
СИГУРНО ЗАХВАЩАНЕ:
ДОРИ ЗА ЛАМИНИРАНО 
ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО
HSW EASY Safe. Захваща сигурно дори 
ламинирано закалено стъкло благодарение
на доказаната технология Clamp & Glue.
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ХОРИЗОНТАЛНА ПЛЪЗГАЩА СЕ СТЕНА

ХОРИЗОНТАЛНА
ПЛЪЗГАЩА СЕ СТЕНА
Съдържание

Повишена сигурност
и свобода на дизайна
Технологията Clamp & Glue
позволява използването на
ламинирано закалено стъкло
4

Multilock.
Три възможности за заключ-
ване в един компонент.
With 3 in 1 Multilock
5

По-добър външен вид
С дисплей, показващ дали е
отключено или заключено
6

Перфектна симбиоза
на технология и дизайн
С вградени автомати за врати
6
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HSW EASY SAFE – СИГУРНОСТ ПРИ 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН

HSW EASY SAFE

Подобрената хоризонтална плъзгаща се стена.

Забележителните силни
страни на системата HSW
EASY Safe:
▪ Възможността за изпол-

зване по избор на лами-
нирано закалено стъкло
увеличава сигурността и
също така разширява
творческите възможности.

▪ Видим дисплей за състоя-
нието с ясна цветова си-
стема показва състоянието
на горното заключващо
устройство на въртящия/
плъзгащия се панел. Това
създава по-добър външен
вид и още по-голяма си-
гурност.

▪ Двойните уплътнения с
четка в горните и долните
релси на стъклото, ус-
пешно свеждат до мини-
мум теченията.

▪ Новата модулна система
EasyKIT, в комбинация със
софтуера за проектиране
DORICON позволява лесно
проектиране и ефикасен
монтаж.
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ИНОВАТИВНО ЗАХВАЩАНЕ:
ЗА ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ
Повишена сигурност с използването на ламинирано закалено стъкло.

Лесен монтаж благодарение на
новата технология Clamp & Glue

Процесът на фиксиране с HSW EASY
Safe е невероятно лесен. Специалното
лепило се вкарва през технологичен
отвор за инжектиране към канала за
лепило, където се разстила равно-
мерно. След изтичането на периода за
изсъхване, който е само 15 минути, па-
нелът може да бъде монтиран.

Творческа свобода,
комбинирана със сигурност

Благодарение на иновативната
технология за свързване Clamp &
Glue, системата HSW EASY Safe
позволява използването на ви-
соко защитеното ламинирано за-
калено стъкло. С поставянето на
инкрустации в ламинираното за-
калено стъкло, хоризонталната
плъзгаща се стена може да бъде
използвана като персонализиран
дизайнерски елемент, като по
този начин се задават нови стан-
дарти във вътрешния дизайн.

Атрактивна
добавена стойност:

▪ Ламинираното закалено стъкло
прави прилагането на HSW
EASY Safe не само привлека-
телно, но и по-сигурно..

▪ Иновативната технология
Clamp & Glue дава възможност
за лесно свързване и освен
това гарантира, че крепежните
елементи и стъклото са здраво
закрепени на мястото си.

▪ Ламинираното закалено стъкло
предлага огромна дизайнерска
свобода както и допълнителни
функции като защита от
слънце и намаляване на шума.
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Новата система Multilock раз-
крива нов свят на опростено
използване

Multilock комбинира три възмож-
ности за заключване в един
компактен елемент и може да
бъде монтирана без усилия в
долната шина на вратата.

Фронтално заключващо устройство 
Заключване с патрон EPZ
Странично заключващо устройство

Простота с ясни ползи

▪ 3-in-1 Multilock предлага три
опции за сигурно заключ-
ване: фронтално заключ-
ващо устройство, странично
заключващо устройство или
Заключване с патрон EPZ.

▪ Монтажът на Multilock е
улеснен с бързото plug-in
свързване.

▪ Максимално удобство с оп-
циите за заключване с крак
с помощта на  монтираното
на лицевия панел резе –
просто и лесно.

Лесно отваряне и затваряне
дори и с крак

ПРОСТО ЗАКЛЮЧВАНЕ
С РЪКА ИЛИ КРАК

HSW EASY SAFE

Multilock. Три възможности за заключване в един компонент.
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ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА
ПОВЕЧЕ УДОБСТВО И СИГУРНОСТ
HSW EASY Safe. По-лесно заключване благодаре-
ние на дисплея за състояние.

Дисплей
за състоянието
Функция
на плъзгане заключена заключена отключена
Функция
на врата отключена заключена заключена

Ясно видимо състояние
„заключена/отключена”

Сигурност и удобство в едно. Гор-
ното заключващо устройство на вра-
тата ясно показва дали тя е
заключена или отключена. Това
дава на ползвателя по-добро усе-
щане за увереност и сигурност.

Вграденият автомат за врата –
почти невидим и лесен за изпол-
зване

Перфектната симбиоза между тех-
нология и дизайн. С HSW EASY Safe,
автоматът за врата ITS 96 2 - 4 на
въртящия/плъзгащия се панел е на-
пълно прикрит в горната шина
държаща стъклото и поради това
остава почти невидим.

По-малко въздушно течение за
още по-голям комфорт

Иновативно двойно уплътнение с
четка в горните и долните шини на
вратите подобрява затварянето на
вратата и видимо намалява до мини-
мум течението. Вертикалните уплът-
нения с четка, които също се
предлагат по избор, могат да бъдат
закрепени по цялата височина на па-
нела и осигуряват допълнителна за-
щита от течение – за забележимо
по-голям комфорт.
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ЛЕСНО И СИГУРНО 
ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

HSW EASY SAFE

EasyKIT. Модулната система, която прави реализацията детска игра.

Ефикасна и лесна под-
дръжка – през всички фази.

EasyKIT предлага изключи-
телна лесна употреба.
Стандартизираната мо-
дулна система прави реали-
зацията на решение с HSW
детска игра. С използването
на избираемите модулни
елементи системата HSW
EASY Safe може да бъде

Естетични и лесни за изпол-
зване - Хоризонтални
плъзгащи се стени DORMA.

Те обединяват висока
гъвкавост, елегантна про-
зрачност, лесен монтаж и
удобна експлоатация в една
единствена система. Преди
всичко, те предлагат всички
тези ползи заедно с отлична
сигурност когато е монти-
рано ламинирано закалено
стъкло – и отговарят на
всички свързани стандарти.

лесно проектирана и ефи-
касно монтирана. Стандар-
тизацията на компонентите
осигурява значително по-
кратко време, необходимо
за монтаж. Услугите, предо-
ставяни от глобалните
дъщерни дружества на
DORMA подпомагат реали-
зацията – директно и като
предоставят сътрудничество.

Стандарти
Топлоизолация ▪ Коефициент на топлобмен в съответствие

с DIN EN ISO 10077-1 и 10077-2
Натоварване от вятър ▪ Клас B3 на огъване на рамката

в съответствие с EN 12210 
▪ Метод на изпитване в съответствие с EN 12211
▪ Класификация, базирана на DIN EN 14351-1

Предел на издръжливост ▪ Клас 3 или по-добър
в съответствие с DIN EN 1527, отговаря на 25,000 цикъла
за окачени плъзгащи се врати > 100 kg
▪ Клас 3 или по-добър в съответствие с DIN EN 1191,
отговаря на 20.000 цикъла за функция на врата за
въртящ се панел с двустранно отваряне, въртящ се 
плъзгащ се панел с двустранно отваряне и врата
с едностранно отваряне.

Изпитание на въздействия ▪ DIN EN 13049 (симулация и ударни натоварвания)
Изпитание на корозия ▪ Клас 5 в съответствие с DIN EN 1670 (близо до брега)
EPD
(Екологична
декларация за продукт) ▪ Отговаря на ISO 14040
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