info@dorma.be
www.dorma.be

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB DODEWAARD
Netherlands
T. +31 (0)488 418 100
info@dorma.nl
www.dorma.nl

