
Systemy obrotowo-wsuwane potrafią czynić cuda. Nie ograniczają miejsca przed 
szafą i umożliwiają swobodny dostęp do całej zawartości zabudowy. HAWA-Concepta 
pozwala tworzyć eleganckie rozwiązania przestrzeni przechowywania w nowocze-
snych domach czy mieszkaniach. Teraz drzwi można otworzyć w tradycyjny sposób 
ruchem obrotowym w zakresie 90 stopni, a następnie wsunąć je do wnęki, aby zrobić 
więcej miejsca.

Wszechstronność systemu umożliwia tworzenie pomysłowych przestrzeni do przechowywania. HAWA-Concepta spełnia 
szczególne wymagania klientów - możliwości konstrukcyjne są praktycznie nieograniczone.

HAWA-Concepta
Nowy standard
wystroju wnętrz



–  Przyszłościowy system mocowania drzwi drewnianych, który umożliwia elastyczne wykorzystanie przestrzeni pomieszczenia;

– Dwa systemy do mocowania drzwi o wadze do 30 lub do 50 kg;

– Obsługiwane drzwi mogą mieć wysokość do 2500 mm (HAWA-Concepta 30) lub 2850 mm (HAWA-Concepta 50);

– Możliwe szerokości drzwi od 300 do 900 mm;

– Front może mieć grubość od 19 do 50 mm;

–  Technologia nożycowa umożliwia wsunięcie drzwi do wnęki, zapewnia optymalne wykorzystanie głębokości szafy, a drzwi wystają 
tylko minimalnie poza pozostałe fronty;

– Uszczelnienia szczotkowe na zewnątrz i wałek wewnętrzny gwarantują płynne prowadzenie drzwi;

– Aby ułatwić montaż mechanizmu można zakupić specjalny profil łączący boki wnęki (Connector), w której chowane są drzwi;

– Płynna praca i wygoda nawet przy dużej masie drzwi do 50 kg.

Legenda:
TB – szerokość frontu; TH – wysokość frontu; T – głębokość wnęki

E = T - 73 mm

HAWA-Concepta

Nr art.
Max. ciężar 

drzwi

03.305.C
Okucie drzwi drewnianych 
Concepta

30 kg*

03.310.C
Okucie drzwi drewnianych 
Concepta

50 kg*

* dokładne dane techniczne na stronie www.peka.pl/hawa

T TH E

HAWA-Concepta 30 ≤ 900 mm 1851-2500 mm ≤ 827 mm

HAWA-Concepta 50 ≤ 900 mm 1900-2850 mm ≤ 827 mm

Element uzupełniający (2 szt. do jednej wnęki)

Nr art. Szerokość Głębokość

03.320.C Profil Connector 55 mm 650 1 drzwi

03.325.C Profil Connector 110 mm 650 2 drzwi

www.peka.pl


