
Systemy drzwi 
przesuwnych



Dla zwiększenia komfortu życia w mieszkaniu o małej powierzchni warto sięgnąć po nowoc-
zeszesne rozwiazania konstrukcyjne. Systemy Hawa Porta to przemyślane rozwiązanie przesu-
wnych drzwi drewnianych. Drzwi przesuwają się wewnątrz zabudowanej ściany, nie zajmując 
miejsca podczas otwierania. Tego typu drzwi mogą stać się ciekawą alternatywą dla klasycz-
nych drzwi uchylanych.

Takie rozwiązanie, poza oszczędnością miejsca, pozwala w niezwykle esteteyczny sposób połaczyć 
poieszczenia: salon z przedpokojem, sypialnie z garderobą czy łazienką. 

Wygodne użytkowanie drzwi z zintegrowanym system miękkiego domykania.

Zwiększenia komfortu 
w małych mieszkaniach
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100 H

Installation examples

Specy�kacja techniczna

Max. 100 kg  

Max.      2700 mm  

Max. 1600 mm  

30–80 mm  

Fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted 
running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting. 

Cechy produktu

Elastyczność Możliwe rozwiązania kieszeniowe zintegrowane z su�tem 
lub natynkowe

Wydajność Drzwi można zamontować w kieszeni 
po zakończeniu budowy

Systemy okuć Hawa Porta zapewnia-
ją funkcjonalne, przemyślane i łatwe w 
montażu rozwiązania przesuwnych drzwi 
drewnianych.

Każdy, kto spróbuje montażu doceni 
system za łatwość instalaci i minimalne 
wymiary bieżni. Modułowy system nadaje 
się do różnych zastosowań w kilku klasach 
wagowych. 

Nr art. Szerokość szafki Kolor

03.4102.02 Okucie Hawa Porta 100 H / HC szary

03.4102.05 Okucie Hawa Porta 100 H / HC czarny

03.4110.00 Hamulec Soft Close/ 61-100 kg -

Rozwiazanie
przesuwne

System okuć HAWA Porta

100 HC

Fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running
track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall mounting.

Product-Highlights Flexibility Wall mounting with integrated clip-on panelling in wood or aluminium
with stylish end pieces

Productivity Retrofitting of all components through the provided assembly opening,
prevents contamination during construction

Technical guidelines Max. Door weight 100 kg (220 lbs.)
Door thickness 30–45 mm (1 3/16'' to 1 25/32'')
Max. Door height 2700 mm (8'10 5/16'')
Max. Door width 1600 mm (5'3'')
Max. Opening width 1535 mm (5' 7/16'')
Height adjustable +/– 3 mm (1/8'')

 Soft close Yes
Door material Wood

Finish color of visible profiles
Aluminum / aluminum anodized /
aluminum black anodized

System options Wall mounting Yes
Top-running Yes

Application area Utilization light / semi-public access Yes
Utilization medium / semi-public access Yes
Utilization high / public access Yes

 

Tests Building hardware – Hardware for sliding doors and folding doors according to DIN EN 1527
– Duration of functionality: Class 6 (highest class = 100,000 cycles)

Hardware for furniture – Roller fittings for sliding doors according to DIN 68859
– Stop reliability
– Retention reliability

Warranty With the exception of parts subject to wear and tear, Hawa warrants the flawless functioning
of the products delivered by it, as well as the durability of all parts, for a period of 2 years
commencing from the transfer of risk.
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Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland 
Phone +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

03.4146.00 Pojedynczy boczny/ 6000 mm aluminium

03.4160.00 Panel maskujący / 6000 mm aluminium

03.4161.00 Zaślepki do panelu maskującego/ 1 
kpl.

antracyt

03.4114.05 Klips do blendy drewnianej 
 clip-on 500 mm

czarny

03.4178.05 Zaślepki paneli maskującego 
/ do szyny bocznej

HAWA Porta H
Montaż górny / kieszeniowy:

03.4133.00 Pojedynczy górny/ 2500 mm aluminium

03.4136.00 Pojedynczy  górny/ 6000 mm aluminium

03.4111.00 Zaślepka otworu montażowego szary

03.4156.00 Pojedynczy uniwersalny/ 6000 mm aluminium

03.4160.00 Panel maskujący / 6000 mm aluminium

03.4161.00 Zaślepki do panelu maskującego/ 1 kpl. antracyt

03.4114.05 Klips do blendy drewnianej  
clip-on 500 mm

czarny

HAWA Porta HC
Montaż boczny:

Do montażu Hawa Porta H kieszeniowego używamy okucia, 

hamulece(opcjonalnie), tor górny i zaślepka.

Przy montażu  górnym Hawa Porta H:  okucia, hamulce (opcjo-

nalnie),  tor uniwersalny, panel maskujący oraz zaślepki. Klipsy 

używane przy zastosowaniu blendy drewnianej. 

Przy Hawa Porta HC: okucie, hamulce (opcjonalnie) tor boczny, 

panel maskujący, zaślepki (wersja z blenda drewnianą -klipsy)  
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100 H

Installation examples

Specy�kacja techniczna

Max. 100 kg  

Max.      2700 mm  

Max. 1600 mm  

30–80 mm  

Fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted 
running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting. 

Cechy produktu

Elastyczność Możliwe rozwiązania kieszeniowe zintegrowane z su�tem 
lub natynkowe

Wydajność Drzwi można zamontować w kieszeni 
po zakończeniu budowy

Nr art. Szerokość szafki Kolor

03.4103.00 Hawa Porta 100 HMT Pocket szary

03.4110.00 Hamulec Soft Close/ 61-100 kg -

03.4133.00 Pojedynczy górny/ 2500 mm aluminium

03.4136.00 Pojedynczy  górny/ 6000 mm aluminium

Firma Peka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. 

www.peka.pl

Wersja ze wsparciem 
ruchu Push-to-open  

Mechanizm samozamykający dla maksymalnej  
wygody w rozwiązaniach kieszeniowych.

Makcymalna elastyczność dzięki montażowi na ścianie 
i suficie lub instalacja w kieszeniach ściennych.

Montaż szyny, okucia i drzwi możliwy po zakończeniu 
budowy.

Szybszy, łatwiejszy i bezsporty montaż.

03.4104.00 Hawa Porta 100 HMT Pocket PTO 
zestaw z szyną 2000 mm

szary

HAWA Porta HMT Pocket:

HAWA Porta HMT Polcket Push-to-open


