
Designbeslag met verborgen schuiftechniek

HAWA-Purolino-PLUS 80
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Maximale transparantie en optimale functionaliteit voor glazen schuifdeuren, 

naar keuze met dempingssysteem en vaste beglazing.

HAWA-Purolino-PLUS 80

Wie voor glazen deuren kiest houdt van transparantie, licht en vrij uitzicht.

En wie op zoek is naar een schuifbeslag dat deze eigenschappen nog eens 

onderstreept, kiest voor HAWA-Purolino-PLUS 80. Alle technische componenten 

van dit geraffineerde designbeslag zijn onzichtbaar in het loopprofiel geïntegreerd. 

Het kan aan de muur worden gemonteerd, of aan het plafond resp. verzonken  

in het plafond. In combinatie met vaste beglazing biedt dit aantrekkelijke 

vormgevingsmogelijkheden in vrijwel elke bouwkundige situatie. Daarmee is dit 

systeem niet alleen thuis in de hoogwaardige huis- en woningbouw, maar ook  

in hotels of andere elegante zakelijke ruimten.

Over het product

HAWA-Purolino-PLUS 80 is onzichtbaar, maar zijn technische kwaliteiten 

springen duidelijk in het oog. Bijvoorbeeld de rustige soepele loop, te danken 

aan het kwaliteitsloopwerk. En bijzonder aangenaam daarbij: Het zachte afrem- 

men door het dempingssysteem SoftMove 80 dat de schuifdeuren soepel en 

geruisloos in hun eindpositie trekt. En het comfort begint al bij de montage.  

De innovatieve wigophanging en het loopwerk worden heel eenvoudig in het 

voorgemonteerde loopprofiel geïntegreerd.

Montage aan de muur.

In het plafond verzonken 
zonder vaste beglazing.

Montage aan het plafond 
zonder vaste beglazing.

In het plafond verzonken met 
profiel voor vaste beglazing.

Montage aan het plafond met 
profiel voor vaste beglazing.

De voordelen op een rij

 Volledig in het loopprofiel geïnte-
greerde glasbevestigingstechniek.

 Loopprofiel, beglazings- en afdek-
profiel kleurloos geanodiseerd  
of met inox effect verkrijgbaar.

 Wigophanging waarvoor octrooi 
is aangevraagd, voor makkelijke 
montage en snelle instelling van  
de hoogte.

 Hoge bedrijfsveiligheid door de 
vormgesloten stabiele verbinding 
van beslag en glas.

 Met het optionele dempings- 
systeem SoftMove 80 worden  
de deuren d.m.v. hydraulische 
oliedemping zacht afgeremd.

 Te combineren met een verticaal 
muurprofiel en het slot HAWA- 
Toplock voor glazen schuifdeuren.
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Verkoop door de vakhandel

Verdere informatie:

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

 
 Technische gegevens

Max. deurgewicht 80 kg

Min. deurbreedte 
zonder SoftMove 80 600 mm 
met SoftMove 80 850 mm

Glasdikte schuifdeur 
EVG   8/10/12/12,7 mm 
DVG   8/10/8/12,7 mm

Glasdikte vaste beglazing 
EVG/DVG  8 –12 mm 
   (met silicone tot 13 mm)

In hoogte verstelbaar  ± 3 mm


