
Řešení, která nadchnou. 
Tomu říkáme
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Společně dáváme lidem   
radost z nábytku.
Díky nábytku s kováním, které nabízí Vašim zákazníkům to, co hledají: osobitá řešení, 
pohledný design, vysoký komfort a lepší kvalitu života. Tomu říkáme Fascin[action]. 
Vnímejte styl. Užijte si komfort. Získejte prostor.

Váš Dr. Andreas Hettich 

Seznamte se s rodinným podnikem Hettich!
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Domov v Kirchlengernu.

Z tradice vyrůstá inovace:
Historie delší než 125 let. 
Průkopnický a vynalézavý duch.

100% rodinná firma:
Ve 4. generaci. 
Trvalá odpovědnost.

Hettich dnes:
Jeden z největších výrobců 
nábytkového kování na světě.
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Doma na celém světě.

Dceřinné společnosti ve 24 zemích:
Globálně propojené - vždy blízko našim 
zákazníkům.

Výrobní závody v Německu:
Kirchlengern, Vlotho, Spenge, Balingen, 
Berlín a Frankenberg.

Výrobní závody v zahraničí:
Česká republika, Španělsko, USA,  
Čína a Indie.
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Přebíráme odpovědnost.

Za naše dodavatele  
a zákazníky.  
Dlouhodobé a spolehlivé partnerství.

Za naše spolupracovníky.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví, 
vzdělávání.

Za naše životní prostředí.
Trvalá udržitelnost díky našemu 
vlastnímu environmentálnímu 
managementu.
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Zdroj nápadů  
pro nábytkářskou branži.

Dáváme nábytku pohyb.
S inteligentním nábytkovým kováním.

Špičková technika, komfort a design.
Všude v domě, hotelu, obchodě, 
kanceláři a dokonce i domácích 
spotřebičích.

Váš silný partner. 
Pro průmysl, obchod, řemesla a kutily.
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Jak budeme žít a bydlet v budoucnosti?

M E G A TRENDY

Vnímejte styl

https://www.hettich.com/short/574275

Megatrendy mění svět a ovlivňují celý náš život. Čtyři  
z nich jsou zvláště významné pro změnu životního stylu  
a bydlení: urbanizace, individualizace, stárnutí populace  
a pracovní evoluce.

Vnímejte styl

Individualita potlačuje uniformitu. Nový zákazník 
cíleně hledá nábytek, jehož design a vybavení se 
dá přizpůsobit individuálním potřebám.

8



Vnímejte styl Vnímejte styl

https://www.hettich.com/short/4d3937 https://www.hettich.com/short/f26644

Užijte si komfort Získejte prostor

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

Trend stavět malometrážní byty klade vysoké 
nároky na hospodaření s místem. To si žádá nové 
nápady pro využívání úložného prostoru!
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„

! 

Užijte si komfort

!  Neomezená tvůrčí volnost se zásuvkami 
AvanTech YOU

„  Dokonale připravená scéna: okno  
z kuchyně do jídelny s kováním 
SlideLine M a VerticoSynchro

Žijte bez hranic!  
Přepážka, která spojuje

Chytrá přepážka tvoří vizuální předěl mezi kuchyní  
a jídelnou a zároveň je funkčně propojuje.

https://www.hettich.com/ 
short/747fe9
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„

Výjimečná estetika bydlení! Nábytek s kombinací 
materiálů

Tmavé materiály, sklo a skrytá technika určují trendy nové 
generace nábytku. Špičkové funkční prvky jsou použity 
v prémiovém puristickém designu.

Vnímejte styl

!  Při navrhování nábytku se závěsy Sensys 
pro skleněné dveře se fantazii meze 
nekladou.

„  Patří k sobě: závěs Sensys v barvě čeného 
obsidiánu pro dveře s malou tloušťkou

! 

https://www.hettich.com/ 
short/aec739

11
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Prostor pro sny!  
Ofenziva komfortu v ložnici

Znamenitý design, nebo raději větší pohodlí?  
Zde spojujeme obojí díky jedinečnému kování  
pro posuvné dveře. Pro rozměrné skříně se  
2 nebo 3 křídly hmotnosti až 100 kg.

Užijte si komfort

!  Posun k dokonalosti: kování pro posuvné 
dveře TopLine XL TopLine XL

https://www.hettich.com/ 
short/c8936b
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„

Krásné vyhlídky!  
Panoramatická šatní skříň

Díky panoramatickému efektu se dveře rozevřou na obě 
strany - pouhým jedním pohybem ruky. Paráda!

Získejte prostor 

!  Kování pro skládané dveře WingLine L 
nabízí kompletní přístup k obsahu skříně

„  Díky výsuvům Quadro pro dřevěné 
zásuvky je využití úložného prostoru ještě 
pohodlnější

! 

https://www.hettich.com/
short/235dbe
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Odraz dobrých nápadů!  
Exkluzivní koupelnový nábytek

Zde přichází komfortní pohyb ve výši očí. Úložný  
prostor se ladně pohybuje před fixním zrcadlem.  
Pohledné a praktické.

Užijte si komfort

!  Kování pro posuvné dveře SlideLine M 
splní každé přání pro využití úložného 
prostoru

„  Dekorativní profily zásuvek AvanTech 
YOU přidávají optické akcenty

https://www.hettich.com/ 
short/eba227

„
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„

§

Recept na hospodaření s prostorem  
Kompaktní kuchyňka all-inclusive

Malý a kompaktní, ale s velkým překvapením. Rafinovaně 
promyšlený kompaktní kuchyňský nábytek chytře využívá 
každý centimetr. Zde najde místo vše, co je třeba pro 
uložení potravin, vaření a stolování.

Získejte prostor 

!  Push to open s vícenásobnou 
synchronizací pro extra široké zásuvky

„  Osobitost je u zásuvkového systému 
AvanTech YOU již ve standardu

§  Neokoukaný nábytek díky kování pro 
posuvné dveře SlideLine M

https://www.hettich.com/ 
short/d5d7d7
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hettich.com/short/be51de

be51de

Osobitý jako ty. Precizní pohyb.

Systém zásuvek

AvanTech YOU
Výsuv

Actro 5D

HIGH16



Krásné. A krásně tiché. Perfektně vyladěný.

hettich.com/short/9c1a32

9c1a32

Systém závěsů

Sensys
Kování pro posuvné dveře

TopLine XL

LIGHTS 17



Osobitý jako ty:  
AvanTech YOU

Vytvářejte jedinečné zásuvky:
 Perfektně štíhlé boky
  Nepřeberné možnosti individualizace
  Dekorativní profily, DesignCapes  

a boky Inlay
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Actro YOU Quadro YOU

Vyrábějte efektivně a hospodárně:
  Platforma kompatibilních součástí systému umožňuje 

snadnou výrobu nábytku s bohatými funkcemi a 
rozmanitým vzhledem

  Dno zásuvky se nefrézuje, nepoužívají se spojky
 Záda a dno mají shodnou šířku

Získejte rozmanité rafinované funkce:
  Zásuvku lze kombinovat s výsuvy  

Actro YOU nebo Quadro YOU
  Shodné vrtání korpusu 
  Pro různé cenové segmety trhu
  Pro použití ve všech interiérech
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Precizní pohyb: 
Plnovýsuv Actro 5D
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�Fascinující úzké mezery mezi čely 
zásuvek
��Precizní seřízení 5D
��Vysoká stabilita při zatížení
��Velký dojem udělají úzké mezery mezi 

čely zásuvek

Lehký chod těžkých zásuvek
�Lehký, hladký chod
��Synchronizace zajišťuje plynulý pohyb 

bez přechodových efektů
�Na otevření stačí malá síla
��Účinně a měkce tlumí Silent System

�Vynikající stabilita
��Nosnost do 10 kg, 40 kg a 70 kg
��Vysoká boční stabilita a excelentně 

komfortní chod i pod velkým 
zatížením

��Pro nábytek s velkorysým designem, 
který vystoupí z davu
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Zažijte jedinečný uživatelský komfort:
  Pohodlné otvírání, sametově měkké 

tlumení
 Klidný a lehký chod
 Prostřední dveře lze otevřít na obě strany

Perfektně vyladěný:
Systém pro posuvné dveře 
TopLine XL
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Perfektní seřízení naložení 
dvěří na boku korpusu

Snadné seřízení výšky

Inovativní ochrana při  
postavení dveří na podlahu

Snadné umístění tlumičů 
do správné polohy

�Velké plochy s čistým vzhledem:
 Hmotnost dvěří 60 kg, 80 kg nebo 100 kg
  Štíhlá a decentní technika zůstává v pozadí
  Dekorativní pásky doladí dokonalý vzhled

Volitelně klipová montáž 
nosného profilu

Snadná a bezpečná montáž.
I
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Krásné. A krásně tiché: 
Sensys
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Zažijte jedinečné závírání:
  Plynulý přechod do fáze samodovírání
 Výkonné tlumení
  Stabilní funkce v širokém rozsahu 

teplot

  Sensys na skleněné dveře pro 
elegantní nábytek

  Těžké materiály - snadná práce pro 
závěsy Sensys na tenké dveře

  Nápadně nenápadný: Sensys v barvě 
černého obsidiánu s novou elegantní 
lineární montážní podložkou

25



Jednoduše. Efektivně. Úspěšně.

Katalog a web - nepřekonatelná dvojice! 
Bez oklik přímo k cíli s eService.
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hettich.com/short/3db94b

3db94b

shop.hettich.com

Všechny technické 
informace o 
produktech.

hettich.com/short/329d98

329d98

web.hettich.com

Jste na cestách 
nebo u zákazníka? 
Nevadí, náš 
web se přizpůsobuje 
pro zobrazení na 
mobilu.

hettich.com/short/6c15fd

6c15fd

hta.hettich.com

S bezchybnou 
montáži jde práce 
rychleji od ruky. Tady 
najdete mnoho 
užitečných návodů.
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hettich.com/short/3db94b

3db94b

hettich.com/short/329d98

329d98

Rychlé získávání informací a objednávání!  
V Hettich eSHop najdete obsáhlé technické informace o výrobcích.  
Využití funkce filtrování urychlí nalezení správného výrobku.  
Kromě toho zde naleznete montážní návody, videa a CAD výkresy.

Jsou jednoduše strukturované a přizpůsobeny k intuitivnímu použití!  
Na hettich.com najdete v kompaktní podobě všechny důležité informace. 
Je jedno, zda chcete jen načerpat inspiraci nebo už plánujete konkrétní 
zákaznický projekt - rychle se dostanete k cíli.

Hettich webové stránkyHettich eShop
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hettich.com/short/5e3836

5e3836

hettich.com/short/6c15fd

6c15fd

Váš osobní technický asistent!  
Technický asistent Hettich vám pomůže při montáži a seřízení našich 
výrobků a obsahuje další pomůcky ke zpracování. K obsahu můžete snadno 
přistupovat též pomocí telefonu nebo tabletu. Takže odpovědi na otázky a 
řešení obtíží naleznete kdekoli se zrovna nacházíte.

Informace o trendech a inspirace pro nový nábytek!  
V Hettich Design Gallery najdete naše nejnovější nápady a inspiraci. 
Ukážeme vám, jak pomocí našeho kování můžete vyrábět široký sortiment 
nábytku pro různé cenové segmenty. Využijte naše připravené kusovníky, 
výpisy kování, podrobné výkresy a ilustrace.

Hettich Design GalleryHettich technický asistent
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Efektivní a bezpečná příprava výroby!  
Pro většinu našich výrobků jsou dostupné digitální 2D a 3D výkresy. 
K dispozici jsou také řezy ve formátu PDF a pro CAD s důležitými 
konstrukčními detaily. Veškeré informace jsou k dispozici v Hettich eShop  
a na webových stránkách. 

Usnadňuje přípravu výroby a zásobování!  
Hettich Plan vám nabízí různé základní konstrukce s možností 
individuálního přizpůsobení. Optimalizuje výběr kování dle Vašeho zadání  
a vygeneruje všechny důležité konstrukční podklady. 

Hettich PlanHettich CAD

hettich.com/short/21c785

21c785

hettich.com/short/39c234

39c234
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Využívejte eService mobilně!  
Aktuální katalogy, brožury, návody, montážní pomůcky nebo videa - k naší 
digitální nabídce máte díky aplikaci v mobilu přístup odkudkoli. Aplikaci 
Hettich pro mobily a tablety si můžete zdarma stáhnout z Google Play 
nebo Apple App Store.

Účinná podpora prodeje!  
Poskytujeme nejrůznější data pro váš marketing a projekty. Nahlédněte do 
naší knihovny médií. Obrazová data můžete použít pro prezentace nebo 
pro váš vlastní web. Jako prodejce nebo partner získáte dokonce kompletní 
sady dat pro vytváření vlastního internetového obchodu.

Data a webové službyMobilní aplikace Hettich

hettich.com/short/214fc8

214fc8
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