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DORMA HSW 
 
SYSTEEM VOOR MANUELE SCHUIFFRONTEN & -WANDEN  
 
Het DORMA-Glas HSW systeem bestaat uit: 
 looprail in geëxtrudeerd aluminiumprofiel 

 overmeten dimensies 72x75mm 
 wanddikte flanken 5,9mm 
 wanddikte loop- en draagvlakken 8mm; 
 inwendige, gepatenteerde loopwagens 

 met 2x 2 gelagerde verticale loopwielen 
 en 2+2 gelagerde horizontale stabilisatiewielen 
 allen uit slijtvaste kunststof; 
 systeemvleugels, 

 individueel opgehangen in de looprail dmv. twee loopwagens, 
 leverbaar in verschillende beslagtypes en functionaliteit. 
 
Voor het DORMA-Glas HSW systeem is geen vloergeleiding vereist. 
 
De DORMA-Glas HSW looprail kan gebogen worden tot R= 500mm. 
Richtingsveranderingen in de loopweg worden gerealiseerd dmv. in verstek 
gelaste 2x 90° ( “T” ) en 90° ( “L” ) looprailmodules en gegoten aluminium 45°, 
85° en 90° bochtmodules. 
Loopwegwissels worden gerealiseerd dmv. gepatenteerde wisselmodules. 
De verschillende looprailmodules worden onderling verbonden dmv. 
stalen verbindingsstiften ( 4 per verbinding ) 
 
Een rigide draagconstructie is vereist om het geheel aan op te hangen. 
Deze draagconstructie moet over het volledige bereik van de looprail 
en de parkingzone(s) voorzien worden en dient perfect waterpas te zijn, 
zowel in het horizontale als het verticale vlak. 
Voor de berekening van de draagconstructie en zijn bevestiging 
in het bouwwerk, dienen volgende gegevens ingecalculeerd te worden: 
 gewicht looprail in operationele zone: 5kg/m, 
 gewicht looprail in parkingzone: 10kg/m, 
 gewicht systeemvleugels, volgens beslagtype: 5-30kg/vleugel 
 gewicht glaspanelen. 

 
Het DORMA-Glas HSW systeem wordt individueel op maat opgesteld 
volgens grondplan en functionele vereisten. 
Het DORMA-Glas HSW systeem kan worden uitgevoerd met volgende types 
beslag voor de systeemvleugels: 
 
 HSW-G150 

 doorlopende TP plinten 100mm voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000-4000mm (volgens functionaliteit) 
o maximale vleugelbreedte: 950-1250mm (volgens functionaliteit) 
o maximaal vleugelgewicht: 75-150kg (volgens functionaliteit) 
o vaste vleugels, 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels, 
o draai-schuifvleugels met en zonder deursluiter 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
w

w
w

.d
or

m
a.

be
 

DORMA foquin N.V./S.A. – Lieven Bauwensstraat 21a – 8200 Brugge – Tel. 050/45 15 70 – Fax 050/31 95 05 – info@dorma.be 

 
 HSW-GE80 ( = RS-Universal ) 

 PT hoekbeslag voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1100mm 
o maximaal vleugelgewicht: 80kg 
o vaste vleugels, 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels; 

 
 HSW-GP100 

 DORMA-MANET glasbeslag voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1200mm 
o maximaal vleugelgewicht: 100kg 
o vaste vleugels, 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels; 

 
 HSW-MANET 100 

 DORMA-MANET looprail & loopwagens voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1200mm 
o maximaal vleugelgewicht: 80-100kg (volgens functionaliteit) 
o vaste vleugels, 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels; 

 
 HSW-R100 

 aluminium raam voor 8-2mm glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 950-1100mm (volgens functionaliteit) 
o maximaal vleugelgewicht: 75-100kg (volgens functionaliteit) 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels, 
o draai-schuifvleugels met en zonder deursluiter; 

 
 HSW-ISO120 

 thermisch onderbroken aluminium raam voor 8-49mm glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1100mm 
o maximaal vleugelgewicht: 120kg 
o vaste vleugels, 
o draaivleugels, 
o schuifvleugels, 
o draai-schuifvleugels met en zonder deursluiter; 

 
 FSW-G70 

 doorlopende plinten voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1000mm 
o maximaal vleugelgewicht: 70kg 
o vaste vleugels, 
o vouwsysteem met 2- of 4-voudige vleugels 
o draai-eindvleugel; 
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 FSW-G70/C 

 doorlopende plinten voor 10/12mm gehard glas: 
o maximale systeemhoogte: 3000mm 
o maximale vleugelbreedte: 1000mm 
o maximaal vleugelgewicht: 70kg 
o centraal opgehangen vouwsysteem, 
o max. 8 ( = 7 +½ ) vleugels, 
o draai-eindvleugel. 
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