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Concepta Hawa

Систем со горно водење за двојни врати на 
преклоп со целосно отворање

Сакате Вашиот простор да биде во тек со најновите 

модерни и современи трендови на внатрешното 

уредување ? 

Архитектите креираа нов тренд на големи и отворени 

простории со мултифункционален мебел. 

Сега постои решение на иновативен систем кој ги 

исполнува барањата за широки врати, а тоа е Con-

cepta 25. Ова решение овозможува фронтот на целиот 

елемент (до 2800mm) да биде  отворен, а притоа 

вратите да не Ви пречат и да имате целосно достапен 

простор, без потреба од шина на подот. Иднината 

на креативните решенија е широко отворена, како 

и примената од канцеларии, спални, кујни, помошни 

простории, дневна соба, слободата за дизајнот е 

безгранична.

Елегантно решение кое е целосно отворено.

• Систем со двојни врати.

• Лева врата. • Десна врата.

Добро смислен концепт кој овозможува 2 решенија 

за монтажа. Едното решение овозможува едноставни 

дизајни на елементи со фронтови кои се преклопуваат, 

додека второто решение  овозможува идеална и 

флексибилна употреба на просторот на ниво со подот.

HAWA - Concepta 25

Flush cabinet fronts open fully end to end with HAWA-Folding 
Concepta 25. Two wood doors can be folded and pushed into 
the side of the cabinet body or wall recess. This folding/slide-in 
hardware
is flexibly adaptable to construction and design. Room-high 
designs and walk-in cabinets are easy and efficient to implement. 
Even practical work recesses, from kitchen worktop to ceiling, 
disappear behind the folding doors. Uniform front designs for a 
cabinet or kitchen front are also possible, including combinations 
with HAWA-Concepta 25/30/40/50 or with pivot doors, thanks to 
door gaps of
2–5 mm ( 3/32"– 7/32 "). 

The well-thought-out concept provides for two basic installation 
solutions. On the one hand, the base profile allows for simple 
cabinet designs for overlaying cabinet fronts; on the other hand, 
the cabinet base can be omitted to allow for ideal, flexible room 
use with uninterrupted flooring.  Convenience, cleverness and 
quality: these three terms clearly belong to the HAWA-Folding 
Concepta 25. Doors are opened and closed conveniently with one 
hand, the magnetic centring elements cleverly hold the doors in 
position, and the second door of the folding package cannot sag 
even under intensive use thanks to a positively driven trolley.
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Concepta Hawa

Добро смислен концепт без лизгач на подот што 

овозможува оптимална и флексибилна искористеност 

на просторот. Не се создаваат ниту пречки поради 

испакнатата врата.

Вистинското решение за секој дизајн !
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Concepta Hawa

   
 Тежина на двете врати    50 kg
       *Максимална тежина   

 Ширина на вратата    300-700 mm

 Висина на вратата    1851-2600 mm
     
       1250-1850 mm

 Дебелина на вратата    19-26 mm

Технички спецификации
 Лизгачки врати на преклоп, изработени 
од плочест материјал кои влегуваат внатре во 
елементот.

 Можност за монтирање на мал простор 
или меѓу ѕидови.

 Овозможува да се скрие просторот 
или работната површина (кујна, канцеларија, 
гардеробери...).

 Отворениот систем овозможува да 
имате целосно достапен простор без потреба 
од шина на подот.

 Подесување на врата: вертикално, 
хоризонтално и длабочинско.

Достапен само по нарачка

 Swiss made
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Concepta Hawa

Монтажа
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Concepta Hawa

Систем со горно водење за единечни врати

HAWA - Concepta 30

Доколку сакате да бидете во тек со најновите модерни 

и современи трендови за внатрешно уредување, 

тогаш Hawa Concepta е она што ви е потребно. 

Concepta 30 е решение кое овозможува фронтот на 

целиот елемент да биде отворен, а притоа вратите 

да не ви пречат. Во оваа ситуација кога вратите се 

отворени тие се целосно затскриени така што имате 

комплетно достапен простор. Нема потреба од шина 

на подот по која вратата ќе лизга.

Се добива на простор, а примената може да биде во 

канцеларии, спални, кујни, помошни простории, дневна 

соба... Слободата за дизајнот нема ограничување, а 

при креирањето на Hawa Concepta архитектите одеа 

со идејата да донесат нов тренд на големи и отворени 

простории со мултифункционален мебел.

Концептот е добро смислен и овозможува две 

решенија за монтажа. Едното решение овозможува 

едноставни дизајни на елементи со фронтови кои се 

преклопуваат. Второто решение овозможува идеална 

и флексибилна употреба на просторот на ниво со 

подот.
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Concepta Hawa

Hawa Concepta е систем кој е ориентиран кон иднината. 

Целосно е отворен за вашите идеи за кабинети, предни 

делови од кујната, домашни канцеларии, како и за 

решенија за складирање

Систем на иднината

 
 Тежина на вратата    30 kg
       *Максимална тежина 

 Ширина на вратата    300-900 mm

 
 Висина на вратата    1851-2300 mm

  

 Дебелина на вратата    19-50 mm

Технички спецификации
 Лизгачки врати изработени од плочест 
материјал кои влегуваат внатре во елементот.

 Можност за монтирање меѓу ѕидови.

 Овозможува да се скрие просторот 
или работната површина (кујна, канцеларија, 
гардеробер...).

 Отворениот дизајн овозможува целосен 
пристап до областа.

 Подесување на врата: вертикално, 
хоризонтално и длабочинско.

 Систем за амортизација за меко 
отворање и затворање на вратите.
  
 Системот е универзален, може да се 
монтира лево или десно Достапен само по нарачка 

 Swiss made
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Concepta Hawa

Позиционирање
Преклопени врати (две во една преграда)

Врати во вдлабнатина во ѕид Вметнати врати
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Concepta Hawa



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk10

Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
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+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089
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Вашите идеи во акција


