Деталі підкреслюють неповторність
ідеї, навіть залишаючись поза увагою.
Hahn VL-Bänder
(Сховані петлі від компанії Dr. Hahn)

Естетика
невидимого

З розвитком схованих
петель ми йдемо назустріч
побажанням дизайнерів
щодо зменшення кількості
фурнітури. Тому, в дизайні кожної деталі втілені
наші найкращі технології.
І як результат - філігранні
рішення на основі понад
сорокарічного Know-How
від компанії Dr. Hahn.
Юрген Бьогель-Пьоттер
(Jürgen Bögel-Pötter)
Керівник відділу
прикладних технологій

Чіткість форм та висока
функціональність завжди
визначали акценти в
архітектурі. І саме на це
орієнтовані наші сховані
петлі для алюмінієвих та
сталевих дверей, скор.
назва : VL-Band AL
(трансліт.: фау ельбанд алю) та VL-Band ST
(трансліт.: фау ель-банд
шталь). Дверні петлі,
невидимі в закритому
положенні дверей,
відкривають дизайнерам
простір для креативності
на основі довершеної
техніки.

Перфектний дизайн
схованих петель від Hahn
полягає в елегантності
деталей. Завдяки чітким
лініям та тому, що петля
оптично співпадає з
поверхньою профілю,
дизайн дверей, як і
архітектурна концепція
в цілому, набувають
виразності. Естетика
та функціональність
сплітаються воєдино. Бо
навіть найбільш амбіційне
планування цілком
залежить від якості та
стабільності застосованих
матеріалів.

Функція,
втілена у форму

Офісна споруда, Берлін
вул. Халлешес Уфер 74-76

Добре продумана вхідна ситуація характеризує будь-яку споруду.
Вона може надати навіть
непоказним фасадам
значної привабливості. Виходячи з вигляду
вхідної ситуації, можна
розпізнати намір проекту - привабливий та
прозорий або ж такий,
що чітко розмежовує
приватний та публічний
простір. Успіх проекту
не в останню чергу вирішують його сила - тобто
ідея - та довершена реа-

лізація з використанням
досконалих конструктивних елементів.
Завдяки простоті і послідовності, сховані петлі
від компанії Dr. Hahn
розширюють спектр конструктивних можливостей, сприяючи втіленню
ідей щодо естетичного і
суверенного зовнішнього
дизайну.
Дверні петлі від компанії
Dr. Hahn - для кожної
ситуації належне рішення.

Премія за кращий дизайн
продукту «Red dot award:
product design 2002»

Дизайнерська премія
Федеративної Республіки
Німеччина
Номінація 2004 року
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 -х секційна схована дверна
3
петля для сталевих дверей
Довершений дизайн
продукту: rеd dot award
2002
Неперевершена якість
обробки
Ширина дверного
пройому: 100 %
Вага створки до 180 кг
Регулювання в 3
напрямках
· по горизонталі ± 2 мм
· по вертикалі + 3 мм
Виготовлена з матеріалів,
стійких до корозії
Абсолютно не потребує
обслуговування
Проста у користуванні
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 -х секційна схована дверна
3
петля для алюмінієвих
дверей
Неперевершена якість
обробки
Ширина дверного пройому:
100 %
Вага створки 120 кг
Регулювання в 4 напрямках:
· по горизонталі ± 2 мм
· по вертикалі ± 3 мм
Виготовлена з матеріалів,
стійких до корозії
Абсолютно не потребує
обслуговування
Проста у користуванні
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