
 Hawa Porta 

סדרת פתרונות הזזה 
לדלתות במשקל כבד

(עד 100 ק"ג)

Hawa Porta 100 HMT Pocket
מערכת לדלת כיס עם בלימה דו 

כיוונית ומנגנון לחץ פתח  

Hawa Porta 100 HMD
מערכת לדלת הזזה בהתקנה 

צידית עם בלימה דו כיוונית

Hawa Porta 100 HM
מערכת לדלת הזזה בהתקנה 

עילית עם בלימה דו כיוונית 
(עם אפשרות למסילה שקועה)



100 HMT Pocket

הדגמת התקנה

○○

○

 Max. 100 kg  

Max.

Max.

2700 mm  

1600 mm  

30–80 mm 

נתוני הדלת:

מערכת לדלת כיס עם בלימה דו כיוונית ומנגנון לחץ פתח

- המערכת מיועדת לדלתות כיס עץ עד 100 ק"ג  

- מנגנון טריקה שקטה דו כיווני  

- מסילה צמודה שקועה בפנל  

  push to openאפשרויות ל -

- התקנה קלה (לאחר התקנת הקונסטרוקציה ניתן להתקין דלת בכיס) 

מק"ט :

HAWA-057.001מע' פורטה 100 לדלת הזזה לכיס-בלימה 2 צדדים

בהזמנה מחו"ל *במלאי מסילות לדלת עד  1250מ"מ, ניתן לקבל מסילה לדלת עד 1600 מ"מ 



Soft close

≥

≥

 ≥

 ≥

Push-to-open soft closing mechanism

 ≥

 ≥

100 HMT Pocket

Accessories
– Lock solutions from page 374
– General accessories from page 383

Planning/execution
Further information about the product can be 
found on www.hawa.com.

לחץ לצפייה בסרטון התקנה

https://www.youtube.com/watch?v=vj8HpIpBamU


100 HMT Pocket

Calculations

Spring stop

לחץ לצפייה בסרטון 
דלת כיס ומנגנון לחץ פתח

https://www.youtube.com/watch?v=lviVEvcg8TY


100 HM

Installation examples

 Max. 100 kg 

Max.

Max.

2700 mm  

1600 mm 

30–80 mm 

מערכת לדלת הזזה בהתקנה עילית עם בלימה דו כיוונית 

-  המערכת מיועדת לדלתות עץ עד 100 ק"ג -  

אפשרות להתקנה שקועה בתקרה

 - מנגנון טריקה שקטה דו כיווני  

 -  גובה (מׁרחק) התקנה מינימלי 

  -הרכבת דלת פשוטה (ללא כלים)

נתוני הדלת:

מק"ט:

HAWA-057.003מע' פורטה 100 לדלת הזזה-בלימה 2 צדדים עילית
HAWA-057.004מע' פורטה 100 לדלת הזזה-ב' 2 צדדים עילית שקועה

בהזמנה מחו"ל *במלאי מסילות לדלת עד  1250מ"מ, ניתן לקבל מסילה לדלת עד 1600  מ"מ 



100 HM

Soft close

≥

≥

 ≥

 ≥

Ceiling integration
Recommendation: For systems integrated into the ceiling, 
 provide assembly openings or front access to the system.

Accessories
– Lock solutions from page 374
– General accessories from page 383

Planning/execution
Further information about the product can be found  
on www.hawa.com.



100 HMD

������

 Max. 100 kg  

Max.

Max.

2700 mm  

1600 mm  

30–45 mm  

נתוני דלת:

מערכת לדלת הזזה בהתקנה צידית עם בלימה דו כיוונית

-  המערכת מיועדת לדלתות עד 100 ק"ג 

- מנגנון טריקה שקטה דו כיווני

- גובה (מרחק) התקנה מינימלי

- מתאים לדלתות עץ או אלומיוניום 

- הרכבת הדלת פשוטה ללא כלים

מק"ט:

HAWA-057.002מע' פורטה 100 לדלת הזזה-בלימה 2 צדדים צידית

מ"מ בהזמנה מחו"ל *במלאי מסילות לדלת עד 1250  מ"מ, ניתן לקבל מסילה לדלת עד 1600



100 HMD

Soft close
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Soft close
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Accessories
– Lock solutions from page 374
– General accessories from page 383

Planning/execution
Further information about the product can be found  
on www.hawa.com.
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