Folde- og skyvebeslagsystemer

Skyveskodder

Velkommen
Om Hawa AG
Siden 1965 har Hawa dreid, skjøvet og foldet det meste av det som kommer under

Innhold

betegnelsen skodder og lemmer. Slik har det åpnet seg mange fascinerende og
spennende bruksområder for kundene. Og slik har Hawa bygget opp sitt gode
internasjonale rykte innen folde- og skjermingsprodukter for glass/metall og i tre for
bygningsbransjen, samt skyvesystemer for møbelindustrien. I dag nyter en lang rekke
kunder godt av Hawas fullsortimentstilbud innen denne typen produkter av sveitsisk
kvalitet. Produksjonen foregår i den sveitsiske byen Metmenstetten, og selskapets
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eksportandel er hele 80%. Hawas forretningsilosoi bygger på det beste av det

HAWA-Frontslide 60/matic

Sveits er kjent for - nøyaktighet, varighet og kvalitet.

Informasjon og inspirasjon
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Skyveskodder har vært i bruk siden det 14. århundre, men har over lengre perioder

HAWA-Frontslide 60/A

ikke vært en del av gjeldende byggeskikk. I de senere årene har det imidlertid skjedd
noe av en renessanse når det gjelder bruk av skyveskodder. Stadig lere arkitekter og
byggherrer ser nytten i dem når det gjelder sikkerhet, beskyttelse mot sterk sol og
innsyn, samtidig som de stadig oftere blir benyttet som blikkfang på det som ofte kan
være ganske kjedelige husvegger: I tre, metall og kunststoff, med en eller lere foldere,
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med sjalusi-optikk eller gjennomgående panel. Hawa AG leverer skyveskodder og

HAWA-Frontslide 60/B

sjalusier i enhver utførelse og til bruk overalt. Med stor teknisk know-how og av topp
kvalitet hele veien. I denne brosjyren inner du informasjon om irmaets produkter;
og kanskje også inspirasjon til selv å prøve noe nytt. Ønsker du å vite mer, er det
bare å ta direkte kontakt med Solskjermingsgruppen.
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HAWA-Frontego 30/matic

Skyve fra side 4
Folde fra side 10
Stable Side 13

Side 12

Side 13

HAWA-Frontfold 20

HAWA-Aperto 60/H
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Referanser

Symmetriske løsninger

For automatiske metall- eller treskyveskodder

for tobladsystemer.

HAWA-Frontslide 60/matic

Teleskopløsninger for
to- og multibladsystemer.

Prinsippet
Tekniske spesiikasjoner
Maks. Skyvebladvekt
Min. Skyvebladbredde

60 kg
600 mm

Skyveskoddetykkelse 28 – 40 mm
Maks. systembredde

7500 mm

Kan man på noen måte overgå komforten til skyveskodder? Med HAWA-Frontslide
60/matic og den banebrytende teknikken samt integrert kontroll kan du: Flytte
skyve-skoddene jevnt og rolig i alle stillinger ved å trykke på en knapp. Dermed

Spesiikasjoner for systemet

kan den intelligente kontrollen utføre langsom start og stopp av skyveskoddene.

Aktivering av kontrollen som
er integrert i systemet gjøres
ved hjelp av en kommersiell
butikkbryter.

Den registrerer hele tiden hvor skoddene er ettersom motoromdreiningene telles og
lagres. Denne børstefrie elektrisk motoren med høyekvalitets transmisjon sikrer
i tillegg kontinuerlig drift par excellence. Problem- og vedlikeholdsfri følgen den
skinnen, og bidrar også til å spare energi. Takket være automatiseringen kan skoddene også lyttes uten åpne vinduer. Slik at varmen holdes ute om sommeren
og inne om vinteren.

Kan kobles til hjemmeautomasjon.
Driftsspenning

230 VAC
50 – 60 Hz

Beskyttelsesgrad

IP 54

CE-merket

Fordelene
System i et stykke med høykvalitets-komponenter for full
kompabilitet og lang holdbarhet.
Flytter to eller lere teleskopiske eller to symmetrisk arrangerte
skodder med en enkelt motor
Vegg- og takmontering samt diverse lavere føringer for hver byggesituasjon.
Styring via kommersiell butikkbryter: enhetlig utforming av kontrollene.
Systemene kan kobles til huskontroller.
Høy sikkerhet: Driften stopper ved påkjørsel av et hinder.
Effektiv kjøring med børsteløs motor og integrert intelligent kontroll.
Enkel planlegging og gjennomføring: Spesielle tilkoblingskabler
og eksterne kontrollsystemer elimineres.

Så elegant kan bety komfort:
HAWA-Frontslide 60/matic
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For manuelle metall- eller treskyveskodder

Skinner er tilgjengelige
for enhver byggesituasjon.

HAWA-Frontslide 60/A

Tekniske spesiikasjoner
Maks. Skyveskoddevekt

60 kg

Min. Skyveskoddebredde 400 mm
Skyveskoddetykkelse 28 – 40 mm

Lys og skygge helt etter eget ønske.

Prinsippet

Fordelene

Du som ønsker å dra full nytte av de sjarmerende og funksjonelle designmulighetene

Høy installasjonskomfort på grunn av vegg-, tak- og vinduskarmfeste.

til moderne skyveskodder kommer ikke forbi HAWA-Frontslide 60 / A. Fordi dette

Enkel åpning og lukking uten å lene deg ut,
selv i allslags vind og vær.

systemet overbeviser gjennom hele linjen med sin leksibilitet, høye belastningskapasitet, Hawa-typiske lettvekt, støysvak drift og tilbakeslagfri styringsteknologi.
Helt enkelt kan du lytte både individuelle og teleskopiske eller symmetrisk plasserte
skodder. Med HAWA-Frontslide 60/A med tre monteringsalternativer sparer du
både tid og penger under installasjonen.

Spesielt utviklet for utendørsbruk meget høy korrosjonsmotstand.
Flytter individuelle samt teleskopiske eller symmetrisk plasserte skodder.
Påklipsbare blendere skjuler funksjonsdelene estetisk.
Ulike bunnskinner er tilgjengelige for enhver byggesituasjon.
Enkel manuell betjening.

Teleskopløsninger
for to- og multibladsystemer.

Eksterne tester sertiisererer høyeste vindmotstand (klasse 6).
Forskjellige Hawa lukkevarianter hindrer at skoddene åpner av seg selv,
og øker innbruddsbeskyttelsen.
Symmetriske løsninger
for tobladsystemer.
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For manuelle metall- eller treskodder

Tekniske spesiikasjoner

med minimal monteringshøyde

Maks. Skyveskodde-vekt

60 kg

Min. Skyveskoddebredde 400 mm
Skyveskoddetykkelse 28 – 40 mm

HAWA-Frontslide 60/B

Lite plasskrevende og
minimal monteringshøyde.

Prinsippet
Muligheten for fasadeutforming i stor
skala, det lille plassbehovet, den variable beskyttelsen mot innsyn og sol:

Fordelene
Minimal monteringshøyde på grunn av patentert opphengshode.
Maksimal enkel montering - alt kan monteres, demonteres
og justeres fra innsiden.

Alt som taler for skyveskodder taler
også for HAWA-Frontslide 60/B. Men

Enkel vegg- og takmontering uten dekkplater.

det er ikke alt. Fordi denne manuelle

Meget høy korrosjonsmotstand.

skyvekunstneren har en patentert fjæ-

Lettere, mer stillegående drift og enkel manuell betjening.

ring som garanterer maksimal effektivitet
ved montering med minimal installasjoshøyde. Slik kan skoddene helt enkelt
kan festes og fjernes samt justeres

Ulike bunnskinner er tilgjengelige for enhver byggesituasjon.
Forskjellige Hawa lukkevarianter hindrer at skoddene åpner av seg selv,
og øker innbruddsbeskyttelsen.

i høyden fra innsiden av rommet. Og
takket være den soistikerte fjæringen
eller det nesten usynlig feste med vinkelproil på veggen kommer den i drift
helt uten dekkplater.

Variabel beskyttelse mot innsyn og sol
for fasadeutforming i stor skala.
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Automatisert monteringssystem for frontmonterte foldbare skyveskodder

HAWA-Frontego 30/matic

Alt justert: den imponerende konsekvente fronten.

Fordelene

Prinsippet
All-rounderen blant moderne skyveskodder heter HAWA-Frontego 30/matic. Folde og skyv
opp til seks-bladede systemer med opp til 30 kg rammevekt bare ved å trykke på knappen:
Takket være den innovative elektriske motoren med børsteløs drift som garanterer forsiktig start
og bremsing og jevn drift med lavt energiforbruk. Den trosser elementene som ingen andre:
Vind og vær bringer den ikke ut av knirkefri drift, selv med åpne foldepakker, sur nedbør, veisalt
og andre korrosjonsfaktorer tar den kaldt og de relevante DIN-standardene møter han så
selvsikkert at man kan ubetinget anbefale den for bruk i kystnære områder. Nesten urettferdig
at den også ser ekstremt bra ut: Drift og kontroll er usynlig integrert og med front-eleganse
gir den enhver fasade den perfekte avslutningen.

Høy motstand mot vindkrefter.
(Klasse 6 sertiisert, testet i klasse 8), holdbarhet
(20 000 sykluser, testet i klasse 3).
Maskinvaresystem for automatiske foldeskyveskodder kan brukes opp til sikkerhetsklasse 3
i henhold til VFF Merkblatt KB.01.
På grunn av høy korrosjonsbeskyttelse egnet
for kystnære områder, materialer og belegg
testet på en 1000 h sjøsprøyt-test i henhold til
DIN EN 9227 standard.
Frontmontert lukking av folde-skyveskodder.
Utførelser: 2-, 4- eller 6-blads, venstre eller
høyre, symmetrisk og asymmetrisk kombinasjon
etter ønske.
Skyggeoverlater inntil 12 m2 6-blads system
med skoddehøyde 3200 mm / skoddebredde
600 mm.
Låsing av foldeskoddene oppe og nede
i alle stillinger.
Utviklet i samsvar med DIN EN 13659

Den vakre måten å bringe bevegelse inn i fasaden:
HAWA-Frontego 30/matic

Tekniske spesiikasjoner
Maks. lastevekt

30 kg

Skoddebredde

300 – 600 mm

Skoddehøyde

700 – 3200 mm

Skoddetykkelse
Utførelser

28 – 32 mm
2-4-6-bladet

Tekniske data for systemet
Strømforsyning 100 VAC til 240 VAC
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse

IP54

Hastighet Ø
Driftstemperatur

55 mm/s
–20°C til 60°C

Strømforbruk ved standby
Fascinerende spill av lys og overlater.
Og foldbare skyveskodder som kan låses
i alle posisjoner: HAWA-Frontego 30/matic
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For plassbesparende folde- og skyveskodder

For spesielle løsninger som stablebare tre-skyveskodder

HAWA-Frontfold 20

HAWA-Aperto 60/H

Prinsippet
Prinsippet

Det innes beslag for å skyve. Det
innes beslag for å folde. Og det innes

Selv med de vakreste skyveskodder kan det noen ganger være ønskelig at du

HAWA-Frontfold 20 som kombinerer

ser litt mindre av de. Da kommer HAWA-Aperto 60/H helt til sin rett. Den muliggjør

begge. Med dette mangesidige talentful-

at skoddene dekker store vinduslater, og lar seg elegant og enkelt stable bort

le Hawa-produktet kan selv skodder

igjen. Parallell stablet mot fasaden kan vinden ikke gå til angrep. Du kan imidlertid

forsiktig brettes og plasseres på siden

også spare plass ved å parkere dem i en 90 ° vinkel i forhold til skyveretningen,

i en 90 ° vinkel mot vindusveggen.

for eksempel i en balkong-utsparing. Med sin enorme leksibilitet er HAWA-Aperto

Dermed kan den sammenleggbare

60/H ideell for individuelle planer og spesial-løsninger. Kontakt oss - vi hjelper

skyveskodden monteres både på vin-

deg gjerne med realiseringen.

dusruten og på utsiden av balkongen
og foldes fra innsiden eller utsiden.
Det sammenfoldbare pakken kan for
øvrig ikke bare skyves sideveis mot
veggen, men kan også brukes som
beskyttelse mot vind eller innsyn. Apropos innsyn: Naboene lider ingen nød.
Fordi designmuligheter som tilbys av
HAWA-Frontfold 20 er uansett lotte
nok til å sees.

Elegant og enkel stabling.

Presenterer et lott utseende i moderne arkitektur.

Fordelene

Fordelene
Tekniske spesiikasjoner
Maks. skoddevekt
Maks. skoddebredde

Tekniske spesiikasjoner
20 kg
600 mm

Plassparende, leksibel og enkel montering.

Maks. bladvekt

60 kg

Det første systemet for parallell- eller i 90°-vinkel stablelbare
tre-skyveskodder.

Hawa-typisk god gli- og folde-egenskaper.

Bladtykkelse
Min. bladbredde

550 mm

Muliggjør skyggelegging av også meget store vinduer.

Maks. bladbredde (90°)

950 mm

Fleksible, individuelle og permanente strukturer med
korrosjonsbestandige materialer.

Skoddetykkelse tre

28 – 36 mm

Robust konstruksjon av korrosjonsbestandige materialer.

Skoddetykkelsee
aluminium

28 – 32 mm

Folde-skyveskodder kan monteres foran vinduene eller
på utsiden av balkongen.

35 – 50 mm

Maks. bladbredde
(parallell)

1500 mm

Foldepakkene er montert på den ene siden med dreielagre.

Maks. bladhøyde

2600 mm

Versjoner med ubegrensede blader er mulig,
partall eller oddetall.

Justerbar høyde

± 3 mm

Skap lukkede systemer en front i lukt.
Veldig gode løpe-egenskaper.
Skoddene kan lyttes individuelt og plasseres hvor som helst.

Enkel lukking med patentert HAWA-fjærlås.

12

13

Referanser

Skyve, folde, stable:
Hawa har enda mer å tilby.

Regelen om at et bilde sier mer enn tusen ord stemmer ikke alltid. Men etter
at du har nå har fått ganske mye informasjon om våre skyveskodde-løsninger lar
vi gjerne noen bilder tale for seg. Du vil se at prangende arkitektur og skyveskodder med Hawa-beslag fungerer godt sammen. Og ingenting ville glede oss
mer enn å en dag kunne ta ditt prosjekt med i vår referanseliste.

Rekkehus, Zürich, Sveits.

Folde og skyvedørsbeslag tre

Møbelbeslag

Dører, vegger, fronter - tre er svaret.

Fra et enkelt kontorskap til sjenerøst

Fremfor alt hvis du bygger det hos

dimensjonerte kjøkkenfronter, fra

Hawa. Fordi vi har den riktige løsningen

de mest elegante små møbler til en

på lager for nesten alle bruksområder.

tilgjengelig drøm om en romløsning:

Enten du skal ha spesielt lette skyve-

Med møblelbeslag fra Hawa står alle

dører, dele av rom eller ønsker

dører åpne for dine planer. Enhver

å parkere skyvevegger lengst inni

møbel-løsning inkluderer både enkel

hjørnet av en leilighet.

installasjon og utmerket utførelse samt
leksibilitet i valg av materialer og
perfekt skyve-komfort.

Folde- og skyvebeslag for glass/metall
Estetikk, enkelhet, transparens:
Barnehage, Wien, Østerrike.

Casa Alberto, Leuk, Sveits.

Glass gjør det mulig. Og Hawa
har monteringsløsning som passer
dine planer. Med diskret integrert
teknologi som yter materialets
eleganse rettferdighet. Enten
du vil skyve dørene spesielt enkelt,
dele rom leksibelt eller ønsker
automatisk å stable bort
skyvevegger.

Wohnüberbauung Akazienhof, Zürich, Sveits.

Tomannsboligen, Cham, Sveits.
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Solskjermingsgruppen

Mer informasjon:

Hovedkontor
Ole Deviks vei 38
0668 Oslo
Tlf. 22 07 86 86
post@solskjermingsgruppen.no
www.solskjermingsgruppen.no

Hawa AG
8932 Mettmenstetten
Sveits
Tlf. + 41 44 767 91 91
Fa ks + 41 44 767 91 78
www.hawa.ch

