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Beslagsysteem voor volledig glazen schuifdeuren met onzichtbare bevestiging

Nieuw

HAWA-Puro 100–150



Schitterende perspectieven voor het creëren van transparante  

ruimten met het unieke, volledig integreerbare schuifbeslag

HAWA-Puro 100–150

Wilt u met glas een ruimte indelen of inrichten? Dan zult u nu veel plezier beleven  

aan een beslag dat het elegante en transparante karakter van dit aantrekkelijke 

materiaal perfect tot zijn recht laat komen: de nieuwe HAWA-Puro 100–150.  

De looprails kunnen namelijk volledig worden geïntegreerd, zowel in betonnen als  

in verlaagde plafonds. In combinatie met de onzichtbare ophanging kan met dit  

product dus het designideaal van een onzichtbaar beslag worden gerealiseerd.  

En bij montage van de looprail op het plafond wordt het beslag zelfs een attractieve 

blikvanger. Daarmee is HAWA-Puro in elk geval een uitstekende keuze voor toe-

passingen in representatieve publieke en privé ruimten.

Technische voorwaarden

Deurgewicht tot  100, 150 kg

Glasdikte schuifdeur

Gehard glas 8/10/12/12,7 mm

Gelaagd gehard glas 8 – 13 mm

Glasdikte vaste beglazing

EVG/DVG  10 – 12 mm

 (met silicone tot 13 mm)

Loopwielen

HAWA-Puro 100 met 4 rollen

HAWA-Puro 150 met 6 rollen

Er is nog een HAWA-Puro voordeel: flexibele combinatiemogelijkheden met eenzijdige vaste  
elementen van hout en /of glas of aan beide kanten als opnameopening voor de schuifdeuren.

Vaste elementen van glas of hout.

Twee vaste elementen en twee schuifdeuren.

Vaste elementen als opnameopening van hout.

Twee vaste elementen en een schuifdeur.

Het product

Fascinerende esthetiek, hoog schuifcomfort, een toonbeeld van montagevriendelijk-

heid.Er zijn tal van redenen, waarom schuifoplossingen met HAWA-Puro puur plezier 

zijn. Zo beweegt u bijvoorbeeld dankzij de hoogwaardige kogellagertechniek van  

de loopwielen deuren met een gewicht tot 150 kg soepel en zacht door de geanodi-

seerde loopprofielen. En bij de montage profiteert u van voordelen zoals de afneem-

bare extra profielen voor de meest simpele afdekking en integratie van vaste begla- 

zingen, de puntsgewijze spelingvrije bodemgeleiding, de centrische glasophanging 

en nu ook de nieuwe wigophanging, waarvoor het octrooi is aangevraagd. Het is  

dus geen wonder dat de HAWA-Puro 100–150 niet alleen bij designspecialisten in 

hoog aanzien staat.



In één oogopslag

 Puristische design oplossing 
dankzij de volledig in de looppro-
fielen geïntegreerde techniek.

 Met op het plafond naadloos 
aansluitende looprails, kleurloos 
geanodiseerd of met inox-uitzicht,  
volledig geïntegreerd in betonnen 
en verlaagde plafonds van licht 
materiaal of op het plafond ge-
monteerd.

 Hoge bedrijfszekerheid door de 
vormgesloten, absoluut stabiele 
verbinding van beslag en glas.

 Nieuwe wigophanging voor een 
snelle instelling van de hoogte en 
voor probleemloze montage, waar-
voor octrooi is aangevraagd.

 De doorlopende bodemgeleiding- 
profielen in de combinatie met het 
glasopnameprofiel maakt een sta-
biele tweepuntsgeleiding bij deuren 
met een breedte vanaf 1500 mm 
mogelijk.

 Tweedelige puntsgewijze en spe-
lingvrije bodemgeleiding vereen-
voudigt het monteren van de deur 
en voorkomt rammelgeluiden door 
luchtbeweging.

 Hoogwaardige kogellagertechniek 
voor optimale loopeigenschappen 
en lange levensduur.

 De afneembare extra profielen 
maken de glasophanging en de 
integratie van vaste elementen 
steeds toegankelijk.

 Kan met enkel en gelaagd veilig-
heidsglas worden toegepast,  
wat flexibele vormgevings- en toe-
passingsmogelijkheden biedt.

 Praktische toebehoren: haakse 
aansluiting voor verlaagde pla-
fonds, afdichtingen tegen tocht en 
als bescherming van de randen.

Verbeterde veiligheid en veelzijdige vormgevings- 
mogelijkheden dankzij gelaagd veiligheidsglas (DVG).

Tweedelige spelingvrije bodemgeleiding en vaste 
beglazing in een doorlopend, opgezet bodemprofiel.

Tweedelige spelingvrije bodemgeleiding en  
vaste element van hout of ander materiaal.

Integratie in betonplafond Integratie in verlaagde plafond  
met aansluitprofielen

Looprailmontage op het plafond

Glasopnameprofiel met spelingvrije bodemgeleiding
in doorlopende uitvoering en vaste beglazing in 
geïntegreerd bodemprofiel.



Wigophanging voor glazen schuifdeuren Aansluitprofiel voor verlaagde plafond

Bodemgeleidingsvariant

HAWA-Adapto 100–150/P laat  
loopprofielen in het plafond verdwijnen

Octrooi aangevraagd: de wigophanging, de nieuwe 
standaard voor een snelle montage en eenvoudige 
hoogteverstelling bij glazen schuifdeuren.

Voor een eenvoudige constructie van verlaagde pla-
fonds van licht materiaal: het bij de looprail passende
aansluitprofiel dat per meter tot 15 kg kan dragen.

Integratie van de loopprofielen in het betonnen 
plafond: Het HAWA-Adapto 100–150/P systeem voor 
inbouw in het beton kan eenvoudig en doelmatig 
in de ruwbouw worden geïntegreerd waardoor de 
loopprofielen in één vlak met het plafond liggen.

Comfortabel, spelingvrij en stabiel schuiven: met  
de tweedelige bodemgeleiding of met doorlopend  
geleidingsprofiel (aanbevolen bij een deurbreedte  
vanaf ca. 1500 mm). En een stopper die de schuif- 
deuren tegelijkertijd aan boven- en onderkant  
zachtjes en behoedzaam afremt.

Spelingvrije bodem-
geleiding, doorlopend. 

Spelingvrije bodem-
geleiding, 2-delig.



HAWA-Toplock, het slot van topklasse

Ook in esthetisch opzicht van betrouwbare waarde: het veiligheidsslot dat 

met geraffineerde kunststof afdekkingen verchroomd, mat, messing, inox 

of blank om te worden afgelakt harmonisch kan worden ingepast.

Wandaansluiting met  
geïntegreerde sluitplaat.

Met complementaire kast  
bij tweedeursuitvoeringen.

Wandprofiel met centreerstuk

Eenvoudig gemonteerd, snel aan-

gebracht: Dit profiel met geïntegreerd 

aanslagrubber maakt een optimale 

wandaansluiting voor schuifdeuren 

met onbeschermde glasrand  

mogelijk.Glascentreerstuk  
zwart in het wandprofiel  
geïntegreerd.

Bodem-/wandprofiel voor vaste beglazing

Vaste beglazingen op elegante wijze stabiliseren: met opgezet of volledig 

geïntegreerd opnameprofiel. Of bij geringe belasting zelfs met de slechts  

50 mm lange glasbevestiging. 

Verticaal afdichtprofiel

Geruisloos, tochtdicht en jarenlang 

zonder zichtbare slijtagesporen: het 

slanke aluminium profiel dat perfect 

bij vaste beglazingen past. 

Optioneel aluminium 
profiel met rubber-
dichting tegen tocht.

De perfecte afronding: toebehoren en aanvullende onderdelen

Of grijs om op de wand 
vast te schroeven.
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Verdere informatie:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Zwitserland
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

De perfecte afronding: toebehoren en aanvullende onderdelen Nieuw


