
Dankzij het verstevigingsprofiel van het
bovenste meubelelement die nu in optie 
verkrijgbaar is, is het mogelijk een dubbele 
installatie te ontwerpen tot 2800 mm, zonder 
centrale wand.

INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT
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HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 - 2 DEUREN

HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 IS OOK LEVERBAAR MET CONNECTOR.

Ondergeleiding

Verstevigingsprofiel

5441-4110
5441-4112
5441-4113
5441-4114

5441-4111

5441-41091300 mm
2000 mm
1300 mm
2000 mm

alu
alu

zwart
zwart

2600 mm alu

Magnetisch centreerdeel
omschrijvingomschrijving

oPTiE
codEcodElEngTE uiTv.

Beslag voor vouw-indraaischuifdeuren tot 25 kg/
deur (50 kg./paar)

Montage mogelijk in meubels of muurnissen met of 
zonder ondergeleiding.
• deurbreedte: 300-700 mm
• deurdikte: 19-26 mm
• deurhoogte: 1250-1850 mm / 1851-2600 mm

T2 = TB + 73 mm - Q1

E2 = T2 - 73 mm

Q4 = 75 mm + S

Q
4

T2 E2

T2 = TB + 73 mm - Q1

E2 = T2 - 73 mm

Q4 = 75 mm + S

Q
4

T2 E2

TH: hoogte tussen bodem en plafond kast
E: maximum inschuifdiepte van de deur
T: minimum inbouwdiepte beslag

Verstevigingsprofiel

codE 

codE 

uiTvoEring

uiTvoEring

1250-1850 mm
1250-1850 mm
1851-2600 mm
1851-2600 mm

1250-1850 mm
1250-1850 mm
1851-2600 mm
1851-2600 mm

1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm

1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm

HW-25866
HW-25867
HW-25868
HW-25869

HW-25870
HW-25871
HW-25872
HW-25873

links
rechts
links

rechts

links
rechts
links

rechts

alu
alu
alu
alu

zwart
zwart
zwart
zwart

Installatie links Installatie rechtsInstallatie dubbel

insTallaTiE

insTallaTiE

dEurhoogTE

dEurhoogTE

dEurbrEEdTE

dEurbrEEdTE

garniTuur voor 2 dEurEn - alu

garniTuur voor 2 dEurEn - zwarT

Voorgemonteerd profiel.

Maximale verschuiving van het bovenste
meubelelement: 2 mm

Profiel kan geplaatst 
worden na montage.

Meer info + configurator

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4110&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4112&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4113&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4114&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4111&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4109&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25866&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25867&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25868&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25869&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25870&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25871&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25872&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25873&gridMode=true


HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 - 3 DEUREN

HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 IS OOK LEVERBAAR MET CONNECTOR.

Ondergeleiding

Verstevigingsprofiel

5441-4110
5441-4112
5441-4113
5441-4114

5441-4111

5441-41091300 mm
2000 mm
1300 mm
2000 mm

alu
alu

zwart
zwart

2600 mm alu

Magnetisch centreerdeel

Verbindingsplaat HW-24321

omschrijvingomschrijving

oPTiE
codEcodElEngTE uiTv.

codE: folding concEPTa 25 + concEPTa

codE: folding concEPTa 25 + concEPTa

codE: folding concEPTa 25 + concEPTa

codE: folding concEPTa 25 + concEPTa

uiTvoEring

uiTvoEring

uiTvoEring

uiTvoEring

1851-2300 mm
1851-2500 mm
2301-2600 mm

1851-2300 mm
1851-2500 mm
2301-2600 mm

1851-2300 mm
1851-2500 mm
2301-2600 mm

1851-2300 mm
1851-2500 mm
2301-2600 mm

2120 mm
2120 mm
2120 mm

2120 mm
2120 mm
2120 mm

2120 mm
2120 mm
2120 mm

2120 mm
2120 mm
2120 mm

HW-25874 + HW-25879 (concepta 30)

HW-25874 + HW-25880 (concepta 40)

HW-25874 + HW-25881 (concepta 50)

HW-25875 + HW-25879 (concepta 30)

HW-25875 + HW-25880 (concepta 40)

HW-25875 + HW-25881 (concepta 50)

HW-25876 + HW-25879 (concepta 30)

HW-25876 + HW-25880 (concepta 40)

HW-25876 + HW-25881 (concepta 50)

HW-25877 + HW-25879 (concepta 30)

HW-25877 + HW-25880 (concepta 40)

HW-25877 + HW-25881 (concepta 50)

links
links
links

rechts
rechts
recht

links
links
links

rechts
rechts
recht

25 kg.
25 kg.
25 kg.

25 kg.
25 kg.
25 kg.

25 kg.
25 kg.
25 kg.

25 kg.
25 kg.
25 kg.

alu
alu
alu

alu
alu
alu

zwart
zwart
zwart

zwart
zwart
zwart

Installatie 3 deuren links Installatie 3 deuren rechts Meer info + configurator

insTallaTiE

insTallaTiE

insTallaTiE

insTallaTiE

max. draagkrachT

max. draagkrachT

max. draagkrachT

max. draagkrachT

dEurhoogTE

dEurhoogTE

dEurhoogTE

dEurhoogTE

dEurbrEEdTE

dEurbrEEdTE

dEurbrEEdTE

dEurbrEEdTE

garniTuur voor 3 dEurEn - alu

garniTuur voor 3 dEurEn - alu

garniTuur voor 3 dEurEn - zwarT

garniTuur voor 3 dEurEn - zwarT

INDRAAISCHUIFDEURBESLAG MEUBEL-HOUT
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4110&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4112&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4113&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4114&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4111&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=5441-4109&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-24321&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25874&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25879&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25874&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25880&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25874&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25881&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25875&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25879&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25875&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25880&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25875&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25881&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25876&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25879&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25876&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25880&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25876&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25881&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25877&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25879&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25877&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25880&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25877&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=HW-25881&gridMode=true



