
 BEZPIECZNE MOCOWANIE: 
NAWET W PRZYPADKU 
LAMINOWANEGO SZKŁA 
HARTOWANEGO
—
HSW EASY Safe. Bezpieczny ze szkłem hartowanym 
i laminowanym dzięki sprawdzonej technologii 
Clamp & Glue.
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Spis treści

Elementy składowe
Zwiększone bezpieczeństwo 
i swoboda projektowania
4

Łatwy montaż
Z zamkiem Multilock 3 w 1
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Większa przejrzystość
Ze wskaźnikiem stanu 
blokady
6

Doskonałe połączenie 
technologii i wzornictwa
Z ukrytymi samozamykaczami 
drzwiowymi
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 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
 I ELEGANCKIE WZORNICTWO
—
Przyjazny dla użytkownika system ścian przesuwnych.

Zalety systemu 
HSW EASY Safe:

 . Opcjonalne użycie lamino-
wanego szkła hartowanego 
zwiększa bezpieczeństwo 
oraz możliwości projektowe.

 . Widoczny wskaźnik stanu 
blokady z czytelnym syste-
mem kolorów wskazuje ak-
tualną funkcję skrzydła. Za-
pewnia to przejrzystość oraz 
większe bezpieczeństwo.

 . Podwójne uszczelnienie 
szczotkowe na górnym 
i dolnym profi lu skutecznie 
zmniejsza przeciągi.

 . Nowy system modułowy 
EasyKIT w połączeniu 
z programem do planowa-
nia DORICON ułatwia pro-
jektowanie i skuteczny 
montaż.
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 INNOWACYJNE MOCOWANIE 
ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
—
Większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu laminowanego szkła hartowanego.

Swoboda projektowania 
w połączeniu 
z bezpieczeństwem

Dzięki innowacyjnej technolo-
gii mocowania Clamp & Glue, 
system HSW EASY Safe 
umożliwia zastosowanie lami-
nowanego szkła hartowanego 
o wysokim poziomie ochrony. 
Zastosowanie grafiki wewnątrz 
laminowanego szkła ochron-
nego pozwala na wykorzysta-

nie ściany przesuwnej jako 
elementu własnej aranżacji, 
wyznaczając nowe standardy 
w projektowaniu wnętrz.

Korzyści dodatkowe:

 . Laminowane szkło hartowa-
ne sprawia, że zastosowa-
nie HSW Easy Safe zapew-
nia nie tylko atrakcyjny 
wygląd, ale także bezpie-
czeństwo.

 . Innowacyjna technologia 
Clamp & Glue ułatwia mon-
taż i zapewnia bezpieczne za-
mocowanie łączników i szyby 
na właściwym miejscu.
 . Specjalne wypełnienia w la-
minowanych szybach harto-
wanych dają dużą swobodę 
projektowania oraz dodat-
kowe funkcje, np. ochronę 
przed słońcem, redukcję 
hałasu czy zapewnienie 
prywatności.

Bezproblemowy montaż dzięki nowej 
technologii Clamp & Glue

Proces mocowania przy użyciu 
HSW Easy Safe jest niezwykle prosty. 
Specjalny klej wprowadza się przez 
otwór do wtryskiwania do kanału, 
gdzie jest równomiernie rozprowadza-
ny. Po wyschnięciu, tj. już po 15 mi-
nutach, można zamontować panel.
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 ŁATWE ZAMKNIĘCIE RĘKĄ LUB STOPĄ
—

Multilock. Trzy możliwości zamykania w jednym elemencie.

Prostota i korzyści

 . Zamek Multilock 3 w 1 ofe-
ruje trzy opcje bezpieczne-
go zamykania: zamykanie 
od przodu, z boku lub za-
mek na wkładkę.
 . Montaż zamka Multilock 
jest szybki i łatwy – połą-
czenie na wcisk.
 . Maksymalna wygoda dzięki 
opcji zamykania nogą przy 

zastosowaniu mocowanego 
w podłodze rygla – łatwo 
i bez problemów.

1

2

3

Nowy system Multilock wyznacza 
nowe standardy

Multilock łączy trzy możliwości zamy-
kania w jednym kompaktowym ele-
mencie, który można bez trudu za-
montować na dole drzwi.

1   Zamek z ryglem czołowym.
2   Zamek na wkładkę.
3   Zamek z ryglem bocznym.

Łatwe zamykanie i otwieranie

Otwarte Zamknięte 
(blokada)
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 ROZWIĄZANIA GWARANTUJĄCE
 WIĘKSZĄ WYGODĘ I BEZPIECZEŃSTWO
—
HSW EASY Safe. Większa przejrzystość i łatwiejsze zamykanie dzięki wskaźnikowi stanu.

Stan blokady wyraźnie 
widoczny

Bezpieczeństwo i wygoda 
w jednym. Montowana na gó-
rze blokada drzwi wyraźnie 
wskazuje stan blokady panelu 
drzwi na wyświetlaczu stanu. 
Dzięki temu użytkownik czuje 
się pewnie i bezpiecznie.

Ukryty samozamykacz 
drzwiowy – niemal 
niewidoczny i łatwy w użyciu

Idealne połączenie technolo-
gii i wzornictwa. Dzięki HSW 
EASY Safe, samozamykacz 
panelu uchylno-przesuwnego 
ITS 96 jest całkowicie scho-
wany w górnej prowadnicy, 

Redukcja przeciągów 
dla zwiększenia komfortu.

Innowacyjne podwójne 
uszczelnienia szczotkowe 
oraz dolne prowadnice popra-
wiają szczelność i znacząco 
redukują przeciągi. Pionowe 
uszczelnienia szczotkowe do-

stępne jako opcja, można za-
montować na całej wysokości 
panelu, aby dodatkowo za-
bezpieczyć przed przeciąga-
mi i poprawić komfort.

Wskaźnik stanu

Funkcja przesuwania Zamknięte
(blokada)

Zamknięte
(blokada)

Otwarte

Funkcja drzwi Otwarte Zamknięte
(blokada)

Zamknięte
(blokada)

co powoduje, że pozostaje 
niewidoczny.
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 ŁATWE PLANOWANIE  
 I BEZPIECZNE I DZIAŁANIE
—
EasyKIT. System modułowy, który sprawia, że wykonanie jest dziecinnie proste.

Skuteczne i bezproblemowe 
wsparcie – na każdym etapie.

EasyKIT to synonim niezwy-
kłej prostoty. Standardowy 
układ modułowy sprawia, że 
projektowanie i realizacja jest 
dziecinnie proste. Dzięki uży-
ciu opcjonalnych elementów 
modułowych, można łatwo 
zaplanować i zamontować 

system HSW FLEX Therm. 
Ustandaryzowanie elementów 
gwarantuje znacznie krótszy 
czas montażu. Wsparcie 
techniczne DORMA na całym 
świecie dodatkowo ułatwia 
realizację dzięki konstruktyw-
nej współpracy.

Estetycznie i bezproblemowo 
– ściany przesuwne DORMA

Łączą elastyczne rozwiąza-
nie, elegancki wygląd, ła-
twość montażu i prostotę 
działania w jednym systemie. 
Powyższe zalety można połą-
czyć z najwyższym stopniem 
bezpieczeństwa po zamonto-
waniu szkła hartowanego jed-
nocześnie spełniając odpo-
wiednie wymagania.

Normy

Izolacja termiczna  . Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z normą DIN EN ISO 
10077-1 oraz 10077-2

Obciążenie wiatrem  . Klasa wytrzymałości ramy na zginanie B3 wg normy EN 12210. . Metoda badania wg normy EN 12211. . Klasyfikacja na podstawie normy DIN EN 14351-1

Wytrzymałość  . Klasa 3 lub wyższa wg normy DIN EN 1527, co odpowiada 25 tys. 
cykli dla podwieszanych drzwi suwanych > 100 kg . Klasa 3 lub wyższa wg normy DIN EN 1191, co odpowiada 20 tys. 
cykli dla drzwi z obrotowym panelem dwufunkcyjnym, obrotowym 
dwufunkcyjnym panelem przesuwnym oraz dla drzwi jednofunkcyjnych. 

Próba uderzeniowa  . DIN EN 13049 (symulacja i obciążenia udarowe)

Próba korozyjna  . Klasa 5 wg normy DIN EN 1670 

EPD 
(Deklaracja środowiskowa)

 . Wyrób zgodny z ISO 14040
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