
Dekorativní profily pro zásuvky ArciTech a InnoTech Atira
Unášeč pro vnitřní zásuvky ArciTech, Innotech Atira a InnoTech



Variabilita vede k úspěchu!

Odlišení nebylo nikdy snazší: samolepicí dekorativní profily 
pro ArciTech vykouzlí nový vzhled zásuvky mávnutím ruky. 
Ve vzhledu ušlechtilého kovu nebo dřeva. Lze použít 
i dodatečně - k rychlé inovaci designu.

Objevte užitek dekorativních profilů: jednoduché, ušlechtilé, 
efektivní.

Decentní a působivé  
Dekorativní profily pro ArciTech   

Odkaz na montážní návod: 
https://www.hettich.com/short/d895f9

N
ov

in
ka

Technické informace ve zkratce


 Samolepicí
 K použití na zásuvky nebo zásuvky s podélným relingem 
 Jmenovité délky: 450 mm, 500 mm, 650 mm 
 Lze zkrátit na požadovaný rozměr 
 Povrchové úpravy: chromový, hliníkový, nerezový, 

dubový a ořechový vzhled

Plast
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Dekorativní profily ArciTech

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech
 Příslušenství
 Dekorativní profily

L = NL - 19

L 

Montáž na zásuvku Montáž na zásuvku s podélným relingem

 Plast
 Samolepicí
 K použití na zásuvky nebo zásuvky s podélným relingem
 Lze zkrátit na požadovaný rozměr

Povrchová úprava Obj. č. / Jmenovitá délka Balení

450 500 650

Chromovaný vzhled 100 ks

Hliníkový vzhled 100 ks

Nerezový vzhled 100 ks

Dubový vzhled 100 ks

Ořechový vzhled 100 ks

 

 

Řešení, která nadchnou.
Tomu říkáme

Dokonalý design. 
Vnímejte styl.

Nelze kombinovat s TopSide a DesignSide
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Decentní a působivé
Dekorativní profily pro Innotech Atira   

Odkaz na montážní návod:
https://www.hettich.com/short/780432

N
ov

in
ka

Variabilita vede k úspěchu!

Odlišení nebylo nikdy snazší: samolepicí dekorativní profily 
pro Innotech Atira vykouzlí nový vzhled zásuvky mávnutím 
ruky. Ve vzhledu ušlechtilého kovu nebo dřeva. Lze použít 
i dodatečně - k rychlé inovaci designu.

Objevte užitek dekorativních profilů: jednoduché, ušlechtilé, 
efektivní.

Technické informace ve zkratce


  



 
Samolepicí

 



 
K použití na zásuvky a zásuvky s podélným relingem

 
  
 Jmenovité délky: 470 mm, 620 mm  
 Lze zkrátit na požadovaný rozměr 
 Povrchové úpravy: chromový, hliníkový, nerezový, 

dubový a ořechový vzhled
 

 

Plast
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Dekorativní profily Innotech Atira

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira
 Příslušenství
 Dekorativní profily

2.

1. 1.

2.

Montáž

 
 

 

Řešení, která nadchnou.
Tomu říkáme

Užijte si komfort.
Pro útulný domov.

 Plast
 Samolepicí
 K použití na zásuvky nebo zásuvky s podélným relingem
 Lze zkrátit na požadovaný rozměr

Povrchová úprava Obj. č. / Jmenovitá délka Balení

470 620

Chromovaný vzhled 100 ks

Hliníkový vzhled 100 ks

Nerezový vzhled 100 ks

Dubový vzhled 100 ks

Ořechový vzhled 100 ks
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Atraktivní design

Unášeč pro vnitřní zásuvky ArciTech, Innotech Atira 
a InnoTech

Odkaz na montážní návod:
https://www.hettich.com/short/1b19e3

N
ov

in
ka

Technické informace ve zkratce
 

 
 
 

 

Vnitřní zásuvka je skrytá za zavřeným vysokým čelem. 
To přispívá k puristickému designu nábytku. Unášeč Hettich 
přispívá ke komfortu: při otevření vysoké zásuvky zároveň 
vyjede i zásuvka vnitřní. Spolehlivě a bez ohledu na zatížení. 
Často používaný obsah je díky tomu rychle přístupný.

A pokud se změní zvyklosti používání: stačí přesunout adaptér 
a automatické otvírání vyřadíte z činnosti. Rovněž montáž 
je jednoduchá: Unášeč se přišroubuje na vysoké čelo, adaptér 
se nacvakne na vnitřní čelo, hotovo. 

 Unášeč k přišroubování, adaptér k nacvaknutí
 
 Uvolnění vnitřní zásuvky nadzvednutím unášeče
 Deaktivace přesunutím adaptéru
 Barvy pro ArciTech: šedá, antracit, křemenná šedá
 Barvy pro InnoTech a Innotech Atira*: šedá, antracit

* Není vhodný pro vnitřní čelo typ 200

Plast
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Sada unášeče pro vnitřní zásuvky

Systémy zásuvek s dvojitými boky ArciTech, InnoTech Atira, InnoTech
 Příslušenství
 Unášeč pro vnitřní zásuvky

≥ 25

ø 2

ø 3,5 x 12

Montáž

Sada obsahuje:
 1 ks unášeč k přišroubování
 1 ks adaptér k nacvaknutí
 Spojovací materiál

Unášeč pro vnitřní 
zásuvku

 Doporučeno 
pro barvu boků

Obj. č. Balení

ArciTech šedá stříbrná, bílá 1 sada

ArciTech antracit antracit 1 sada

ArciTech šampaň šampaň, nerez 1 sada

InnoTech / Atira šedá stříbrná, bílá 1 sada

InnoTech / Atira antracit antracit 1 sada

 

 

Řešení, která nadchnou.
Tomu říkáme

Více úložného prostoru. 
Více volného prostoru!
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Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3

Žďár nad Sázavou
59101

tel.: 566 692 111
e-mail: hettich@hettich.com

www.hettich.com


	Dekorativní profily a unašeč_first
	Dekorativní profil ArciTech_A4_1
	Dekorativní profil ArciTech_A4_2
	Dekorativní profil Atira_A4_1
	Dekorativní profil Atira_A4_2
	Unašeč vnitřní zásuvky_A4_1
	Unašeč vnitřní zásuvky_A4_2
	Dekorativní profily a unašeč_last

