
Přehled všech výhod

Precizní pohyb: 
Plnovýsuv Actro 5D
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		Fascinující úzké mezery mezi čely 
zásuvek

		Překvapivě lehký a hladký chod 
těžkých zásuvek

		Ohromující stabilita

Precizní pohyb:
Plnovýsuv Actro 5D
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Fascinující úzké mezery mezi čely zásuvek:
Plnovýsuv Actro 5D

Výjimečný design nábytku s úzkými 
mezerami mezi čely dokonale 
seřízených velkých zásuvek:

		Precizní seřízení 5D
		Vysoká stabilita při zatížení
		Ohromující dojem díky úzkým 

mezerám mezi čely zásuvek

Montáž a seřízení Actro 5D
https://www.hettich.com/short/cf6d35
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Seřízení výšky  
(+ 3 mm)  
plynulé a precizní

Seřízení stranové  
(+/- 1,5 mm) 
provádí se na jedné straně 
bez následného pnutí

Přídavné seřízení hloubky  
(+/- 2 mm) 
snadná klipová montáž,  
pro vložené a vnitřní zásuvky

Seřízení sklonu  
(+ 4 mm)  
plynulé a pohodlné

Seřízení radiální  
(+/- 1,5 mm) 
eliminuje pootevření na 
jedné straně nebo přesazení 
u vedle sebe stojících 
korpusů
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Lehký a hladký chod těžkých zásuvek:
Plnovýsuv Actro 5D

Plnovýsuv Actro 5D vykouzlí spokojený úsměv na tvářích 
zákazníků:

	Lehký hladký chod
		Synchronizace zajišťuje plynulý pohyb bez přechodových 

efektů
	Na otevření stačí velmi malá síla
	Účinné měkké tlumení
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Ohromující stabilita:
Plnovýsuv Actro 5D

Plnovýsuv Actro 5D nabízí prvotřídní výkon pro moderní 
nábytek s rozměrnými zásuvkami:

	Nosnost do 10, 40 nebo 70 kg
		Vysoká boční stabilita a excelentně komfortní chod i pod 

velkým zatížením
		Pro nábytek s velkorysým designem, který vystoupí z davu
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Koncepce platformy:  
Výsuvy Actro 5D, Actro YOU a Quadro YOU

Actro 5D 
pro dřevěné zásuvky

Actro YOU 
pro dřevěné zásuvky a AvanTech YOU

Quadro YOU 
pro dřevěné zásuvky a AvanTech YOU

Popis Plnovýsuv se seřízením 5D Plnovýsuv s výškovým seřízením Plnovýsuv s výškovým seřízením

Nosnost 10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 30 kg

Komfortní 
funkce

Silent System 
Push to open Silent 
Easys

Silent System 
Push to open Silent* 
Easys

Silent System 
Push to open 
Push to open Silent* 
Easys

Jmenovité  
délky

250 – 750 mm 270 – 650 mm 270 – 600 mm

*  Ve spojení s AvanTech YOU; u dřevěných zásuvek s výškou čela H přes 200 mm nebo s mezerou za čelem méně než 4 mm doporučujeme použití 
výsuvu Actro 5D se seřízením sklonu.
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Jednotné rozměry zásuvky  
a vrtání korpusu

Silná pozice ve všech segmentech - dřevěné zásuvky na 
výsuvech ze systému AvanTech YOU:

		Actro YOU: Výkon a komfort výsuvů Actro 5D pro situace 
vyžadující pouze seřízení výšky

		Quadro YOU: Solidní výkon za trvale příznivou cenu,  
s výškovým seřízením ve spojce

		Na stejné platformě s Actro 5D: Shodné rozměry zásuvky 
a vrtání korpusu

Quadro YOU

Actro YOU

Actro 5D
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Přesvědčivé prodejní argumenty bez úpravy korpusu:  
Zásuvkový systém AvanTech YOU
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max. Actro 5D (750)
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Hledáte špičkové ocelové zásuvky? Takové, pro 
které byste nemuseli měnit vrtání korpusu? 
Používáte-li pro dřevěné zásuvky plnovýsuvy 
Actro YOU a Quadro YOU, nemuseli byste 
měnit ani výsuvy. Podívejte se na ocelové 
zásuvky AvanTech YOU:

		S jedinečným designem
		S efektivní a hospodárnou výrobou
		S rozmanitými komfortními funkcemi
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Vychutnejte si designový nábytek bez úchytek:
Plnovýsuv Actro 5D

Bez úchytek a snadno:  
Push to open Silent pro zásuvky
  
		Čistý a lehký design nábytku bez úchytek
		Snadné a spolehlivé otvírání, volitelně se synchronizací, 

mezera za čelem min. 2,5 mm
		Tiché a měkké dovírání
		Vícenásobná synchronizace pro extra široké společné čelo 

dvou zásuvek
		Jednoduchá synchronizace zásuvky pod dřezem
		Snadná montáž bez nářadí
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Elektromechanický systém otvírání Easys
  
		Snadné otvírání lehkým zatlačením
		Seřiditelná otvírací síla
		Maximální tvůrčí volnost díky snadné synchronizaci  

jednotek a externích čidel pro velká čela
		Ochrana proti kolizi korpusů v koutě
		Instalace bez nutnosti programování
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Montážní pomůcky pro každý případ:
Plnovýsuv Actro 5D

BlueJig Actro
		Rychlé a precizní vrtání otvorů pro C-háky
		Bezpečné předvrtání otvorů pro spojky
		Pro Actro 5D a Actro YOU

BlueJig Start
		Snadné a jednoduché řešení
		Rychlé označení polohy otvoru pro C-hák
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Vrtací šablona pro výsuvy
		Rychlé a precizní vrtání otvorů
		Přenosná, s jednodnoduchým použitím

Accura
		Všestranně použitelná: s různými vrtacími tělesy 

lze zpracovávat mnoho typů kování
		Snadné seřizování vrtacího tělesa a dorazů 

pomocí upínacích šroubů
		Zapouzdřený vrták – minimální opotřebení 

vrtáku, protože břity nejsou ve styku se šablonou

Accura vrtací těleso  
pro závěsy a montážní 
podložky

Accura vrtací těleso 
pro úchytky

Accura vrtací těleso 
pro výsuvy
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Přehled výhod:
Plnovýsuv Actro 5D

Vychutnejte si kvalitu nábytku s Actro 5D
		Precizní 5D seřízení bez nářadí
		Dokonalý vzhled mezer mezi čely zásuvek
		Mimořádná stabilita
		Rovněž u velkých a těžkých zásuvek
		Vyjímečně komfortní chod - lehký a hladký
		Nosnost až 70 kg pro inovativní design
		Volitelný přídavný Push to open Silent otvírá bez úchytek  

 a zavírá tlumeně
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