
 ŁATWA ZMIANA
 DRZWI PRZESUWNYCH
 NA PRZYMYKOWE
—
HSW FLEX Therm. Ściana przesuwna z nową blokadą 
sprawia, że termiczne rozdzielenie pomieszczeń staje się 
dziecinnie proste.
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 ŚCIANA PRZESUWNA ZAPEWNIAJĄCA
 IZOLACJĘ TERMICZNĄ
—
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 HSW FLEX THERM ŁATWA 
 KONTROLA TEMPERATURY
—
Przyjazny dla użytkownika system ścian przesuwnych zapewniający izolację termiczną.

Zalety systemu 
HSW FLEX Therm:

 . Nowy system blokad na pa-
nelu obrotowo przesuwnym 
umożliwia przełączenie jed-
ną ręką między funkcją 
drzwi, a funkcją przesuwa-

nia sprawiając, że jest dzie-
cinnie proste.
 . 40% lepsza izolacja ter-
miczna w porównaniu 
do poprzedniego modelu, 
zapewnia jeszcze większy 
komfort dla użytkownika.

 . Nowo opracowany system 
ścian przesuwnych ułatwia 
montaż i wyznacza nowe 
standardy przejrzystego 
i eleganckiego wzornictwa.
 . Dzięki mniejszej liczbie ele-
mentów, system nowych 
profili wymaga mniej czasu 

na montaż, jednocześnie 
zwiększa funkcjonalność.
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 ZIMNO CZY CIEPŁO – 
 ZAWSZE POD KONTROLĄ
—
HSW FLEX Therm. Prosta blokada umożliwia łatwe przełączanie funkcji jedną ręką.

Natychmiastowa izolacja 
termiczna

Dzięki ścianom przesuwnym 
zapewniającym izolację ter-
miczną masz pełną kontrolę 
nad temperaturą w pomiesz-
czeniu – bez względu na to, 
czy na dworze jest ciepło, czy 
zimno. Wbudowane drzwi 
umożliwiają wejście lub wyj-
ście, gdy pozostała część 
ściany pozostaje zamknięta.

Komfortowa temperatura we-
wnątrz pomieszczenia i nie-
mal pełna panorama na ze-
wnątrz, tworzą atmosferę 
odprężenia. Innowacyjny sys-
tem blokady w systemie 
HSW FLEX Therm zapewnia 
niezwykle proste i niezawod-
ne działanie.

Dodatkowe korzyści:

 . Działanie jest proste i bez-
problemowe dzięki syste-
mowi blokady, który nie 
wymaga schylania się lub 
sięgania wysoko.
 . Niezwykłe szybkie i łatwe 
przełączanie między funk-
cją przesuwania, a funkcją 
drzwi.

 . Położenie blokady wyraźnie 
pokazuje status trybu 
i umożliwia skuteczne  
monitorowanie systemu 
blokującego.
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Zmiana z funkcji przesuwania 
na funkcję drzwi jednym 
ruchem

Przestawienie z funkcji prze-
suwania na funkcję drzwi jest 
niezwykle łatwe. Wystarczy je-
den ruch, aby przesunąć jed-
nocześnie górną i dolną bloka-
dę. Tryb działania panelu 
zależy od położenia blokady.

1   Funkcja drzwi: blokada 
skierowana do góry.

2   Funkcja przesuwania: blokada 
skierowana w dół.

Bezpieczne użytkowanie 
funkcji drzwi dzięki blokadzie 
trzypunktowej

W funkcji drzwi, trzypunkto-
wa blokada nowego systemu 
HSW FLEX Therm zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo 
całej konstrukcji. Oznacza to, 
że ściana przesuwna jest nie 
tylko łatwa w użyciu, ale tak-
że bardzo bezpieczna.

3   Trzypunktowa blokada: 
Bezpieczna blokada w funkcji 
drzwi.
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 SKUTECZNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
—

HSW FLEX Therm. Przejrzyste wzornictwo i udoskonalona funkcjonalność w połączeniu z izolacją 
termiczną.

Nowy system ram – 
funkcjonalny i elegancki

Przeprojektowano cały system 
ram i zmniejszono ilość kom-
ponentów HSW FLEX Therm, 
poprawiając tym samym funk-
cjonalność systemu.

Zapewnia to znaczne 
korzyści:

 . Proste linie ram bez fazo-
wania zapewniają jednolity 
i elegancki wygląd.
 . Nowy system połączeń na-
rożników wykorzystujący 
mocowania śrubowe zapew-
nia bezpieczne połączenie 
i przyspiesza montaż.
 . Mniejsza ilość elementów 
oznacza krótszy czas 
montażu.

Ukryty samozamykacz 
drzwiowy – niewidoczny 
i łatwy w użyciu.

Idealne połączenie technolo-
gii i wzornictwa. Dzięki HSW 
FLEX Therm, samozamykacz 
drzwi uchylno – przesuwnych 
ITS 96 jest całkowicie scho-
wany w górnej prowadnicy, 
co powoduje, że pozostaje 
niewidoczny.

Duża wydajność energetyczna 
dzięki lepszej izolacji 
termicznej.

System HSW FLEX Therm 
zapewnia o 40% wyższą izo-
lację w porównaniu z po-
przednim modelem, a tym 
samym większy komfort. Przy 
zoptymalizowanym systemie 
prowadnicy, izolacja termicz-
na jest możliwa dzięki kształ-

towi syntetycznej siatki izolu-
jącej wewnątrz profili.
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 ŁATWE PLANOWANIE 
 I BEZPIECZNE DZIAŁANIE
—
EasyKIT. System modułowy, który sprawia, że montaż jest dziecinnie prosty.

Skuteczny i bezproblemowy 
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

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

Próba uderzeniowa  . Klasa 3 wg normy DIN EN 13049 (symulacja i obciążenia udarowe)

Próba korozyjna  . Klasa 3 wg normy DIN EN 1670
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