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Řešení, která nadchnou.
Tomu říkáme

Fascin[action]
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Facebookový profil Hettich ČR - zajímá Vás  
co se u nás děje? Nejzajímavější novinky  
na jednom místě.
www.facebook.com/HettichCR

Katalogy Hettich jsou k dispozici  
na internetových stránkách www.hettich.com  
v listovací či PDF verzi.

YouTube kanál Hettich ČR obsahuje zajímavá 
videa s řadou chytrých řešení pro vyšší komfort, 
lepší design a větší úložný prostor.
www.youtube.com/user/HettichCR

Seznam prodejců
kování Hettich.
www.hettich.com

Důležité odkazy

Více na: www.hettich.com
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O firmě Hettich
Objevte svět nábytkového kování Hettich. 
Německá rodinná firma byla založena v r. 1888 a dodnes je na 100% rodinným podnikem 
- v čele je Dr. Andreas Hettich, zástupce čtvrté generace. Více než 6000 spolupracovníků 
se věnuje vývoji, výrobě a prodeji inovativních systémů nábytkového kování. Výrobní závod 
Hettich ČR s 800 spolupracovníky významně přispívá k obratu více než 1 miliarda EUR.

Více na: www.hettich.com
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Závěsy

Závěsy Hettich jsou základ pro dobrá dvířka a spolehlivé řešení 
pro nábytek všeho druhu. Inovativní, bezpečné, s dlouhou  
životností. Nejvyšší kvalita, promyšlené možnosti montáže  
a seřízení. Vyšší komfort s otevíráním push to open a s tlumením 
integrovaným do závěsu Sensys pro tiché zavírání.

Výsuvy

Hettich nabízí velmi široký sortiment výsuvů pro zásuvky.  
Jedinečné výsuvy Quadro a osvědčené kuličkové výsuvy nabízejí 
vždy optimální řešení pro komfortní a bezpečné otevírání  
a zavírání zásuvek v nábytku všeho druhu. 

Zásuvkové systémy

Pro každý nábytek existuje vhodná zásuvka Hettich. Pro kuchyně, 
koupelny, ložnice, obýváky, kanceláře. Systémy pro nejrůznější 
použití, s promyšleným konceptem. Stabilní, s lehkým chodem, 
komfortní, atraktivní. Jednoduché nebo dvojité bočnice zásuvek 
v různých variantách. Rozsáhlý sortiment příslušenství v různých 
cenových úrovních. 

Objevte svět nábytkového kování Hettich

Naším oborem a vášní je technika pro nábytek - Technik für Möbel.  
Naše výrobky udávají měřítka pro funkčnost, kvalitu a komfort nábytku. Značka 
Hettich znamená silné partnerství s průmyslovými výrobci nábytku a bílé  
techniky, s distributory kování a truhláři, stejně jako s obchodními domy pro 
domácí kutily Do-It-Yourself.
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Systémy pro posuvné dveře

Pro tyto alternativy nabízí Hettich širokou paletu inovačních 
systémů kování. Různé systémy posuvných dveří s různými druhy 
vedení, umožňují řešení pro všechny nábytkové programy.  
Prvky dveří všech velikostí a materiálů se pohybují komfortně.  
O tlumené zavírání se jako doplněk stará Silent System.

Systémy pro skládané dveře

Kování Hettich pro skládané dveře umožňuje realizovat zajímavý 
design skříní s řadou variant. Skládaná křídla mohou dokonce 
volně jezdit před korpusem. Dveře lze vyrobit z nejrůznějších 
materiálů, kování pokrývá široké rozpětí rozměrů a hmotností - 
křídla se budou vždy pohybovat komfortně a bezpečně. 

Ostatní produkty

Vytváříme perfektní spojení inteligentní techniky, funkčnosti  
a designu. S těmito požadavky vyvíjíme a vyrábíme nejrůznější 
typy nábytkového kování.

Řešení, která nadchnou.
Tomu říkáme 

Fascin[action]

Více informací: 
fascinaction.hettich.com
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Kuchyňský ostrůvek

Tato sestava obsahuje:
• Systém zásuvek AvanTech YOU na plnovýsuvech Actro YOU a Quadro YOU
• Plnovýsuvy Quadro s aretací pro výsuvné police
• Posuvné kování SlideLine M pro stůl a soklovou zásuvku

• Dřez Franke KNG 110-52
• Baterie Franke FN7483
• Egger, Zašlé dřevo H 1400 ST36 synchropor - čela zásuvek
• Egger, Černá Pietra Grigia F 206 PT PerfectSense Topmatt - pracovní deska
• Egger, Černá U 999 PM/ST2 matt PerfectSense - korpus

Velké překvapení na malé ploše. Tato sestava je kompaktní, když se nepoužívá, ale velká,
když to potřebujete. Nabízí komfortní úložný prostor a místo pro vaření i stolování.

AvanTech YOU fascinuje! S tloušťkou boku pouhých 13 mm je řeč designu nekompromisně 
přímočará. Kde technika inovativně mizí v tenkém boku, tam vzniká prostor pro působení
puristického designu. Žádné krytky ani otvory nenarušují bezchybně hladkou krásu. Kování 
se stává nedílným designovým prvkem nábytku. Nosnost zásuvek je 30 kg, 40 kg a 70 kg.
 
Slibované překvapení se dostaví hned poté, co odsunete vrchní desku na stranu. Díky 
kování SlideLine M vznikne stůl a odkryje se pracovní deska s varnou deskou a dřezem.
A SlideLine M ještě jednou: ze soklu příborníku se do strany vysune nečekaně dlouhá 
zásuvka. Obě otevřené police příborníku jsou díky plnovýsuvům Quadro také výsuvné  
a v koncové poloze se spolehlivě aretují, takže na nich můžete mít např. kávovar,  
topinkovač, mixér, robot, který po použití jedním pohybem ruky zaparkujete zpět  
do skříňky.
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Kuchyňská sestava 1

Vlevo je vestavná chladnička, která se otevírá bez úchytek díky elektromechanickému 
systému Easys. Stačí zatlačit a dveře se pootevřou. Pokud pootevřené dveře po chvíli 
neotevřete rukou, samočinně se zase zavřou. Vedlejší dveře bez úchytek otevřete opět 
zatlačením: nyní vám asistuje elektromechanický systém Push to open Silent a umožní 
přístup ke komfortní potravinové skříni se zásuvkami ArciTech. Tyto zásuvky najdete také 
v dolních skříňkách. Luxusní zásuvky ArciTech se díky řadě promyšlených prvků TopSide 
a DesignSide snadno přizpůsobí designu kuchyně a díky robustním plnovýsuvům Actro 
s nesrovnatelně hladkým chodem unesou až 70 kg. Exkluzivní povrchové úpravy potěší 
každé oko: zemitá antracitová, moderní champagne, hliníková stříbrná, univerzální bílá. 

Když k sobě zatáhnete tu pravou ze dvou úchytek, do pohybu se dají čtyři velká dveřní 
křídla. Všechna čtyři složená křídla zaparkujete v pravé části a získáte přístup k praktické 
kuchyňské sestavě. Dole jsou již zmíněné zásuvky ArciTech. Horní skříňky opět nejsou 
tuctové. Dvojkřídlo v pravé části otevřete zatlačením: WingLine L s mechanizmem  
Push to move složí obě křídla a poskytne přístup k obsahu skříňky. Dvířka vlevo ani  
nemusíte otvírat: obsah schovaný za těmito dvířky díky elektrifikovanému teleskopu  
LegaMove sjede do komfortní výšky nad pracovní desku - stačí podržet tlačítko  
bezdrátového dálkového ovladače. Poslední perlička: v útrobách pravé části je nenápadná 
police, která se dá vysunout doleva nad pracovní desku a zafixovat v otevřené poloze. 
Ideální místo pro topinkovač nebo kávovar.

Tato sestava obsahuje:
• Elektromechanický systém Easys pro bezúchytkovou vestavnou chladničku
• Elektromechanický systém Push to open Silent pro nábytkové dveře bez úchytek
• Systém Wing 77 pro skládané dveře se 4 křídly
• Systém WingLine L s funkcí Push to move pro skládané dveře bez úchytek
• Systém zásuvek ArciTech na plnovýsuvech Actro s Push to open Silent
• Plnovýsuvy Quadro s aretací pro výsuvné police
• Elektrifikovaný teleskop LegaMove pro vertikální pohyb vnitřního korpusu
• Závěsy Sensys s integrovaným tlumením v kontrastní barvě černý obsidián

• Dřez Franke UBG 610‐56 grafit
• Baterie Franke FC 9461 ORBIT
• DDL, Dub Mahorn, 573 HP - dveře
• Egger, CashmereGrey702 PM/ST 2PerfectSense - dvířka
• Egger, Tessina Terra F 222 ST76 - kompaktní pracovní deska
• Egger, Stone Grey, U727 ST9 - korpus
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Kuchyňská sestava 2

Nad pracovní deskou čeká na odhalení několik překvapení. Co třeba zadní panely mezi 
pracovní deskou a horními skříňkami? Oba jsou posuvné díky kování SlideLine M  
a schováte za ně spoustu užitečných kuchyňských pomocníků. Stejný systém SlideLine M 
se postará o hladký pohyb dvou posuvných křídel horní skříňky: nejen uživatel nižší  
postavy ocení, že otevřené dveře neutíkají do nedosažitelné výšky.

Dvě štíhlá křídla v pravé části se po zatažení za úchytku složí vpravo do kompaktního 
balíku a získáte nerušený přístup k úložnému prostoru. Vodicí profil systému WingLine L 
je rafinovaně schovaný pod jednou z polic, díky tomu nepřekáží na pracovní desce. Ideální 
místo např. pro kuchyňský robot nebo jiný spotřebič, který po použití hladce zasunete zpět 
dozadu.  
 
V dolních skříňkách najdete osvědčený systém zásuvek InnoTech Atira  
s organizéry OrgaStore a OrgaTray. InnoTech Atira jsou zásuvky s výraznou individualitou 
pro nejširší použití s nesčetnými kombinacemi barev, výšek, nosností a komfortních funkcí. 
Stříbrná, bílá a antracitová povrchová úprava patří k těm nejodolnějším na trhu. Originální 
plnovýsuvy Quadro unesou 30 a 50 kg a bezvadně fungují po mnoho desetiletí.

Tato sestava obsahuje:
• Systém SlideLine M pro posuvné dveře a panely 
• Systém WingLine L s funkcí Pull to move Silent pro skládané dveře
• Systém zásuvek InnoTech Atira na plnovýsuvech Quadro se Silent System

• DDL, Dub Herkules 580 DP - dvířka a čela zásuvek
• Egger, Beton Chicago F187 ST9 - kompaktní pracovní deska, čela dvířek a korpus
• Egger, Stone Grey, U727 ST9 - vnitřní korpus
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Skříň pod schody nebo do podkroví

Tato sestava obsahuje:
• Systém WingLine L s funkcí Push to move pro skládané dveře bez úchytek
• Big Org@Tower bez úchytek s elektromechanickým otvíráním Easys
• Elektromechanické otvírání Push to open Silent pro dveře na závěsech Sensys
• Plnovýsuvy Quadro se synchronizovaným otvíráním zásuvek bez úchytek  
 Push to open
• Zásuvka SmartTray na drobnosti

• DDL, Lexington565 HP - dveře
• Egger, Stone Grey, U727 ST9 - korpus

Tato sestava překypuje inspirací. Začněte třeba u velkých dvoukřídlových dveří v pravé 
části. Zatlačte na ně uprostřed, odstupte a kochejte se: dveře se systémem WingLine L  
se samočinně otevřou díky funkci Push to move a umožní nerušený přístup k obsahu 
skříně. Při zavírání nezapomeňte, že dveře s Push to move se musí zcela dovřít ručně.

Třetí panel zprava je odlišený jiným dekorem, ale reaguje také na zatlačení zepředu. 
Elektromechanický systém Easys povysune velký a těžký korpus Big Org@Tower, který 
následně můžete celý vytáhnout dopředu.  
 
Vedle narazíte na bezúchytková dvířka s elektromechanickým otvíračem  
Push to open Silent.  
 
Pod těmito dvířky jsou čtyři široké zásuvky na plnovýsuvech Quadro s Push to open, které 
jsou ale synchronizované a proto se chovají jako dvě široké zásuvky.
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Šatní skříň WingLine L

Tato sestava obsahuje:
• Systém WingLine L s funkcí Push to move pro skládané dveře bez úchytek
• Systém zásuvek InnoTech Atira na plnovýsuvech Quadro 

• DDL, Dub Bunratty, 561 HP - dveře
• Egger, Stone Grey, U727 ST9 - korpus

Čtyři velká křídla a nikde žádná úchytka? Na to je snadný a efektní trik: stojíte-li před 
skříní uprostřed její šířky, zlehka rozpažíte a rukami zatlačíte na dveře v místech, kde 
sousedí první křídlo s druhým a třetí se čtvrtým, ve výšce zhruba metr nad zemí. Tam jsou 
totiž schované součásti mechanizmu Push to move. Všechna čtyři křídla se díky systému 
WingLine L samočinně otevřou až do koncové polohy a umožní nerušený přístup 
k prostoru s čelní plochou téměř 6 m .
WingLine L vychází vstříc také uživatelům, kteří preferují dveře s úchytkami: stačí použít 
mechanizmus Pull to move nebo Pull to move Silent. 

2
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Šatní skříň do dětského pokoje

Tato sestava obsahuje:
• Systém SlideLine M pro posuvné dveře 
• Systém zásuvek InnoTech Atira na plnovýsuvech Quadro 

• DDL LTD, 027 Violet - dveře
• Egger, Stone Grey, U727 ST9 - korpus

Posuvné dveře s kováním SlideLine L lze samozřejmě použít nejen v dětském pokoji.  
Ale právě v dětském pokoji nejvíce oceníte jednu nenápadnou a přesto zásadní vlastnost 
systému SlideLine M: bezpečnost.  
 
Posuvné dveře se v obou směrech dovírají s výrazným brzdným účinkem integrovaných 
tlumičů Silent System, takže nenaráží na boky korpusu a dětské prsty jsou v bezpečí. 
Horní a dolní hliníkové profily nemají žádné ostré hrany, navíc se dají zcela zapustit  
do drážek. Skrytě montované mechanizmy mají speciální odpružené horní vozíky s aretací. 
Díky tomu dítě nedokáže dveře vysadit z profilů.

InnoTech Atira jsou zásuvky s výraznou individualitou pro nejširší použití s nesčetnými 
kombinacemi barev, výšek, nosností a komfortních funkcí. Stříbrná, bílá a antracitová  
povrchová úprava patří k těm nejodolnějším na trhu. Originální plnovýsuvy Quadro unesou 
30 a 50 kg a bezvadně fungují po mnoho desetiletí. Zásuvky jsou pomocí spojek spolehlivě 
spojené s výsuvy, takže dítě nemůže na sebe shodit otevřenou zásuvku.
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Výškově nastavitelný stůl LegaDrive

Tato sestava obsahuje:
• Systém LegaDrive pro variabilní velikosti stolové desky
• Hloubka 800 - 1000 mm
• Šířka 1200 - 2000 mm
• Přestavení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
• Dráha zdvihu 675 mm
• Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu

S LegaDrive Systems se dá pracovat efektivněji. V moderních kancelářích přibývá stále víc
pracovišť s přestavitelnou výškou pracovní plochy. Mnozí zaměstnavatelé už vědí, že
ergonomické pracoviště dlouhodobě podporuje produktivitu práce.

Produktivita na nejvyšší úrovni: LegaDrive Systems. Pracovat střídavě vsedě a vestoje
se vyplácí: je to dobrá prevence bolestí a onemocnění zad.
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Plnohodnotné bydlení v malém bytě 

Bydlení v malých bytech: pro některé životní styl, pro jiné nutné rozhodnutí, neboť obytná 
plocha ve velkoměstech je extrémně drahá. Koncept „Tiny Spaces – Living in compact  
homes“ ukazuje, jak se dá získat úložný prostor se skvělým designem a vysokým  
komfortem. Malometrážní byty tzv. Tiny Spaces jsou globálním trendem a etablují  
se pro bydlení v přehuštěných metropolích. Stále více lidí chce žít ve městech, hledá 
cenově dostupné bydlení a zároveň významně roste počet single domácností s jediným 
obyvatelem. Čím méně místa je k dispozici, tím promyšlenější musí být jeho uspořádání  
a využití.  
Rovněž není třeba zříkat se dobrého designu. Jak pěkně a útulně může vypadat  
malometrážní byt a jaká překvapení skrývá doslova v každém koutku, ukazuje Hettich 
na příkladu plně vybaveného bytu na ploše pouhých 18 m2 . V něm je každý úložný  
prostor snadno přístupný, chytře uspořádaný a beze zbytku využitelný.  
V celém bytě bylo místo využito až ke stropu pro úložné prostory. Kuchyňský ostrůvek se 
zásuvkami AvanTech YOU se díky posuvnému kování SlideLine M snadno a rychle přemění 
na stůl. Pohovka s elektrifikací se rozloží na postel, pod nízkým pódiem je velký výsuvný 
úložný prostor atd. Vzorový minibyt je k vidění v centrálním showroomu Hettich Forum, 
Kirchlengern, Německo.  
Virtuální prohlídka zde: http://discover.hettich.com/vtour/tour.html
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CELOŽIVOTNÍ
GARANCE
KVALITY

Český nábytek
se spolehlivým kováním


