
Inspirace 
pro chytrá řešení nábytku



VEŘEJNÝ PROSTOR.  
INDIVIDUÁLNÍ DOMOV. 



Lidé a jejich nábytek: Jako jsou individuální lidské povahy, podobně je tomu s požadavky kladenými 
na nábytek. Co je pro VÁS důležité? Chcete architektonický styl vašeho domu důsledně promítnout  
i do obývacího pokoje? Vychutnávat uvolněné pocity díky chytrým funkcím přinášejícím komfort? 
Zařídit dostupný prostor co nejefektivněji a zároveň esteticky? Všechny vaše priority se dají z přání 
převést ve skutečnost inteligentním nábytkovým kováním.

Objevte okouzlující a chytrá řešení, která přinesou ergonomii a relaxaci. Snadno a tiše. Esteticky  
a harmonicky. Variabilně a útulně. A v neposlední řadě: jedinečně a nápaditě. Přejeme vám mnoho 
radosti a inspirace při čtení této brožury.

VÍCE PROSTORU

Jak efektivně využít úložný prostor. Jak 
domácí potřeby skrýt a přitom je mít po 
ruce. A jak udržet pořádek v dětském pokoji.

4-17

VÍCE KOMFORTU
Nábytek s propracovanými pohyblivými 
prvky přetvoří obývací pokoj v odpočinkovou 
zónu. Úložný prostor je ergonomicky 
využitelný a každý pohyb probíhá téměř 
neslyšně.

18-27

VÍCE DESIGNU

Nový svět designu otvírají vypilované 
technické prvky. Tenké materiály. Čelní 
plochy bez úchytek. Variabilní vzhled. 
Nechte se inspirovat!

28-41
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VÍCE PROSTORU
Získejte v domě co nejvíce úložného prostoru. Efektivně využijte každý kout. 
Objem skříní učiňte snadno přístupný. Nadchněte se pro důmyslná a funkční 
řešení. V místnost uspořádané s tímto přístupem roste pocit harmonie a uvolnění. 



“U nás doma se pořád něco děje. Jak se tady 

dá udržet pořádek? Velmi jednoduše: s rafinovanými 

řešeními úložných prostor! Tak jsme získali hodně místa 

i v našem malém domku. A můžeme spolu

nerušeně trávit volný čas.”
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Pod schody, šikmým stropem, ve výklencích nebo koutech zůstává často spousta nevyužitého 
prostoru. Významnou část tohoto úložného potenciálu lze efektivně a ergonomicky využít za 
pomoci kování Hettich. Stejně je tomu pod šikmou střechou.

SCHODIŠTĚ JAKO KOUZELNÝ
ÚLOŽNÝ PROSTOR
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1. Úložný systém  
Big Org@Tower Wood s Easys:
Big Org@Tower Wood s elektromecha-
nickým otvíráním nabízí extra úložný 
prostor také pod schody. 

2. Zásuvkový systém  
SmarTray: Vědět kde: důležité 
drobnosti uložíte rychle. 
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3. Systém pro skládané dveře WingLine L: 
Kompletní otevření sestavy jedním stiskem.

4. Závěsy Sensys: Pro dveře bez úchytek: závěsy 
Sensys s oceňovaným prémiovým designem a s funkcí 
Push to open.

5. Výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky:  
I bez úchytek se zásuvky vybavené funkcí Push to open 
otevřou po zatlačení na libovolném místě čela 
zásuvky. Volitelná synchronizace. 
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1. Posuvný regál: Dvojnásobné využití 
úložného prostoru s maximálním 
přehledem. Za regálem najdou místo  
i neskladné předměty jako např.  
vysavač nebo žehlicí prkno.

2. Výsuvy Quadro: 
S volitelnou aretací je možno polici zajistit 
v otevřeném stavu.

3. Elektromotorické nastavení výšky 
LegaDrive: Rafinované využití jinak těžko 
přístupného prostoru v koutě umožní korpus,  
který vyjede nahoru. 

4. Kování pro skládané dveře WingLine L: 
Přístup k pračce a sušičce se vždy snadno rozevře. 
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ZDOKONALENÁ 
TECHNICKÁ MÍSTNOST
Dostatek úložného prostoru a jeho propracované upořádání mají cenu zlata. Pokud 
má všechno své místo a je snadno přístupné, pak domácí práce jdou snadno od 
ruky: suché prádlo lze rovnou uložit, drobnosti hned najdete a velké domácí 
spotřebiče snadno uložíte - jednoduché, perfektní. Navíc je vše pohledné. 

KONCEPČNÍ STUDIE
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SKRYTÁ DOMÁCÍ 
KANCELÁŘ

1. Sloupový polohovací systém LegaMove: Přestaví 
pracovní plochu na požadovanou výšku.

2. Závěsy K08: Otvírají na velkorysých 115°, díky tlumení 
Silent System zavírají tiše, manipulace s velkými dveřmi je 
komfortní a bezpečná.

3. Závěsy Sensys s nalepovací lineární podložkou 
a speciální miskou pro montáž přilepením: 
Puristický design díky montáži závěsů lepením na sklo.
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Pracovní stůl v obývacím pokoji je sice praktický, ale často naruší příjemnou 
domácí atmosféru. Řešení: večer kompaktní kancelář zmizí a promění se na vitrínu. 
Ráno stačí znovu otevřít a pracovní den může začít. 

KONCEPČNÍ STUDIE
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DĚTSKÝ POKOJ BEZ CHAOSU
Přes den dobrodružné hřiště: to je dětský pokoj. V boji proti chaosu nejlépe pomůže ... více 
úložného prostoru! Skříně s posuvnými dveřmi a funkčním vnitřním vybavením, výsuvné 
truhlice a objemné zásuvky - pak se do dětského pokoje snadno vrátí pořádek a klid.
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2 1. Kování pro posuvné dveře 
TopLine L: Prostorově úsporná skříň 
s vestavěným přebalovacím pultem. 
 
2. Kování pro posuvné dveře 
SlideLine M: Úložný prostor a sedací 
lavice zároveň.
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3. Výsuvy Quadro  
Big Duplex SynchroAccess:  
Jedním pohybem otevřete současně 
dvě zásuvky. 

4. Úložný systém  
Big Org@Tower Wood:  
Výsuvný přebalovací pult, k vidění 
jen když je ho třeba. 
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5. Zásuvkový systém 
InnoTech Atira: 
Pořádek zvládne i dítě díky 
praktickému členění. 

6. Kování pro posuvné dveře 
SlideLine M: Lehký chod s tlumením. 
Uživatelský komfort pro velké i malé. 
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VÍCE KOMFORTU
Tři generace pod jednou střechou – to klade obzvláštní nároky 
na funkčnost a ergonomii zařízení. Malí i velcí požitkáři se budou 
cítit pohodlně. V každé životní etapě, v každé místnosti. 



"U našeho nábytku klademe velký důraz na komfort  

a ergonomii. Například je pro nás důležité, jak lehce a pohodlně 

lze otvírat dveře a zásuvky. A přirozeně tiše - protože klid  

a dobrý pocit si velmi ceníme."
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KUCHYŇ  
S CHARAKTEREM

Ergonomické vaření, uvolněný zážitek: Inteligentní uspořádání změní kuchyni v komfortní 
zónu. Veškeré kuchyňské spotřebiče jsou v optimální pracovní výšce. Nádobí a další potřeby 
pro stolování jsou snadno přístupné. Všechny zásoby jsou uloženy přehledně a v dosahu. 

1. Elektromechanická podpora otvírání Easys:  
Otvírá dveře chladničky spolehlivě a bezpečně. 

 
2. Výsuvy Quadro Compact se Silent System:  

Úplný přístup k prostorům chlazeným i mraženým.

3. Závěsy K08 se Silent System:  
Pro tlumené dveře chladniček.
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3. Sloupový polohovací 
systém LegaMove: Horní 
skříňka se může snadno spustit 
do ergonomické výšky  
a umožní pohodlný přístup  
k obsahu uloženému ve skříni.

4. ComfortDrive: Umožní 
pohodlné ukládání nádobí 
přímo z myčky bez ohýbání.
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5. ComfortSwing pro 
myčku nádobí: Perfektní 
ergonomie díky koši, který se 
zvedne do pohodlné výšky.

"S naším inteligentně vybaveným nábytkem jsem opravdu 

šťastná. Tolik příjemných funkcí! Naše dveře a zásuvky jsou 

báječně ergonomické: Mohu je snadno a krásně do široka 

otevřít. Všechno je velmi pohodlné také díky individuálním 

polohovacím funkcím."
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1. Elektromotorické 
nastavení výšky 
LegaDrive: Zvedne skříňku  
i s umyvadlem do vhodné výšky: 
ocení to hlavně vícegenerační 
rodina. 

2. Zásuvkový systém 
AvanTech: Zásuvky  
s puristickým designem.

3. Frikční kování 
FricoFlex: Sklopné zrcadlo 
pro pohodlnou úpravu účesu 
vsedě.

4. Polohovací kování 
Rastomat se Silent Mode 
a Easy Stop:
Výklopný sedák nabízí 
dodatečný úložný prostor.

5. Výsuvy Actro 5D: Dělicí stěna s mimořádně 
komfortním chodem a vnitřním úložným prostorem. 
Doplňková podpůrná kolečka zajišťují neobyčejnou 
nosnost.

KONCEPČNÍ STUDIE
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KOUPELNA S BONUSY

Další inspirace pro vaši koupelnu: 
Výškově stavitelné umyvadlo je 
ergonomické pro postavu každé výšky. 
Přepážka u WC poskytuje praktický 
úložný prostor. Ergonomicky 
propracovaná koupelna vyhoví 
dospělým i dětem. Kdo ví, co přinese 
budoucnost.

KONCEPČNÍ STUDIE
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LOŽNICOVÁ SKŘÍŇ
Fascinující funkce a design, který nadchne: Tato ložnicová skříň v okamžiku odhalí 
celý svůj obsah. Jediným pohybem ruky. Snadno a tiše. Pro kompletní přehled a rychlý 
přístup. Rozmanité funkce otvírání také uvnitř skříně přinášejí vyšší komfort. 

1. Systém pro posuvné dveře 
TopLine L: Elegantní řešení 
posuvných dveří s horním zavěšením. 
Tlumení v každém směru a jednoduchá 
montáž. 

2. Kování pro skládané dveře 
WingLine L: Kompletní otevření 
sestavy dveří jedním pohybem.



3

5

2

4

3. Sloupový polohovací 
systém LegaMove: S policí
lze snadno sjet do nižší polohy. 
Komfortní přístup. 

4. Systém pro posuvné 
dveře TopLine M: 
Atraktivní design pro skříně 
s menšími posuvnými dveřmi.

5. Výsuvy Quadro pro 
dřevěné zásuvky: 
Elegantně skryté pod 
zásuvkou. 
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VÍCE DESIGNU
Design má pro vás nejvyšší prioritu: Lidé s citem pro formu milují puristický 
a přímočarý design. Oceňují velké formáty čelních ploch s malými, perfektně 
seřízenými mezerami - přirozeně bez úchytek. Nutné technické prvky mají 
fungovat hladce, tiše a skrytě.



"Jsem přímočarý typ. A tak to mám rád i doma: 

prostorná architektura, čisté linie, bez kudrlinek. Zvenčí, 

jako uvnitř. Nábytek bez úchytek? Geniální! To je moje 

představa o designu, můj domov. Tady je mi blaze ..."
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ELEGANTNÍ 
JÍDELNA 
Tenké materiály a jasné kontury 
dávají vyniknout designu jídelny. 
Díky nápaditým funkcím je 
uspořádání variabilní. Takže jídelna 
bude opět zlatým hřebem interiéru. 



i Strana 42
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1. Závěsy Sensys pro tenké 
dveře: Módní štíhlé tvary přinášejí 
optická zvýraznění. 
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3. Výsuvy Actro 5D pro dřevěné 
zásuvky: Zajistí dokonalý vzhled mezer mezi 
čely zásuvek díky seřízení v 5 směrech.

2. Elektromotorické 
výškové seřízení LegaDrive: 
Barová skříňka nevšedního 
vzhledu. Stačí stisknout knoflík  
a police s lahvemi vyjede nahoru. 
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1. Systém SlideLine M 
pro posuvné dveře:
Na profilech SlideLine M  
se korpus dá přesunout ze 
strany na stranu: lehce a tiše.

2. Závěsy Sensys  
s nalepovací lineární 
podložkou a speciální 
miskou pro montáž 
přilepením: Štíhlé, 
horizontálně orientované 
lepicí plošky na závěsech  
a montážních podložkách 
podtrhují puristický 
nábytkový design.

ELEGANTNÍ VITRÍNA 
Prosvětlená vitrína zcela změní vzhled místnosti a upoutá pozornost. Impozantně 
působí vertikální korpus, který je možné snadno přesunout. Moderní kombinace 
skla a matných černých materiálů přináší napínavé kontrasty.



1
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DŮMYSLNÝ KUCHYŇSKÝ OSTRŮVEK
Design nejvyšší kvality zvenčí i uvnitř: Kuchyňský ostrůvek zdůrazní prostor  
a působí uklizeně. Zásuvky na obou stranách zajistí spoustu praktického úložného 
prostoru. Třešničkou na dortu jsou výškově stavitelné horní skříňky – pro dokonalou 
ergonomii a efektivitu úložného prostoru.
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1. Sloupový polohovací systém 
LegaMove: Povýší kuchyň na designový 
objekt - kvalitní a dokonalý díky sjížděcím 
horním skříňkám. 

2. Zásuvkový 
systém AvanTech: 
Čistý puristický vzhled 
dává vyniknout designu 
nábytku.

KONCEPČNÍ STUDIE
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ŠARMANTNÍ 
LOŽNICOVÁ SKŘÍŇ

Usnadní majiteli život: Synchronizovaně otevře nebo zavře oboje dveře jedním pohybem 
ruky. Tím skýtá mimořádně komfortní přístup ke 100 % obsahu skříně. V zavřeném stavu 
nabízí decentní a elegantní vzhled. 
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1. Systém pro posuvné dveře TopLine XL: 
Oboje střední dveře lze díky synchronizaci pohodlně 
ovládat jednou rukou.

2. Výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky: 
Pro přístupnější úložný prostor v šatní skříni.
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Kancelář nabízí volné pole pro individuální zařízení zcela dle vkusu uživatele. S LegaDrive 
Systems lze výškově stavitelné stoly interpretovat v kubistickém designu. A systémy Hettich 
pro posuvné dveře jsou ideálním základem pro inspiraci při osobitém návrhu nábytku. 

KANCELÁŘ S VELKÝM TALENTEM



3

2

4

2. Úložný systém Big Org@Tower: Kompletní 
výsuvný úložný prostor.

3. Systém pro posuvné dveře SlideLine M: 
Lehkým chodem předurčen pro skříně s pořadači.

4. Závěs Sensys pro tenké dveře: Podtrhuje 
exkluzivní charakter designu.

1. Elektromotorické výškové 
seřízení LegaDrive: Pro práci 
bez bolestí zad. 

KONCEPČNÍ STUDIE
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www.hettich.com
Na webových stránkách Hettich mimo to naleznete podrobné informace o našich výrobcích: 
fotografie, technické detaily, konstrukční výkresy, kusovníky. Odtud se můžete dostat též do 
on-line eKatalogu, ze kterého lze v případě potřeby zboží přímo a rychle objednat.

Našim partnerům nabízíme na webových stránkách řadu "digitálních nástrojů", přístupných 
několika kliknutími. Tyto Hettich eTools vám pomohou, aby vaše konstrukční a výrobní 
procesy byly rychlejší a spolehlivější. Využijte též naše praktické aplikace, plánovací 
pomůcky, výkresy, CAD-data, montážní návody a mnoho dalšího!

S Hettich eTools rychleji k úspěchu
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