
Nový katalog Nábytkové kování 2020
a online nástroje



Cílené změny katalogové dokumentace

 Katalog z r. 2016 měl 2 svazky (1.737 + 951 stran),                                     
nový katalog 2020 má 1 svazek a 1.050 stran

 Snadnější orientace v katalogu díky přehlednější struktuře kapitol a stran, 
např. 3 barvy zásuvek na jedné straně atd.

 Katalog obsahuje ty informace, které zákazník potřebuje při rozhodování 
„který artikl potřebuji objednat?“

 Záměrně redukovaný obsah informací, které zákazník  využije až po 
zakoupení výrobku, tj. při montáži

 Plynulý přechod do online prostředí díky QR kódům v celém katalogu



Katalog + web = bez oklik přímo k cíli s eService

Jednoduše naskenujte QR kód pomocí telefonu nebo tabletu. 

Krátkou internetovou adresu můžete také zadat přímo v okně prohlížeče na počítači.



Z úvodní strany kapitoly přímo na produktový web

 Na produktovém webu najde uživatel další 
informace a inspiraci



Z úvodní strany kapitoly přímo na produktový web



Ze strany s přehledem přímo na web Technický asistent

 Web „Technický asistent“ obsahuje:

 informace o montáži a seřízení = PDF, videa, 
animace

 FAQ = odpovědi na nejčastější otázky

 výpočet hmotnosti dveří

 zobrazení optimalizované pro mobil, takže 
Technický asistent pomáhá kdekoli a kdykoli



Ze strany s přehledem přímo na web Technický asistent



Ze strany s přehledem přímo na web Technický asistent



Ze strany s přehledem přímo na web Technický asistent

 zobrazení optimalizované            
pro mobil, takže                        
Technický asistent                 
pomáhá kdekoli a kdykoli



Z katalogové strany s produkty přímo do Info eShopu

 Starý eKatalog bude nahrazen novým Info
eShopem

 Uživatel zde nalezne všechny potřebné 
technické informace

 Nový Info eShop Hettich
nezobrazuje žádné ceny
a je dostupný pro                                      
každého uživatele bez registrace



Z katalogové strany s produkty přímo do Info eShopu



Změny sortimentu

 Tištěný katalog Nábytkové kování 2020 obsahuje většinu sortimentu kování.

 Další část sortimentu kování je dokumentovaná pouze online v Info eShopu, 
např. zásuvky ArciTech a MultiTech, nábytkové zámky, kancelářské systémy, 
nohy a podnože, vnitřní vybavení skříní…

 Nábytkové úchytky jsou v separátním tištěném katalogu ProDecor 2020,      
který máte k disposici od léta.



Změny sortimentu

Zásuvky InnoTech Atira

 Pouze velkobalení ve 3 barvách                      
bílá, stříbrná, antracitová

 Výsuvy Quadro s tlumením Silent System
mají nové integrované tlumiče                               
staré tlumiče jsou plynové, nové jsou kapalinové          
proto nová objednací čísla výsuvů

 obměna sortimentu příborníků a organizérů



Změny sortimentu

Zásuvky ArciTech

 Není v tištěném katalogu, je v ceníku                  
a v Info eShopu online

Zásuvky MultiTech

 Není v tištěném katalogu, je v ceníku 
a v Info eShopu online



Kování InLine XL
pro posuvné dveře

 Není v katalogu,                                           
výroba bude ukončena v prosinci 2020,       
potom výběh

Změny sortimentu



TopLine XL pro posuvné dveře

 Dosavadní TopLine XL se nahrazuje             
novou generací TopLine XL,                              
viz separátní prezentace

 Nové sady pro skříně se 2, 3 a 4 křídly
a hmotností dveří 60 kg, 80 kg a 100 kg           
pro snadnější objednávání

Změny sortimentu



TopLine L a TopLine 22
pro posuvné dveře

 Dosavadní TopLine L a TopLine 22 se nahrazuje 
novou generací TopLine L

 Nové sady pro skříně se 2 a 3 křídly
a hmotností křídla 50 kg
pro snadnější objednávání

Změny sortimentu



TopLine M pro posuvné dveře

 Dosavadní TopLine M se nahrazuje             
novou generací TopLine M 
čistě pro průmyslovou výrobu                        
proto není v katalogu ani ceníku

Změny sortimentu



WingLine S a WingLine L
pro skládané dveře

 Starý WingLine 26 a WingLine 770/780 je výběh 
a nahrazuje se                                             
novým WingLine S a WingLine L 

 Nové sady: nyní bez středových závěsů a bez 
aretace 

 Separátně objednávané středové závěsy se 
seřízením mezery

 Separátně objednávaná aretace: zákazník si ze 
3 variant vybere tu, kterou mu nejlépe vyhovuje

 Nové barvy: ke známé šedé navíc černá a bílá

Změny sortimentu



Spojovací kování

 Nový kloubový klíč pro soklové nohy Korrekt

 Teleskopická hliníková násada, celková délka 
1000 mm

 Seřizovat lze skříň celkové hmotnosti až 300 kg 
(korpus + obsah) 

Změny sortimentu



Spojovací kování

 Nové závěsné kování SAH 215 AHS 
a SAH 216 AHS s pojistkou proti vyvěšení

 Nové závěsné kování SAH 209 a SAH 302

 Nové kování FricoFlex pro plynule nastavitelné 
podpěry hlavy a područky s tenkým čalouněním

Změny sortimentu



Spojovací kování

 Nové kování Cofix pro sedačky 

 sedačka se před transportem snadno rozloží     
na menší části a po nastěhování se složí        
bez použití nářadí

 Zjednodušuje výrobu, usnadňuje skladování       
a optimalizuje přepravní objem sedaček

Změny sortimentu



Spojovací kování

 Nové kování pro lamelový rošt usnadňuje 
skladování a transport 

 Rychlé a snadné spojeni dvou polovin 
lamelového roštu šířky až 1000 mm

 Frézování roštu není nutné

 Lze použit pro pevné i polohovatelné rošty

Změny sortimentu



Výsuvy pro rozkládací stoly

 Výběh celého sortimentu

Změny sortimentu




