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To je vzrušující otázka, kterou se v této  
publikaci intenzivně zabýváme. Je fakt,  
že trendy mění náš svět a ovlivňují nás ve všech 
oblastech života. Mění se životní styl, jednání  
a postoje. Na náš život a bydlení mají vliv 
zejména čtyři megatrendy: urbanizace,  
individualizace, stárnutí populace a pracovní 
evoluce. 

Megatrendy!
Jak budeme žít a bydlet 
v budoucnosti?
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Řešení, která nadchnou. 
Tomu říkáme

Vnímejte styl
Individualita místo uniformity.  
Dnešní zákazník: „cíleně hledám nábytek, který  
se dá přizpůsobit pro moje osobité potřeby“.

Užijte si komfort
Komfortní funkce, které pomáhají zvládnout 
každodenní rutinu, hrají čím dál větší roli ve všech 
oblastech života.

Získejte prostor
Trend bydlení v malých bytech klade vysoké 
nároky na hospodaření s místem.  
To si žádá nové nápady jak využívat úložný 
prostor.

3



fascinaction.com

Konvenční koncepty bydlení v městském 

prostředí ustupují do pozadí. Nové vnímání 

sebe sama zvyšuje poptávku po výrob-

cích a řešeních, které se přizpůsobí svému 

uživateli. Zařízení místností  

a nábytku podle vlastních přání nabývají 

na významu. Všechen nábytek musí splnit 

požadavek: „tak osobitý jako vy“. Ukážeme 

vám nápady, jak to může nábytek splnit.

Vnímejte styl

4



5



!  Kování pro posuvné dveře SlideLine M otvírá nové úložné prostory
„ Dekorativní profil na zásuvkách AvanTech YOU dodává optické akcenty

Zrcadlí dobré nápady!
Exkluzivní koupelnový nábytek
Ranní pohyb je nejlepší start do nového dne. Toho se ochotně 
ujme zrcadlo, které ladným pohybem otevře úložný prostor.  
To je nové řešení pro vybavení exkluzivního nábytku do koupelny  
se stylovým designem. Skryté kování dává základ bezchybnému 
puristickému designu, který se promítá i v dolních skříňkách bez 
úchytek.
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!  Překvapivý pohyb. Překvapivá změna. Posuvné dveře VerticoMono   
„  Neuvěřitelně mnohotvárné - zásuvky ArciTech

Svislý posuv!
Kuchyňský nábytek  
s novou dimenzí

Ven ze stínu do světla ramp. Náš systém umožňuje 
posuv dveří v nové dimenzi: vodorovný je 
nahrazen svislým. Svisle se pohybující dveře  
na horních skříňkách nebo nikách budou 
ústředním tématem designérů. Dvojice dveří, které 
se pohybují synchronně nahoru a dolů, dávají nové 
impulsy designu a využití úložného prostoru.

8



!

„

9



1

!   Závěsy Sensys na tenké dveře v barvě černého obsidiánu
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Nábytkový design je umění. Nový design vyžaduje 
konstrukční řešení pro prémiovou kvalitu a 
funkčnost. Za puristickými čely se skrývají zajímavé 
a užitečné funkce. Tmavé materiály, sklo  
a skryté kování udávají trend nové generaci nábytku.

Estetický design interiéru! 
Nábytek z kombinace materiálů

11



fascinaction.com

Městské prostředí mění vztah k bydlení. 

Zůstáváme déle „mladí“ a mění se životní 

postoje. Pohodlí v tom hraje velkou roli. 

Jednoduché, intuitivně použitelné technické 

prvky v nábytku jsou stejně důležité jako 

pohodlné zacházení s vnitřním vybavením. 

Máme spoustu nápadů, jak věci rozhýbat.

Užijte si komfort
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!  Posun k dokonalosti: systém pro posuvné dveře TopLine XL

Místo pro sny!
Ofenzíva komfortu v ložnici

Raději velkolepý design, nebo vysoký komfort?  
Spojujeme obojí v jedinečném kování pro posuvné dveře.  
Jeho komfort je vidět i cítit. Vysoké a těžké dveře  
se posouvají hravě snadno. U třídveřové skříně lze prostřední 
dveře otvírat intuitivně vpravo i vlevo. To rozšiřuje prostor pro 
další tvůrčí nápady.
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!

! Elektromotorický teleskopický sloup LegaDrive přináší ergonomii do každodenního života 
„  Klasické a vždy nové: zásuvky InnoTech Atira

Dobrý den začíná komfortním 
zážitkem: pohledný nábytek plný 
překvapení. Pro vše, co není třeba 
vidět na první pohled, je nenápadně 
vestavěná skrytá schránka. Pro vše 
ostatní je místo za velkým zrcadlem. 
Důvěrné: tajná přihrádka vestavěná 
do nábytku vyjede nahoru  
po stisknutí tlačítka.  
Též pračka a sušička by měly zmizet  
z očí, nejlépe za praktické dveře.

Schovávaná  
v koupelně!
Koupelnový nábytek  
s tajnou přihrádkou

16



„

„

17



!

„

!  Pohyblivý úložný prostor v kuchyni s teleskopickým sloupem LegaMove 
„  Díky kování Wing 77 se za skládané dveře schová téměř celá kuchyňská linka

Komfort při vaření!
Kuchyně plná nápadů

Místo jednotvárnosti čistá radost  
z vaření: počínaje horními skříňkami, jejichž 
obsah se posune do ergonomické výšky,  
až po spotřebiče je vše podřízeno  
maximálnímu komfortu. Dolní koš myčky  
vyjede do pohodlné výšky a v otočná police  
 v lednici usnadní přístup k obsahu. Pokud 
někdo nemá náladu uklízet hned po vaření, 
může kuchyňskou linku schovat za skládací 
dveře.
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„

!  Design bez hranic díky zásuvkám AvanTech YOU   
„  Skvělý efekt: servírovací okénko s posuvnými dveřmi SlideLine M a VerticoSynchro

Život bez hranic!
Přepážka a propojení
Nové koncepce určují využití prostoru ne podle funkce 
ale podle jejich možností. Bydlet, jíst nebo vařit - mezi 
tím nejsou žádné hranice, pokud si je sami neurčíte. 
Promyšlené přepážky tento úkol pružně řeší. Skryjí,  
co není třeba hned vidět a přitom zajistí otevřený  
společný prostor. 
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„

Pohyblivá přepážka
https://www.hettich.com/short/30d823
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!

!  Ergonomický přístup díky výsuvu Quadro Big Duplex   
„  Stylové vybavení s vysokou funkčností: zásuvky Systema Top 2000

Práce snů!
Pohovka v týmové kanceláři
Změna úhlu pohledu často vede ke zcela novým řešením. Nejenže 
pohovka hned vedle pracovního stolu nabízí možnost zdřímnout  
si během přestávky. Spolu s výsuvnou sedačkou zve ke spontánní 
týmové komunikaci. Inovativní pracovní stůl má stavitelnou výšku, 
takže ergonomickou polohu lze nastavit jak pro práci vsedě, tak  
i vestoje.

22



!

„

23



!

„

! Elektromotorický systém teleskopických podnoží LegaDrive Eco - ergonomie snadno a rychle 
„ Otočná police ComfortSpin: vzadu je vpředu a naopak    § Kouzelný úložný prostor: zásuvka na kancelářské drobnosti SmarTray
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§

Konec s rutinou: v práci je stále žádanější 
flexibilita. Někdy potřebujete klid na 
soustředěnou práci, jindy je třeba živě 
komunikovat s kolegy v týmu. To si žádá 
nábytek, který vytváří podmínky pro 
efektivitu a pohodu. Pracovní místo  
s dostatkem soukromí a ergonomie jako 
je výškově stavitelný stůl s vysokým 
kontejnerem nabízí další funkce: úložný 
prostor, členění místnosti i ochranu 
soukromí. Nebo pohovka, která  
se několika hmaty změní z místa  
k odpočinku na místo k setkání.

Žádaný  
multitalent!
Variabilní 
kancelářský  
nábytek
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Lidé se stěhují do měst. Vznikají nové 

životní koncepty, které poskytují  

maximální kvalitu života na minimálním 

prostoru. Chytré využití úložného  

prostoru je tedy klíčový faktor. Svět práce 

se rovněž mění: nové úkoly vyžadují  

inovativní a flexibilní pracovní prostředí. 

Množství požadavků tvoří poptávku  

po novátorských myšlenkách. Některé  

z nich zde představujeme.

Získejte prostor
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!  Velké výsuvné prvky bez úchytek spolehlivě otevře elektromotorický otvírací systém Easys

Kouzelný úložný prostor
ve výklenku podkroví
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Nyní lze využít i ladem ležící výklenky v podkroví 
a pod schody. Pouhým jedním pohybem celý 
úložný prostor zpřístupníte z obou stran - 
ergonomicky a přehledně. Uspořádání a rozvržení 
je zcela individuální. Opět bez úchytek. Bydlení  
v podkroví nikdy nebylo tak příjemné a stylové.
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!  Prosklená skříň se závěsy Sensys na sklo

Nenápadně skrytá
domácí kancelář
Stále víc lidí potřebuje domácí kancelářské 
pracoviště pro občasné využití. Bydlení a práce 
pod jednou střechou na malé ploše nyní  
dokonale funguje - v kombinaci s exkluzivním 
nábytkem. V zavřeném stavu je to prosklená 
vitrína s výraznými charakterem. Po otevření  
se změní na funkční nábytek s chytře 
vymyšleným pracovištěm.
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Domácí kancelář v pohybu
https://www.hettich.com/short/38b3ea
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! Otvíravé a zasouvací dveře KA 5740 ukryjí velké spotřebiče  „ Ladný pohyb na systému TopLine M    
§ Doplňková aretace výsuvu Quadro
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§

Udržet vše čisté a uklizené je nyní hravě snadné. Díky 
promyšlenému uspořádání a spoustě úložného prostoru 
nalezne v technické místnosti vše své místo. Otvíravé  
a zasouvací nebo skládací dveře uzavírají malé i velké 
úložné prostory. Dokonce i velké spotřebiče lze úplně skrýt. 
Vše je uspořádáno tak, aby práce šla rychle od ruky.  
Úložný prostor a funkčnost s domáckou atmosférou: 
pohledná technická místnost.

Všechny věci v pořádku.
Inteligentní technická 
místnost
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! Push to open s multisynchronizací - trend pro velmi široké zásuvky   „ Osobitost je náš standard - zásuvky AvanTech YOU    
§ Variabilní nábytek díky kování SlideLine M

Recept na využití prostoru.
Kompaktní kuchyň all-inclusive
Málo místa - žádný problém. Pro takové situace jsme vyvinuli 
kompaktní kuchyňku. Je malá, když se nepoužívá, ale obrovská, když 
to potřebujete. Zde najde na malém prostoru místo vše, co je třeba 
pro uložení potravin, vaření a stolování.
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„

§

Kompaktní kuchyňka v pohybu 
https://www.hettich.com/short/2ad45f
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„

! Skládací dveře WingLine L nabízí přístup k celému obsahu skříně
„ Díky dřevěným zásuvkám na výsuvech Quadro se stává úložný prostor ještě útulnější

Úložného prostoru není nikdy dost. Ložnice  
je pro něj ideální místo. Namísto „raději praktické 
než hezké“ nastupuje heslo „užijte si komfort 
a velký úložný prostor“. S naším kováním pro 
skládané dveře vyrostou šatní skříně do nové 
dimenze a otevřou se nové perspektivy. Pouhým 
jedním pohybem ruky otevřete dveře dokořán  
a docílíte panoramatický efekt.

Hezký výhled!
Panoramatická  
šatní skříň
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!

!

! Bezpečí a komfort přináší závěsy Sensys s integrovaným tlumením společně s elektronickým zamykacím systémem 
Hettlock RFID   „ Komfortní a kompaktní: posuvné dveře s kováním TopLine L

Ústřední uzamykatelná skříň kombinuje domáckou 
atmosféru s osobním úložným prostorem a pomáhá vytvořit 
pohodu na pracovišti. Dveře z tenkých materiálů odpovídají 
požadavkům na moderní design a podtrhují charakter  
s vysokou kvalitou.

V pohodě!
Multifunkční 

kancelářská skříň
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! Zrcadlo sloužící zároveň jako pracovní plocha na závěsech Selekta Pro 2000  
„  Perfektní oáza klidu za skládacími dveřmi WingLine 230

Máme rádi, když nás při návratu domů uvítá pořádek. Důležitější  
než velikost chodby je dobře promyšlený úložný nábytek. Boty,  
šátky, klobouky a drobnosti potřebují své místo.

První dojem rozhoduje!
Multitalenty pro domácnost  
i kancelář
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„

Kabinka ve velké kanceláři umožňuje vytvořit oázu klidu např. pro 
nerušené telefonování. Nápady týkající se designu a vybavení nemají 
hranic.
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Zrcadlí dobré nápady!  
Exkluzivní koupelnový nábytek

Estetický design interiéru! 
Nábytek z kombinace materiálů

Místo pro sny!
Ofenzíva komfortu v ložnici

Schovávaná v koupelně!
Koupelnový nábytek s tajnou přihrádkou

Komfort při vaření!
Kuchyně plná nápadů

Život bez hranic!
Přepážka a propojení

Práce snů!
Pohovka v týmové kanceláři

Svislý posuv!  
Kuchyňský nábytek s novou dimenzí

Rádi se s vámi podělíme o fascinující nápady 
pro nový nábytek.
QR kódy vás zavedou přímo do naší Design 
Gallery -  nejsnadnější způsob, jak začít  
s navrhováním konkrétního nábytku.

Více informací?

Více na: https://web.hettich.com/cs-cz/navrhovani/design-gallery-a-pouziti-vyrobku.jsp
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Nenápadně skrytá!
Domácí kancelář

Všechny věci v pořádku! 
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Hezký výhled!  
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V pohodě!
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První dojem rozhoduje! 
Multitalenty pro domácnost i kancelář

Žádaný multitalent!
Variabilní kancelářský nábytek

Kouzelný úložný prostor!  
Ve výklenku podkroví
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