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Úvod

Vyšší efektivita práce, zlepšená produktivita a pohoda pro 
zaměstnance - to vše přináší dobré vybavení kanceláře a 
správná organizace provozu.

Jak správně kancelář zařídit závisí na účelu: reprezentativní 
sídlo vedení? Fukční home office? Nebo efektivní velko-
prostorová kancelář s důrazem na týmovost a projektovou 
spolupráci? Na všechny požadavky naleznete v této publikaci 
přesvědčivá řešení.

Hlavní trendy jsou jasné: kanceláře vhodné pro život, odpo-
vídající potřebám zaměstnanců. Takže pracovní podmínky 
budou konečně ergonomické, např. díky výškově stavitelným 
stolům.

Velký potenciál vybavení kanceláří včetně nábytku ukážeme 
na konkrétních příkladech. Od jednomístných po velkopros-
torové, od šéfovských po mobilní, od komerčních prostor po 
home office. 

Pro lepší kanceláře: Hettich 

Po celá desetiletí se u firmy Hettich pracovalo s cílem 
uspořádat kancelářský nábytek dokonale. A s našimi 
inovativními řešeními jsme se stali předním dodavatelem 
kancelářských systémů. 

Proč jsme tak úspěšní? Zde je nejdůležitější aspekt: jsme 
ochotni se učit. Vlastním průzkumem trhu, vývojem,  
i prostřednictvím členství v profesních sdruženích se z první 
ruky dozvídáme, co přesně potřebuje dnešní kancelář. 

A potenciál pro zlepšení je obrovský. Takže jsme v nedávné 
minulosti vyvinuli kompletní nabídku pro kanceláře.  
Od kontejnerů přes skříně s posuvnými dveřmi po pracovní 
a konferenční stoly stavitelné elektromotorem. Všude tam, 
kde je použito kování Hettich, vy a vaši zákazníci můžete 
těžit z nejvyšší kvality, bezpečnosti a dokonalé funkčnosti.

Za laskavé poskytnutí obrázků děkujeme: 
Wini Büromöbel, Coppenbrügge, 
König + Neurath, Karben, 
Sedus, Geseke.
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Váš zákazník je třída sama o sobě? 

Pak vaše kancelář by měla být též. Kam 
chodí zákazníci a obchodní partneři,  
musí vybavení nejen efektivně fungo- 
vat, ale též vhodně reprezentovat. Pak 
jsou rozhodujícími faktory: inteligentní 
návrh, atraktivní design a prvotřídní 
technika s propracovanými funkcemi.  
U naposled uvedeného nabízí Hettich  
brilantní řešení: systémy kování  
v nespočetných variantách, které vždy 
pokryjí vaše požadavky.

1 Elegantně zařízený velký úložný 
prostor: systémy pro posuvné dveře 
TopLine kombinují spolehlivou funkci  
s ladným chodem. Třída sama o sobě.

2 Kancelář bez úchytek - elegantní a praktické. A pomocí Systema Top 2000 
dokonale uspořádané. 

Brilantní kousek:  
Kancelář vedení
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3 Někdy sedět, jindy stát: ergonomická práce  
u elektricky výškově seřiditelného stolu LegaDrive. 
Též pro velkorysá prostorová uspořádání.

4 V kanceláři může být příjemně: elegantní skříňka  
se zásuvkami SysTech.
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Kompetentní poradenství, koncentrace na práci:  
Kancelář poradce

2 Pro úlevu od bolestí zad: stůl LegaDrive 
Systems s výškovým seřízením pomocí 
elektromotoru. Zde v úhlu 135°.

3 Pilíř úspěšného jednání:  
stolová podnož Change Plus.
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4 Stabilní a pohodlná, se spoustou záznamů o 
zákaznících: závěsná registratura Systema Top 2000.

5 Pohledný a robustní: nosič monitoru Articus Mono.

Think big.

Velkorysé kanceláře pro jednotlivce jsou nejen 
reprezentativní, ale též poskytnou ty nejlepší 
podmínky pro ergonomické, individuálně 
navržené zařízení. A v neposlední řadě spoustu 
místa na záznamy, knihy a pracovní pomůcky.  

Kreativita potřebuje k rozvoji prostor - a jasné 
struktury. Se systémy Hettich vytvoříte ideální 
prostředí pro plynulou, soustředěnou práci  
a nerušená jednání. 

1 Klasický kontejner: všestranný úložný prostor 
pod nebo vedle stolu. Dokonale uspořádaný díky 
Systema Top 2000.
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1 Zásuvkové systémy poskytují pořádek a přehled. 
Obzvlášť elegantní s důrazem na komfort: SysTech.

2 Zdravotní záznamy ihned po ruce: na závěsném 
rámu ve skříňové zásuvce Systema Top 2000.

Dokonalé řízení:  
Nemocnice a ordinace lékaře
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Když se počítá každá minuta.

V lékařské a nemocniční práci
je nezbytná organizace a koordinace.  
K tomu jsou třeba spolehlivé 
organizační pomůcky a strukturovaný 
úložný prostor pro pracovní prostředky. 
A to ve všech oblastech - na příjmu,  
v čekárně i ambulanci.

3 Optimální využití místa  
a ergonomický přístup: extrémně nízký 
jednokloubový závěs Selekta Pro 2000 
otevře dveře až do úhlu 270°.

4 Nenáročné na prostor a elegantní: posuvné dveře.  
SlideLine 55 Plus je spolehlivý systém pro příruční skříňky.

5 Zásuvky zvyšují užitnou 
hodnotu nábytku. SysTech 
přináší funkci a elegantní 
design.

Pomocí úložných prvků systému kování 
Hettich lze zařídit lékařskou praxi 
přesně dle místních potřeb. Veškeré 
potřeby jsou komfortně po ruce: 
zdravotní karty, příručky, lékařské 
nástroje i medikamenty.

Zde může být pořádek opravdu 
polovina úspěchu, protože pomáhá 
lékaři a jeho personálu pacienta rychle,
správně a svědomitě ošetřit.
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Vzor formy a funkce:  
Referentské pracoviště 1
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Inteligentní a efektivni. 

Na pracovníky jsou denně kladeny vysoké nároky. Zde je 
důležité: spousta úložného prostoru, precizní uspořádání 
pracovního místa a prostředí podporující koncentraci. 

Velké skříně s otvíravými dveřmi a regálovými nástavci 
poskytnou spoustu místa s komfortním a rychlým 
přístupem. Výškově stavitelné stoly podporují soustředěnost 
a aktivně předcházejí bolestem zad.

Stabilní kontejner, který je ve výšce stolové pracovní desky, 
rozšiřuje pracovní místo o další osobní prostor. Zvenčí 
univerzální, uvnitř individuální. 

1 Forma a funkce na úrovni: vysoký kontejner vedle 
kancelářského stolu. Náš systém Big Org@Tower nabízí 
efektivní a individualizované využití úložného prostoru.

2 Kancelářské skříně s otvíravými dveřmi mohou překvapit. 
Závěsy Sensys s integrovaným tlumením Silent System 
zvyšují jejich užitnou hodnotu a komfort.
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Efektivní a flexibilní prostor: 
Referentské pracoviště 2

Malé detaily, velký přínos. 

Též malá plocha se dá zařídit funkčně 
a komfortně. Výškově seřiditelné stoly 
jsou vhodně doplněny minikontejnery. 
Díky kompaktním rozměrům vejdou 
pod stůl a často používané potřeby  
i podklady jsou vždy po ruce.

Skříň s posuvnými dveřmi mezi 
pracovními místy je užitečná 
mnohonásobně: úložný prostor 
přístupný z obou stran, soukromí a 
odhlučnění, odkládací a komunikační 
prostor na 3 patrech pořadačů.

Přepážka na stole pomáhá udržovat 
pořádeka přehled. Prvky výbavy lze 
snadno zavěsit a tím získat volný 
pracovní prostor.

1 Minikontejner se Systema Top 2000 
ve formátu A4/A4 umožní přehledné 
uspořádání. S čalouněním poslouží  
i k příležitostnému sezení.

2 Skříň s posuvnými dveřmi SysLine S. 
Je vhodná pro úzký průchozí profil, 
jelikož otevřené dveře nestojí v cestě.

3 Střídavé sezení a stání při práci: 
LegaDrive systems, elektricky výškově 
seřiditelné stolové podnože.
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4 Vše na dosah: 
Systém zásuvek SmarTray 
pod deskou psacího stolu.

5 Org@Wall elegantně opticky oddělí dvě 
pracoviště. Lze jej vybavit individuálně, zajistí 
pořádek a uvolní místo na psacím stole.
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Pracovat efektivně:  
Týmové pracoviště 1

Inteligentní nábytek pro interaktivní práci.

Moderní podniky stojí na systematické týmové práci.  
To vyžaduje nové koncepce pracovišť. Proto Hettich nabízí 
zajímavá řešení: 

Multifunkční nábytek je nyní v kurzu: vysoký kontejner  
Big Org@Tower poskytne všestranný úložný prostor  
a zároveň optické oddělení i ochranu před hlukem. Poslouží 
pro krátká, efektivní jednání vestoje a zároveň i jako  
odkládací plocha.

Ideální je v kombinaci s elektricky výškově nastavitelným 
stolem. Každý pracovník si může nastavit příjemnou výšku 
pouhým stiskem tlačítka. Změna pracovní pozice mezi 
sezením a stáním - aktivní příspěvek k udržení zdraví.

Díky uzamykatelným zásuvkám pod stolem jsou často 
používané předměty neustále v dosahu. 

1 Dynamická práce: změna pracovní pozice vsedě nebo 
vstoje pomáhá udržet zdravá záda! Vítaná změna  
s LegaDrive Systems - elektricky výškově seřiditelná stolová 
podnož Hettich.

2 Organizační talent: vysoký kontejner Big Org@Tower 
nabízí velkorysý úložný prostor a zároveň funguje jako dělicí 
příčka mezi pracovišti. 
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3 Vše ihned po ruce: zásuvky na psací potřeby 
SmarTray pod stolovou deskou.

4 Org@Wall zajistí pořádek a uspoří místo 
na stole. Inteligentní členění a ochrana před 
rušivými jevy.
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Pracovat efektivně:  
Týmové pracoviště 2

3 Již nikdy změť kabelů: flexibilní 
kabelový kanál chrání a vede všechny 
šňůry od stolu k podlahové zásuvce.

2 Skříňky rozdělí prostor: systém  
posuvných dveří SysLine S zajistí  
vysoký komfort.
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Individualita v týmu

Práce v malých týmech je stále více 
oblíbená. Sdílení informací, společná 
práce na projektech a snadná 
vzájemná zastupitelnost jsou zde 
významné výhody. 
 
Správný nábytek může účinně 
podporovat týmové procesy. Například 
výškově nastavitelné stoly, variabilní 
pro sezení či stání. Nebo prostorově 
úsporné skříně s posuvnými dveřmi, 
jejichž otevřené dveře neomezují 
průchod. 

1 Klasický kontejner: mnohostranný 
úložný prostor hned u stolu. Dokonale 
uspořádaný díky Systema Top 2000.

4 Org@Wall neslouží pouze jako 
protihluková zábrana a zástěna. 
Pomůže také udržet přehled a uvolní 
místo na psací ploše.

5 Střídavé sezení a stání při práci: 
LegaDrive Systems, elektricky výškově 
seřiditelné stolové podnože.
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Efektivně k úspěchu:  
Projektmanagement

Pro dokonalé pracovní procesy.

Řídící pracovníci potřebují odpovídajíci 
prostředí, aby své myšlenky mohli 
efektivně uvádět do praxe. To zahrnuje 
výměnu se spolupracovníky, zázemí pro 
soustředěnou práci, stejně jako mobilní 
nábytek pro kancelářské i osobní 
potřeby.

1 Přídavný kontejner: klasický úložný 
prostor vedle stolu. Pomocí Systema 
Top 2000 lze vybavit flexibilně. 

2 Org@Wall elegantně opticky oddělí 
dvě pracoviště. S vybavením na míru 
zajistí přehled a dostatek místa  
na pracovním stole.
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3 Úleva pro záda: změna mezi sezením 
a stáním! Dokonalá proměna  
s LegaDrive Systems - elektricky výškově 
seřiditelná stolová podnož Hettich.
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Flexibilní práce:  
Mobilní kancelář / sdílená pracoviště

Vítejte v budoucnosti 

Kancelářská práce se stává pružnější a mobilnější: 
v mnoha moderních společnostech ne všichni 
pracovníci mají svoje stálé pracoviště, ale pracují 
na různých místech. Pouze kompaktní pracoviště 
s osobním vybavením se přemisťuje za dalším 
úkolem. 

Caddy od firmy Hettich je dokonalým 
společníkem. Pojme nejdůležitější pracovní 
prostředky, je malý, obratný a skladný. 

Kompaktní pracoviště pro směnující zaměstnance 
například v call centrech se staly nezbytností. 
Dělicí příčky zajistí nezbytné odhlučnění  
a částečné soukromí.
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1 Caddy je mobilní doprovod po kanceláři. 
Perfektně vybavený díky Systema Top 2000 v 
kompaktním formátu A4/A4.

2 Ušlechtilý základ:  
stolové nohy "Afia"  
z kartáčované nerezi. 

3 Pohledná forma, bezpečná funkce:  
držák počítače „PRO“ zvládne všechny 
standardní počítačové skříně.

4 Org@Wall zajistí pořádek a uvolní místo na 
stole. Zároveň rozčlení a odhluční prostor.
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3 Vysoký kontejner  
BigOrg@Tower poskytuje 
velkorysý úložný prostor a 
zároveň oddělí jednotlivá 
pracoviště. Nabízí rozličné 
možnosti vnitřní výbavy.

4 Výškově nastavitelný psací 
stůl: ergonomický stiskem 
knoflíku díky LegaDrive 
Systems. Org@Wall  
je členění a úložný prostor 
v jednom.

5 Jednání probíhá 
též ergonomicky: 
prostřednictvím LegaDrive 
Systems bude konferenční 
stůl stavitelný na výšku.

Efektivnější práce:  
Open space
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Velké kanceláře vyžadují inteligentní koncepci nábytku.

Díky výrobkům Hettich se vám zdaří kreativní a efektivní 
řešení: 

Skříně s posuvnými dveřmi slouží zároveň jako dělicí 
příčky. Jsou obzvláště prostorově výhodné, jelikož otevřené 
dveře nebrání průchodu. Stoly s výškou stavitelnou 
elektromotorem významně přispívají ke snížení únavy  
a uleví zádům pracovníků. 

A nepostradatelný odkládací prostor - rovněž pro osobní 
věci - nabídnou kontejnery, Caddy nebo vysoké kontejnery.

1 Kontejner - osobní úložný 
prostor! Vybavený na míru 
systémem zásuvek Systema 
Top 2000. 

2 Caddy je mobilní  
úložný prostor pro kancelář: 
vždy tam, kde je třeba.  
Systema Top 2000 v malém 
formátu A4/A4.

6 Skříň s otvíravými dveřmi  
na jednokloubových 
závěsech Selekta Pro 2000. 
Prostorově nenáročné, 
ploché a pohledné.

7 SmarTray: praktické 
zásuvky pro psací stoly  
i skříně.

8 Přídavný kontejner se 
zásuvkami SysTech: 
elegantní, prostorný  
a flexibilně členitelný.
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Stylové zařízení, efektivní práce:  
Home office 1

Profesionální práce ... z domova!

Živnostníci, projektanti, konzultanti ... spousta lidí má svoji kancelář 
již doma. Množství home office poroste, protože tato možnost 
alternativního pracoviště je zajímavá jak pro zaměstnavatele, tak pro 
zaměstnance. 

Pro dodavatele kancelářského nábytku nastupují specifické požadavky:  
Nábytek by měl být funkční, prostorově efektivní a zároveň zapadnout 
do bytu. Hettich také zde nabízí perfektní řešení:

Skříně s pousuvnými dveřmi potřebují málo místa a vytvoří 
harmonické spojení bydlení s prací. V kontejneru na kolečkách jsou 
často používané podklady a potřeby vždy po ruce. A výškově stavitelný 
stůl významně pomáhá udržet zdravá záda.

2 Blahodárné pro záda: změna mezi stáním a 
sezením! Díky možnosti seřídit výšku podnože 
LegaDrive System elektromotorem je to zcela 
jednoduché.

3 Pohledné a funkční: systém na posuvné dveře  
s horním zavěšením SysLine S.

1 Kontejner na kolečkách: osobní úložný prostor 
pod, resp. vedle stolu. Dokonale uspořádaný díky 
Systema Top 2000.
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Moderní sektretář:  
Home office 2



29

1

2

Kancelář ve skříni. 

Zkontrolovat e-maily, napsat 
blahopřání k narozeninám, surfovat  
na síti ... v home office jde práce snadno 
od ruky. Nejméně pak, když malé 
pracovní místo je tak účelně zařízené, 
jako tento moderní sekretář. Ten krásně 
zapadá do interiéru - například  
s posuvnými dveřmi, které naráz otevřou 
pracovní místo.

1 Psací deska je po vytažení aretována.

2 Zásuvka SmarTray umožňuje 
zamykání - malý soukromý "trezor" 
doma.
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Otevřeno vaší tvořivosti:  
Home Office 3

Technickou rozmanitostí k dokonalosti. 

Šanony a pořadače, časopisy i knihy musí být též
v domácí kanceláři uloženy přehledně. Běžnou 
kancelářskou skříň pozvedne na vyšší úroveň systém 
Hettich pro skládané dveře! Toto řešení je nanejvýš 
funkční, prostorově úsporné ... a k tomu útulné. To 
proto, že skládané dveře spojují několik výhod: šetří 
místo podobně jako dveře posuvné, a k tomu umožní 
přehled o celém obsahu skříně - snadno a rychle.

1 Systém pro skládané dveře WingLine 770 
usnadňuje práci v domácí kanceláři: díky rychlému 
přístupu k úložnému prostoru. Nabízí perfektní 
přehled o celém obsahu skříně. A otevřené dveře 
zabírají před korpusem méně místa.
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2 Psací stůl se stane příjemným prostředím: 
stolové podnože Change Basic jsou atraktivním 
základem pro stolové desky dle vašeho výběru - 
stabilní a šířkově flexibilní.
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1 Pěkná práce! Velkoformátové posuvné 
dveře zušlechtí interiér. Sortiment 
TopLine nabízí vhodná řešení.

2 Ideální pro kompaktní kancelářské 
skříně: systém kování SysLine S.

Působivé uvítání:  
Recepce a příjem
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4

První dojem se počítá. 

Vstup je vizitkou společnosti. Aby vše 
u pultu správně odsýpalo, je potřeba 
inteligentní uspořádání a organizace. 
Řešení se jmenuje Hettich. S naším 
promyšleným funkčním zařízením 
kancelářského nábytku je snadné 
udržet pořádek a mít psací potřeby
i jiné nástroje vždy po ruce.

4

3 Nepostradatelný za recepčním 
pultem: kontejner. Dokonale vybavený 
systémem zásuvek Systema Top 2000.

4 V rámu závěsné registratury 
ze sortimentu Systema Top 2000 
přehledně uložíte všechny podklady.

5 Široké zásuvky nabídnou prostor, 
pořádek a přehled. Zásuvky Systech 
jsou vhodným základem.
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2

1

Vkusná prodejna - spokojený zákazník 

Získat více náhodných zákazníků a prodávat 
úspěšněji! S atraktivním designem prodejny 
a funkčními prvky společnosti Hettich. Neboť 
zařízení a vybavení obchodu může rozhodnout  
o tom, jestli zákazník vstoupí, jak dlouho zůstane 
a zda se rozhodne pro nákup.

2 Hodnotné zboží perfektně prezentováno -  
a spolehlivě zabezpečeno zámky Hettich.

1 Zásuvkové systémy jsou pro ukládání skutečný 
zázrak. Exkluzivní systém zásuvek ArciTech 
citelně doloží vysokou úroveň vybavení.

S kvalitními závěsy, posuvnými dveřmi  
a zásuvkami Hettich vytvoříte příjemné prostředí 
s nádechem exkluzivity, kterým se odlišíte od 
konkurence. A spousta inteligentních funkcí 
umožní plynulý průběh prezentace výrobků.

Atraktivní prezentace:  
Vybavení prodejny 1
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2

3

2

3

3 Závěsy Sensys jsou působivé obzvláště na 
skleněných dveřích: prémiový design a skvělé 
tlumení Silent System.

4 Kuchyně v kompaktním formátu: Caddy se  
systémem šířkově variabilních zásuvek SysTech.
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2

1

Stálá prodejní podpora. 

V atraktivně zařízených prodejních prostorách 
bude nakupování zážitek. Zde na zařízení záleží: 
moderně navržené skříně pro prezentaci zboží 
přitáhnou pozornost. Absence úchytek a malé 
mezery spojují exkluzivitu a velké nároky na 
design. V prostředí, kde na vás dýchá kvalita, lze 
výrobky působivě představit. 

Nadchnout zákazníky:  
Vybavení prodejny 2
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1

2 Na výsuvy Quadro lze posadit 
pohledné dřevěné zásuvky.

1 Zásuvkový systém ArciTech  
s vnitřním vybavením pro přesvědčivou 
prezentaci zboží.
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1

Osobitostí k úspěchu. 

Malé, příjemně zařízené obchůdky jsou obzvláště oblíbené 
v centrech měst. Osobitý duch a skladba zboží jsou zde 
určující činitele úspěchu. Atraktivně zařízený prodejní pult 
je základem pro osobní jednání se zákazníkem. Zásuvky  
jsou také zde překvapivě praktické. Náš příklad vidíte: 
InnoTech Atira. Zásuvkový systém perfektně zapadá  
do propracovaného zařízení prodejny - v případě potřeby jej 
lze zamykat. Takže cenné zboží je bezpečně uloženo  
a na požádání ihned po ruce. 

1 Se zásuvkami InnoTech Atira je na prodejně 
kvalita znatelně přítomná.

Vytvořit individuální profil:  
Vybavení prodejny 3
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Vybavení u psacího stolu:  
Kontejner

Vlastnosti a výhody
	Úložný prostor na pracovišti pro papíry, psací a osobní 
 potřeby
	Uzamykatelný – chrání před neoprávněným přístupem
	Kontejner na kolečkách pod stolem nebo stabilní vedle  
 stolu
	Lze vybavit dle přání díky flexibilní výšce čel 

Rozměry nábytku
	Hloubka 600 mm nebo 800 mm
	Šířka 430 mm (standardní kontejner)
          330 mm (úzký kontejner) 

Vnitřní členění dodá 
zásuvkám více funkcí.

Dokonale uspořádáno  
do nejmenšího detailu:  
Systema Top 2000 lze  
sestavit individuálně.

Díky plnovýsuvu s přesahem 
je pohodlně přístupný celý 
obsah zásuvky. 

Jemné zatlačení stačí:  
Push to open pro otevírání 
bez úchytek.

Systém kování: Systema Top 2000 / SysTech
	Kompletní systémy vybavení, obsahují zásuvky na psací  
   potřeby, zásuvky, výsuvy a zamykání
	Zásuvky celokovové, kompletní, s možnostmi členění  
 Systema Top 2000 nebo šířkově variabilní s použitím 
   prvků SysTech
	Výsuvy alternativně jako částečný, plný nebo plnovýsuv 
 s přesahem (SysTech pouze na plnovýsuvu s přesahem)
	Dle přání s tlumením Silent System,  
 Silent System 40 nebo Push to open
	Vnitřní členění pomocí příček, přepážek,  
 držáků na razítka, zakladačů, rámů  
 na závěsné složky atd.
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Vybavení u psacího stolu:  
Caddy / minikontejner

Vlastnosti a výhody
	Vyvinutý pro zaměstnance bez stálého pracoviště
	Mobilní osobní úložný prostor, lze jej přesunout  
 k volnému stolu
	Stojí vedle psacího stolu; je možno jej  
 použít též pro práci vstoje

Rozměry nábytku
	Hloubky 400 - 450 mm 
	Šířka 430 mm

Systém kování: Systema Top 2000 / SysTech
	Kompletní systémy vybavení, obsahují zásuvky na psací 
   potřeby, zásuvky, výsuvy a zamykání
	Zásuvky s možností členění buď celokovové kompletní  
   Systema Top 2000 nebo šířkově variabilní s použitím  
   kovových boků SysTech
	Výsuv alternativně jako částečný, plný nebo plnovýsuv  
 s přesahem (SysTech pouze na plnovýsuvu s přesahem)
	Systém zásuvek na psací potřeby SmarTray
	Vnitřní členění pomocí příček, přepážek,  
 držáků na razítka, rámů na závěsné složky atd.

Mobilní průvodce 
pro práci vsedě  
i vstoje: kompaktní 
Caddy

Malý div: zásuvka 
na psací potřeby 
je dokonale 
přizpůsobena pro 
kompaktní Caddy.
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Vybavení u psacího stolu:  
Přídavný kontejner

Vlastnosti a výhody
	Alternativa ke kontejneru na kolečkách
	Osobní úložný prostor vedle psacího stolu
	Lze rozmanitě vybavit zásuvkami, závěsnými  
   rámy a zásuvkami na psací potřeby 

Rozměry nábytku
	Hloubky 400 - 450 mm
	Šířka 600 mm

Přehledné a přístupné uspořádání mnoha dokumentů: 
přídavný kontejner s rámem na závěsné složky  
Systema Top 2000.

Plochá, ocelová zásuvka pojme psací potřeby, drobnosti  
a osobní věci.

Systém kování: Systema Top 2000 / SysTech
	Kompletní systémy vybavení, obsahují  
 zásuvky na psací potřeby, zásuvky, výsuvy  
 a zamykání
	Šířkově variabilní zásuvky s boky SysTech  
 nebo závěsné rámy
	Na plnovýsuvech s přesahem
	Vnitřní členění pomocí příček, přepážek atd.
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Kontejner: Rozměry a členění

Kontejner
Šířka 430 mm
Hloubka 600 mm

Úzký kontejner
Šířka 330 mm
Hloubka 600 mm

Kontejner
Šířka 430 mm
Hloubka 800 mm

Úzký kontejner 
Šířka 330 mm
Hloubka 800 mm

Caddy / minikontejner
Šířka 430 mm
Hloubka variabilní 400 - 450 mm

Přídavný kontejner 
Šířka 600 mm
Hloubka variabilní 400 - 450 mm

Hloubka
600 
mm

Hloubka 
800 
mm

1 HE

2 HE

3 HE

4 HE

5 HE

7 HE

2,5 HE

· Zásuvka na psací potřeby

· Police na šanony a přepážka od 7HE (pouze EB 392)*

· Kartotékové profily s opěrkami  
   max.  A6 naležato / C6 naležato* 

· Kartotékové profily nebo schránky s opěrkami  
 max. A5 naležato / C5 naležato

· Zásuvka s příčkami
· Přihrádky na formuláře (pouze EB 392)
· Nízký drátěný zakladač (pouze EB 392)*
· Držák na razítka (pouze EB 392)*

· Kartotékové profily nebo schránky s opěrkami  
 max. A5 na výšku / A4 naležato / C4 naležato*
· Přihrádky na formuláře ve strmé pozici (pouze EB 392)*

· Závěsný rám k postavení do zásuvky*
· OrgaTank (pouze EB 392)*

*pouze kontejner šířky  
430 mm

Úzký kontejner 330 mm

Kontejner 430 mm
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Vybavení u psacího stolu:  
Big Org@Tower

Vlastnosti a výhody
	Multifunkční vysoký kontejner
	Úložný prostor, dělicí příčka, místo pro práci vestoje
	Lze doplnit psacím stolem
	Spojuje výhody kontejneru (osobní úložný prostor)  
 a skříně (velkorysý objem) 

Rozměry nábytku
	Hloubky 800 - 1 000 mm
	Šířka 430 mm (jako kontejner)

Systém kování: Systema Top 2000  
nebo systémy pro vnitřní dřevěný korpus („Wood“)
	Lze rozmanitě vybavit (police na šanony, zásuvky na  
   psací potřeby, zásuvky, závěsné rámy, široké zásuvky,  
   nebo zásuvky z boků SysTech)
	Big Org@Tower Wood jako kompletní systém kování  
 pro vnitřní dřevěný korpus (výsuvy, stabilizátory,
 dorazy, seřízení čel)

Org@Tower rozhýbe komunikaci a poskytne dostatek místa 
pro všechny podklady.

Integrované zásuvky SysTech ještě zvyšují komfort  
Big OrgTower Wood.
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Příklady:  
Big Org@Tower Wood

Příklad 1
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x police na šanony
	2 x skříňová zásuvka na plnovýsuvu s přesahem  
	1 x závěsný rám na plnovýsuvu s přesahem  
   (dráha rovnoběžná s čelem; zbytek zároveň s bokem)

Příklad 3
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	S mezistěnou 
	1 x plastová zásuvka SmarTray 40 mm s bočním spojem (EB 392); částečný výsuv
	1 x police na šanony  
	3 x zásuvka A4/A4 s ocelovým čelem, EB 392; plnovýsuv s přesahem

Příklad 5
	Vnitřní korpus otevřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	1 x skříňová zásuvka na plnovýsuvu s přesahem  
	1 x závěsný rám na plnovýsuvu s přesahem  
   (dráha rovnoběžná s čelem; zbytek zároveň s bokem)

Příklad 2
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	S mezistěnou  
	1 x dveře s Push to open
	1 x police na šanony  
	1 x zásuvka A4/A4 se závěsným rámem, EB 392; plnovýsuv s přesahem

Příklad 4
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	S mezistěnou a vysokou nikou  
	1 x ocelová zásuvka SmarTray 75 s kazetou, víkem a zámkem; plnovýsuv
	1 x police na šanony   
	3 x zásuvka SysTech s dřevěným čelem; šířkově variabilní, plnovýsuv s přesahem 

Příklad 6
	Vnitřní korpus otevřený shora
	Bez mezistěny
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	2 x plastová zásuvka SmarTray 40 mm s bočním spojem (EB 392); částečný výsuv
	1 x police na šanony
	1 x závěsný rám na plnovýsuvu s přesahem  
   (dráha rovnoběžná s čelem; zbytek zároveň s bokem)
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Příklad 7
	Vnitřní korpus otevřený shora
	S mezistěnou 
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	3 x zásuvka A4/A4 s ocelovým čelem, EB 392; plnovýsuv s přesahem
	1 x závěsný rám A4 na plnovýsuvu s přesahem

Příklad 9
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x police na šanony
	1 x skříňová zásuvka na plnovýsuvu s přesahem

Příklad 11
	Vnitřní korpus uzavřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x skříňová zásuvka na plnovýsuvu s přesahem
	1 x závěsný rám na plnovýsuvu s přesahem  
   (dráha rovnoběžná s čelem; zbytek zároveň s bokem)

Příklad 8 (přístup z obou stran)
	Vnitřní korpus otevřený shora
	S mezistěnou 
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	1 x plastová zásuvka SmarTray 40 mm  
  s bočním spojem (EB 392) 
	1 x dveře s Push to open 

	1 x sedák  
 (není ze sortimentu Hettich) 
	3 x zásuvka A4/A4  
 s ocelovým čelem, EB 392;  
   plnovýsuv s přesahem

Příklad 10
	Vnitřní korpus otevřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	1 x plastová zásuvka SmarTray 40 mm s bočním spojem, částečný výsuv 
	1 x police na šanony

Příklad 12
	Vnitřní korpus otevřený shora
	Bez mezistěny 
	1 x Org@Wall - profil s miskami
	2 x zásuvka SysTech s dřevěným čelem, plnovýsuv s přesahem 

Příklady:  
Big Org@Tower Wood
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Vybavení úložných prostor:  
Skříně

Vlastnosti a výhody
	Skříň pro ukládání běžných formátů papíru  
 (závěsné složky, kartotéky)
	Výsuvy až pro 3 řady závěsných složek  
 zvýší přehled a usnadní přístup
	Vysoká flexibilita formátů a uspořádání  
 (lze použít s čely nebo za otvíravými dveřmi) 

Rozměry nábytku
	Hloubky 400, 430 a 600 mm
	Šířky 435 - 1.200 mm  
 (1 až 3 řady závěsných složek rovnoběžně s čelem) 

Kancelářský nábytek v elegantní podobě:  
díky systému zásuvek SysTech.

Dokonalý přehled a optimální přístup díky plnovýsuvu  
s přesahem

Systém kování: Systema Top 2000 / SysTech
	Rámy na závěsné složky
	Široké zásuvky SysTech
	Rozsáhlý sortiment doplňků a příslušenství
	Alternativně: zásuvkové systémy s možností zamykání  
 (např. ArciTech, InnoTech) nebo dřevěné zásuvky  
 a zamykací systém 

	1 x sedák  
 (není ze sortimentu Hettich) 
	3 x zásuvka A4/A4  
 s ocelovým čelem, EB 392;  
   plnovýsuv s přesahem
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Vybavení úložných prostor: 
Rozměry a členění

2,5 HE

3 HE

4 HE

5 HE

2 HE

· Závěsný rám k postavení do zásuvky  > BWS
· Závěsné složky  > rám na závěsné složky
· Rám na závěsné složky  > SysTech

· Příčky > BWS (OrgaLine nebo OrgaClip)
· OrgaStripe  > SysTech

· Kartotékové profily s opěrkami max. A6 naležato nebo C6 naležato  
 > BWS (OrgaLine nebo OrgaClip)

· Kartotékové profily s opěrkami max. A5 naležato nebo C5 naležato  
 > BWS (OrgaLine nebo OrgaClip)
· Kartotékové schránky s opěrkami max. A5 naležato nebo C5 naležato  
 > BWS, SysTech

· Kartotékové profily s opěrkami  
 max. A5 na výšku, A4 naležato nebo C4 naležato   
 > BWS (OrgaLine nebo OrgaClip) 
· Kartotéková schránka s opěrkami  
 max. A5 na výšku, A4 naležato nebo C4 naležato   
 > BWS, SysTech

Vestavné šířky: 
X=13: 397, 562, 762, 862, 962, 1162 
X=22: 415, 580, 780, 880, 980, 1180 
SysTech: variabilní šířky do 1162 a 1180

BWS = skříňová zásuvka

Hloubky
400,
600,
430  
mm
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Vybavení úložných prostor:  
Otvíravé dveře

Vlastnosti a výhody
	Jednoduché kování v mnoha funkčních variantách
	Jednoduché zpracování a montáž 

Rozměry nábytku
	Hloubky 400, 430 a 600 mm
	Šířky 435 - 1.200 mm

Selekta Pro 2000: jednokloubový 
závěs s úhlem otevření 270°.

Sensys:  vícekloubový závěs  
s integrovaným tlumením  
a vyznamenaným designem.

Intermat: cenově výhodná alternativa 
k závěsu Sensys.

Systémy kování
Jednokloubový závěs: Selekta Top 2000
	Výjimečně nízká konstrukce
	Úhel otevření až 270°
	Čep viditelný z vnějšku

Vícekloubové závěsy: Sensys s integrovaným  
tlumením nebo Intermat
	Kování je z vnějšku zcela skryté
	Sensys s integrovaným tlumením Silent System
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Vybavení úložných prostor:  
Skříně s posuvnými dveřmi

Vlastnosti a výhody
	Velkorozměrové posuvné dveře působí moderně.  
   Stačí jim málo místa, jelikož v otevřeném stavu  
   neomezují průchod
	Ideální pro ukládání velkého množství pořadačů 
	Alternativně též se zásuvkami za dveřmi
	V porovnání s roletovými skříněmi mají jednodušší  
 konstrukci, spolehlivější funkci a jsou znatelně tišší  
 - obzvláště s tlumením Silent System 
	Prostor uvnitř skříně lze plně využít jako úložný

Rozměry
	Hloubky 400 - 600 mm
	Šířky 800 - 1.600 mm

Systémy kování
	SysLine S: kování pro posuvné dveře s horním nosným 
   profilem, kompletně skryté
	SlideLine 55 Plus: kování na posuvné dveře s dolním  
   nosným profilem

Kování s horním nosným profilem SysLine S Kování s dolním nosným profilem SlideLine 55 Plus
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Vybavení stolů: 
Stoly psací a konferenční

Vlastnosti a výhody
	Nezbytné místo pro práci s počítačem, psaní,  
 třídění, plánování a ukládání
	Adaptabilní dle výšky pracovníka. Ideální ke střídání 
 sezení a stání, jako prevence bolestí zad 

Rozměry
	Velikost stolové desky by měla být minimálně 1.600 x 800 mm
	Pracovní pozici mezi sezením a stáním lze snadno změnit 
   stiknutím tlačítka elektricky stavitelné podnože.

Expert pro ergonomickou práci: dle výběru vsedě nebo 
ulehčit zádům vstoje - LegaDrive Systems.

Ergonomické, velkorysé, reprezentativní: ředitelské 
pracoviště s výškově stavitelným stolem, lomeným do úhlu 
135 stupňů.

Systém kování: LegaDrive Systems
	Výškově stavitelné nohy, velmi stabilní s rozsahem 675 mm
	Zásuvky SmarTray pod stolovou deskou uchovají po ruce 
   důležité potřeby, chytrý telefon, tablet atd. 
	Org@Wall usnadní uspořádání psacího stolu  
 a umožní ukládání nad stolovou deskou
	Příklad realizace: výškově stavitelný konferenční stůl  
 až na 12 stavitelných nohách
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Vybavení stolů: 
Zásuvky SmarTray

Vlastnosti a výhody
	Poslouží, pokud stačí malý úložný prostor pro kancelářské  
   a psací potřeby, mobilní telefon, tablet a podobně
	V korpusu nebo pod stolovou deskou
	Uzamykatelné (pouze ocelové SmarTray)
	Kompletní sortiment, v plastovém nebo kovovém provedení

Rozměry
	Plastové zásuvky SmarTray: výška 40 nebo 60 mm
	Ocelové zásuvky SmarTray: výška 50 nebo 75 mm

Systém kování: plastové zásuvky SmarTray  
	Alternativně s částečným výsuvem Quadro 12

	Samodovírání bez tlumení
	Silent System
	Push to open

	3 barvy
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Vybavení stolů: 
Úložný systém Org@Wall

Vlastnosti a výhody
	Vytvoří místo na psacím stole  
	Rozčlení a odhluční prostor
	Psací a ostatní kancelářské potřeby pro každodenní  
 použití jsou neustále přehledně uloženy
	Vysoká flexibilita, jednoduchá montáž

Rozměry
	Libovolná šířka

Systémy kování
	Univerzální profil
	Plastové misky
	Zakladače DIN-A4
	Držáky pro upevnění ke stolové desce
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Technické údaje:  
Systema Top 2000 pro kontejner

Použití
	Pro standardní nábytek 
	Na zvolené úrovni nabízí členěný 
   úložný prostor pro podklady, 
   kancelářské a psací potřeby, ostatní  
   materiál, osobní věci atd.

Výhody
	Celokovové zásuvky
	Integrovaný rastr OrgaLine
	Variabilní členění
	Trvalý pořádek

Použití
	Pro závěsné složky  
 formátu DIN-A4

Použití
	Nábytek pro náročné 
	Podle vybavení zásuvky 

	Osobní věci
	Psací a kancelářské potřeby
	Podklady
	Papíry

Výhody
	Systém dvojitých zásuvkových boků 
   pro variabilní šířky zásuvek
	Obzvláště vysoká kvalita 
	Ušlechtilý, přímočarý design

Zásuvka na psací potřeby

Ocelová zásuvka

Závěsný rám k postavení  
do zásuvky

Zásuvkové boky SysTech

Použití
	Na psací potřeby a osobní věci
	26 mm  -> standard pro  
 drobnosti, jako tužky atd.
	40 mm  -> zvětšená výška  
 pro větší předměty

Výhody
	Integrované praktické členění
	Snadná údržba
	Výborný přehled 
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Zamykací tyče lze nastavit 
nebo zkrátit

Systém zabraňuje 
současnému vytažení 
několika zásuvek.

Zásuvkové výsuvy

Samodovírací tělesa  Doporučené použití

Zamykací systémy  Doporučené použití

KA 270 Částečný výsuv 25 kg 	Pro celokovové zásuvky 600 a 800 mm  
    hluboké (standardní a úzké)
   	Běžný standard

Quadro Duplex 25 Plnovýsuv 25 kg 	Pro celokovové zásuvky
   	Komfortní vysunutí zásuvky
   	100 % přístup k celé zásuvce

Quadro Duplex 45 Plnovýsuv  	Pro celokovové zásuvky  
 s přesahem 45 kg  nebo boky SysTech
   	Optimální vysunutí zásuvky
   	Nejlepší přístup k celé zásuvce
   	Pro zásuvky se závěsnými rámy 

Samodovírání Bez tlumení  	Funkční kontejner pro operativní pracovníky
   	Samostatná kancelář

Silent System Krátké, funkční  	Funkční kontejner pro operativní pracovníky
 tlumení  	Kancelář s více pracovníky (snižuje hlučnost)

Silent System 40 Dlouhé, komfortní  	Hodnotný kontejner zaměřený na pohodlí   
 tlumení    pracovního místa  
   	Reprezentativní kancelář    
   	Nutno použít u zásuvek SysTech

Push to open    	Hodnotný kontejner zaměřený na pohodlí  
    pracovního místa
   	Reprezentativní kancelář    
   	Bez úchytek

Stop Control 	Pojistka proti vytažení  	Bezpečné uložení cenností
  a převrácení  	Nábytek nekotvený na zdivo
 	Centrální zamykání
  všech zásuvek v korpusu
 	Bezpečnost proti 
  vylomení 45 kg
Stop Control Plus 
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Technické údaje:  
Systema Top 2000 pro kontejner

Zásuvkové boky SysTech

Ocelová zásuvka
Standard
Úzká

Zamykací tyč
Stop Control
Stop Control Plus

Samodovírací těleso

Samodovírání bez tlumení

Samodovírání s tlumením
Silent System:

Samodovírání s tlumením
Silent System 40

Push to open

Výsuvy
Zásuvka

KA 270 částečný výsuv
25 kg

Quadro Duplex 25 plnovýsuv
25 kg

Quadro Duplex 45 plnovýsuv s přesahem
45 kg
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Zásuvka na psací potřeby
Plast
Standard
Vysoká (40 mm)

Závěsný rám k postavení do zásuvky

OrgaTank
Plast
Ocel

Výsuvy
Zásuvka na psací potřeby

KA 1730 částečný výsuv Quadro 12 částečný výsuv
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Technické údaje:  
Systema Top 2000 pro skříně

SysTech 
Systém boků

Výsuvy

DesignSide
Sklo
individuální

Rám na 
závěsné složky
Svařovaný

Rám na 
závěsné složky
Šířkově seřiditelný

Samodovírací těleso

Samodovírání
bez tlumení

Samodovírání
s tlumením  
Silent System

Samodovírání
s tlumením  
Silent System 40

Push to open

Skříňová zásuvka
Svařovaná

Zamykací tyč
Stop Control
Stop Control Plus

Quadro Duplex 40 
Plnovýsuv s přesahem
40 kg

Quadro Duplex 60 
Plnovýsuv s přesahem
60 kg

Quadro Duplex 70 
Plnovýsuv s přesahem
65 kg

Závěsný rám  
k postavení do 
zásuvky

Parallel System
Hřebenová dráha
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Technické údaje:  
Systémy pro posuvné dveře

DesignSide
Sklo
individuální

SlideLine M
Jednodráhový systém pro naložené posuvné dveře

Použití
	Pro posuvné dveře do hmotnosti 30 kg
	Lze použít pro dveře dřevěné,  
   skleněné a s hliníkovým rámem
	Šířky dveří 300 - 1.800 mm
	Výšky dveří do 2.000 mm
	Tloušťky mezistěn 15, 16, 18, 19, 22 a 25 mm

Výhody
	Flexibilní systém pro rozličný nábytek
	SlideLine M vylepšuje formu i funkčnost  
 nábytku
	Přesné seřízení zajistí perfektní vzhled
	Silent System ve směru otvírání, zavírání  
 i kolize

WingLine 770
Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním  
nosným a dolním vodicím profilem; pro naložené dveře

Použití
	Dveře do hmotnosti 20 kg
	Pro dřevěné dveře
	Šířky dveří do 500 mm
	Výšky dveří do 2.200 mm
	Tloušťky dveří 16 - 25 mm

Výhody
	Vysoká nosnost
	Atraktivní design
	Jednoduchá montáž a seřízení
	Komfortní tlumení při použití závěsů Sensys
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Technické údaje:  
Systémy pro posuvné dveře

SlideLine 55 Plus  
Dvoudráhový systém pro posuvné dveře naložené i 
vložené, s dolním nosným profilem 

Použití
	Pro posuvné dveře do hmotnosti 15 kg při použití  
 plastových profilů
	Pro posuvné dveře do hmotnosti 30 kg při použití  
 hliníkových profilů
	Šířky dveří 400 - 800 mm
	Výšky dveří do 1500 mm
	Tloušťky dveří 16 - 19 mm

Výhody
	Flexibilní systém
	Jednoduchá montáž
	Volitelné tlumení Silent System nezasahuje  
   do úložného prostoru
	Seřízení výšky +/- 1,5 mm kolečkem 
 bez použití nářadí

SysLine S  
Dvoudráhový systém pro posuvné dveře vložené,  
s horním nosným profilem 

Použití
	Pro posuvné dveře do hmotnosti 15 kg
	Šířky dveří 400 - 800 mm
	Výšky dveří do 2000 mm
	Tloušťky dveří 16 - 19 mm

Výhody
	Všechny součásti kování jsou zvnějšku skryté,  
 což rozšiřuje designové možnosti
	Volitelné tlumení Silent System nezasahuje  
 do úložného prostoru
	Seřízení výšky +/- 1,5 mm kolečkem 
 bez použití nářadí



63

Sensys 
Použití
	Nábytek pro obzvláště náročné

Výhody
	Miskový závěs s rychlomontáží a integrovaným tlumením
	Z vnějšku skrytý
	Velký úhel samodovírání od 35°
	Seřízení dveří ve 3 směrech
	Dokonce i velké a těžké dveře spolehlivě utlumí
	Účinnost se neseřizuje
	Estetický, mnohokrát oceněný design
		Funkční v obzvláště velkém teplotním rozsahu  

od +5°C do +40°C
	Úhly otevření 95°-110° nebo 165°

Intermat 
Použití
	Pro standardní nábytek

Výhody
	Miskový závěs s rychlomontáží bez tlumení
	Z vnějšku skrytý
	Seřízení dveří ve 3 směrech
	Solidní provedení, povedený design
	Volitelně lze doplnit tlumení 
	Úhly otevření 90°, 110°, 125°, 165°

Selekta Pro 2000
Použití
	Pro typický kancelářský nábytek

Výhody
	Jednokloubový miskový závěs s rychlomontáží  
 a viditelným čepem
	Osvědčená vysoká kvalita
	Volitelně s tlumením
	Různé povrchové úpravy
	Seřízení dveří ve 2 směrech
	Úhly otevření 180°- 270°
	Precizní a jednoduchá klipová montáž

Technické údaje:  
Závěsy
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Technické údaje:  
Zásuvkové systémy

ArciTech
Použití
	Systém zásuvek s dvojitými boky pro hodnotný
 nábytek 

Výhody
	Jedinečný chod, perfektní tlumení
 Silent System
	Nosnost 40, 60 a 80 kg
	Stavebnicová koncepce umožňuje  
 vytváření mnoha variant
	Dostupné rovněž jako hotové zásuvky
	Na přání též s Push to open Silent
	Lze zamykat pomocí systému Stop Control Plus 
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InnoTech Atira
Použití
	Systém zásuvek s dvojitými boky
 pro všestranné použití 

Výhody
	Výrazný, přímočarý design
	Různé barevné varianty
	Široký sortiment vnitřního členění
	Koncepce platformy s částečnými a plnými výsuvy
	Výsuvy Quadro s nosností do 50 kg
	Lze zamykat pomocí systému Stop Control Plus 

Technické údaje:  
Zásuvkové systémy
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Katalogy a online nástroje:  
Informace a realizace

Všechny informace vždy rychle po ruce.

Náš katalog Technika a použití je vydán jako klasická tištěná 
příručka.

Naše digitální katalogy nabízí víc:
	Digitální vyhledávání vám pomůže s nalezením
 nejvhodnějšího výrobku.
	Pomocí tabletu, PC nebo chytrého telefonu můžete mít
 vždy a všude přístup k digitálním informacím:  
 v dílně i na místě realizace. Volitelně přes App nebo naše 
 webové stránky.
	Pomocí nákupních funkcí lze vybrat cílený produkt  
 sestavit kusovníky a snadno objednat. 

K tomu vám nabízíme dva formáty katalogu:  
online katalog a digitální listovací katalog, který je opticky 
identický s katalogem tištěným. Též z listovacího katalogu 
lze vybrané položky snadno převzít do nakupního koše  
a objednat.

A navíc: Příručka pro navrhování  
kancelářského nábytku:
https://www.hettich.com/short/6ec3c9

Jeden film řekne více než tisíc slov:
Naše videa Vám ukáží, jak na to!

Využijte videa Hettich pro informování Vašich zákazníků:
		Vložte videa Hettich na vaše internetové stránky
		Pošlete odkaz e-mailem nebo SMS
		Při telefonických dotazech naveďte zákazníka  
 na odpovídající video

Využijte videí na našem
YouTube kanále: 
https://www.hettich.com/ 
short/b83c21

https://www.hettich.com/short/7ed367
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Kompletní obsah zprostředkovaný rychle - pomocí videa
		Videa představují výrobky, jejich montáž a použití  
 ve snadno pochopitelných znázorněních.
		Na kanálu YouTube „HettichDeutsch“ naleznete  
  vždy nejnovější videa.
		Rychlé vyhledávání: zadejte jméno výrobku  
 do vyhledávacího pole

Tento odkaz vede ke 
kanálu Hettich  
na YouTube:
https://www.hettich.com/ 
short/b83c21
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