
Slide it. Love it.
Posuvné a skládané dveře v kuchyni
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Všichni to dělají: posouvání je radost.
Lidé mají zálibu v jednoduchosti. Na jejich tabletech. 
V jejich chytrých telefonech. Převratná estetika virtuálního 
posouvání fascinuje miliony lidí: jemný, plynulý pohyb,
jednoduše dotykem prstu. Ale hlásí se též opravdové 
posouvání. Skutečné užitkové vozy mají posuvné dveře, 
posuvná střecha poskytuje čerstvý vzduch a pocit svobody 
a v domácnosti posunujeme dělicí stěny nebo dveře 
na nábytku.

Slide it. Love it. Existuje mnoho důvodů.
Také v nábytkovém designu posouvání lidi nadchne. 
Dokládá to spotřebitelská studie společnosti Hettich. 
Spotřebitelé, uvažující o koupi nábytku byli dotazováni, 
jak hodnotí posuvné dveře ve srovnání s jinými otvíracími 
systémy.
Jsou pro ně obzvláště důležitá dvě hlediska:

· Ergonomie 
· Design 

Systémy posuvných dveří od společnosti Hettich je naplňují 
mimořádně.
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Výhody posuvných dveří
Posuvné dveře předvedou své silné stránky při každodenním 
používání. Pokud jde o ergonomii a komfort, stojí posuvné 
dveře podle valné většiny spotřebitelů za úvahu. A to  
z dobrých důvodů: U horních skříněk nehrozí kvůli otevřeným 
posuvným dveřím nebezpečí úrazu. Kromě toho se posuvné 
dveře dají pohodlně ovládat bez úchytek a úložné prostory 
nahoře je možné dokonale využít.

Uspořádání s posuvnými dveřmi
Pomocí posuvných dveří lze moderní, velkorysou 
interierovou architekturu přenést též do nábytku. Moderní 
systémy posuvných dveří přesvědčují díky velkým 
plochám s minimem rušivých mezer.

Lepší ergonomie

Moderní design
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WingLine L a SlideLine M v kuchyni

WingLine L: skříň jako středobod kuchyně.    
Fascinující skládané dveře WingLine L s Pull  to  move Silent.
Krátkým potažením za úchytku pootevřete dveře a od úhlu 
otevření 1° probíhá otvírání samočinně. WingLine L 
s Pull to move Silent umožní rozvinout nápaditý design.
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SlideLine M: horní skříňky   
Upgrade designu kuchyně. SlideLine M zlepší funkčnost  
a vzhled nábytku.
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WingLine 230 a SlideLine M v kuchyni

WingLine
dokonalý přehled a přístup k obsahu skříní díky 
velkým dveřím o ploše až 6 m

 230: panoramatický komfort

2
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SlideLine M: 
Univerzální systém se hodí pro všechny obvyklé nábytkové 
konstrukce. Dveře s dřevěným, skleněným nebo hliníkovým 
rámem s hmotností až 30 kg lze namontovat rychle 
a snadno. K dispozici jsou vhodné profily pro běžné 
tloušťky polic.
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WingLine L a SlideLine M v kuchyni

WingLine L: 
Nové pojetí skládacích dveří. S WingLine L realizujete skládané 
dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. S kultivovaným chodem, 
tlumeným otvíráním i zavíráním, montáží bez použití nářadí 
stejně jako minimálním přesahem otevřených dveří do světlé 
šířky, který umožní efektivní využití vnitřního prostoru.
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SlideLine M:
Jeden systém, nesčetné možnosti použití. Se systémem 
SlideLine M je konstrukce a výroba skříní s 1, 2 nebo 3 
posuvnými dveřmi hravě snadná. Zde se Vaší kreativitě 
nekladou žádné meze. Náš výrobní sortiment zahrnuje 
řešení pro naložené dveře (foto: kuchyňský ostrůvek) 
a vložené dveře (foto: horní skříňky).  
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WingLine L

Skládané dveře v novém pojetí 
S WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela nové 
dimenzi komfortu. Převratné mechanismy Push to move  
a Pull to move Silent zpřístupní celý obsah skříně pouhým 
jedním pohybem ruky. Zapůsobí panoramatickým efektem!
Další významné přednosti: kultivovaný chod, tlumené 
otvírání i zavírání, montáž bez použití nářadí stejně jako 
minimální přesah otevřených dveří do světlé šířky, který 
umožní efektivní využití vnitřního prostoru.

Křídla do hmotnosti 25 kg a výšky 2 400 mm zvládá 
suverénně a bezpečně: všestranný talent pro ložnice, 
kuchyně i kanceláře.

Optimální využití prostoru: minimální přesah 
otevřených dveří do světlé šířky a bezpečné držení 
dveří v otevřeném stavu. 

Puristický a komfortní: na pracovní ploše 
nepřekáží profil.
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Snadné a hladké otvírání: 
prvotřídní uživatelský komfort zajistí moduly Push 
to move a Pull to move Silent.

WingLine L: prvotřídní volba pro vestavěné pračky a sušičk

YouTube videa
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WingLine L

Působivý chod: 
snadný jako nikdy předtím a k tomu téměř neslyšný.

Perfektní bez úchytek:  
sestava dveří se zcela otevře pouhým jedním dotekem - 
díku modulu Push to move.



13

Jednoduše a hospodárně:
efektivní montáž zvládne jeden člověk díky inteligentním 
montážním pomůckám.

Vždy přesvědčivý:
WingLine L je vhodný pro všechny standardní formáty 
dveří.
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SlideLine M: naložené dveře

SlideLine M naložené dveře 
v kuchyňské horní skříňce
Kuchařské knihy a další předměty 
lze ukládat vizuálně přitažlivě do 
skříněk se SlideLine M a tím zajistit 
domácký vzhled. Někdy otevřeno - 
jindy zavřeno. Pokaždé jinak. Vždy po 
ruce.

YouTube videa
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SlideLine M vložené dveře v horní skříňce    
Chcete úplně uzavřít vaši horní skříňku a ochránit 
tak předměty před prachem a nečistotami?  
S kováním SlideLine M pro vložené dveře to lze 
bez potíží, protože 2- nebo 3-dverové skrínky 
realizujete snadno - vaše nápady nijak neomezuje.

 

SlideLine M: vložené dveře
YouTube video
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SlideLine M: vložené dveře

SlideLine M vložené dveře ve výklenku mezi 
pracovní deskou a horními skříňkam
S kováním SlideLine M pro vložené dveře lze snadno 
vytvořit uzavřený úložný prostor ve výklenku nad 
pracovní deskou. Tak se díky posuvným dveřím schovají 
elektrospotřebiče a jiné domácí potřeby - pro nerušený, 
domácký vzhled.
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WingLine L

Počet křídel

Hmotnost křídla

Spojení s bokem

Materiál dveří

Šířka křídla mm

2

ano

max. 2400 mm 

max. 600 mm 

dřevo

ano

max. 25 kg

Push to move,  
Pull to move Silent

Výška křídla mm

Technické informace ve zkratce

  Pro jedny skládané dveře se 2 křídly
  Naložené dveře
  Pro dřevěné dveře
  Push to move / Pull to move Silent
  Použití se závěsy Sensys
  Hmotnost křídla do 25 kg
  Výška dveří do 2400 mm
  Šířka křídla až 600 mm

Výškové seřízení ± 3 mm
Testováno 40000 cykly

  

WingLine L přehled parametrů



WingLine 230

2

20 - 25 kg

ano

dřevo

max. 600 mm

max. 3000 mm

ne

Technické informace ve zkratce

 Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
Naložené dveře
Pro dřevěné dveře
Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
Hmotnost křídla 20 až 25 kg
Výška dveří do 3000 mm
Šířka křídla do 600 mm
Testováno 40000 cykly
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Počet drah

Pohyb křídla

Konstrukce

Hmotnost dveří

Materiál dveří

SlideLine M naložený

1

tlumení zavírání, 
tlumení otvírání, 
protikolizní tlumení

do 2000

300 - 1800

dřevo 
hliník 
sklo

 max. 30 kg

naložené dveře

horizontální

Tlumení

Výška dveří mm

Šířka dveří mm

SlideLine M vložený

2

horizontální

vložené dveře

  max. 30 kg

dřevo

300 - 1800

do 2000

tlumení zavírání, 
tlumení otvírání, 
protikolizní tlumení

Technické informace ve zkratce (naložené dveře)

  Systém pro posuvné dveře s dolním nosným profilem  
a jednou dráhou

  Naložené dveře
  Dveře dřevěvé, skleněné, nebo s hliníkovým rámem
  Hmotnost dveří do 30 kg
  Výška dveří do 2000 mm
  Šířka dveří 300 - 1800 mm
  Tloušťky polic 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
  Výškové seřízení +/- 2 mm
  Tlumení Silent System ve směru zavírání, otvírání i kolize
  Beznářaďová rychlomontáž dveří
  Testováno podle EN 15706

Technické informace ve zkratce (vložené dveře)

  Jedno nebo dvoudráhové kování pro posuvné dveře s dolním 
nosným profilem

  Vložené dveře
  Dřevěné dveře
  Pro 1, 2 nebo 3 dveře
  Nosný a vodicí profil k našroubování, nalepení nebo zalisování
  Hmotnost dveří do 30 kg
  Výška dveří do 2000 mm
  Šířka dveří 300 - 1800 mm
  Výškové seřízení +/- 2 mm
  Tlumení Silent System ve směru zavírání, otvírání i kolize
  Rychlomontáž dveří bez použití nářadí
  Testováno podle EN 15706, úroveň 3

SlideLine M přehled parametrů



www.hettich.com
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