
Přehled všech výhod

Špička ve své třídě 
Výsuv Quadro
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		Zásuvky jezdí sametově hladce
		Nábytek má solidní vybavení  

s dlouhou životnost
		Široký sortiment s mnoha variantami

Špička ve své třídě
Výsuv Quadro
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Quadro částečný výsuv  
s výškovým seřízením

Quadro plnovýsuv  
s výškovým seřízením

Quadro plnovýsuv se seřízením 
výškovým, stranovým, sklonu a hloubky
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Zásuvky jezdí sametově hladce
Výsuv Quadro
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Integrované komfortní funkce:
·  Tlumení Silent System pro komfortní  
a měkké dovírání nebo

·  Systém otvírání Push to open pro 
puristický design nábytku bez úchytek

Trvalý uživatelský komfort bez údržby 
zajišťují ložiskové kuličky

Vysoce přesné dráhy zaručují  
hladký chod

Precizní vedení a vysoká stabilita  
díky speciální geometrii profilů

Quadro jezdí hladce a plynule i pod 
extrémním zatížením.  
Díky jedinečné geometrii profilů jsou 
zachycovány síly působící ze všech 
stran - tím Quadro zaručuje vysokou 
stabilitu ve vodorovném i svislém 
směru.

Hladký chod a vysoká bezpečnost:  
přídavná aretace brání nežádoucímu zasunutí výsuvné police.
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Solidní vybavení nábytku s dlouhou životností
Výsuv Quadro

Za příslovečnou kvalitou Quadro je více než precizní  
ocelové ložiskové kuličky:

		Spolehlivá, vysoce automatizová 
výroba zaručuje stálou kvalitu

		Zátěžové bezpečnostní zkoušky a 
testy v klimatické komoře zajišťují 
nejen dodržování příslušných norem, 
ale přináší i vysokou užitnou hodnotu

		Know-How staví na dlouholetých 
znalostech výroby a trhu

		Profesionální řízení kvality stojí na 
kvalifikaci a motivaci personálu
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Široký sortiment s mnoha variantami  
Výsuv Quadro

Quadro 4D V6 Quadro V6 / V6+ Quadro 25

Popis Plnovýsuv se seřízením 4D Plnovýsuv s výškovým seřízením Částečný výsuv s výškovým seřízením

Nosnost do 30 kg do 30 kg (V6), do 50 kg (V6+) do 25 kg

Komfortní funkce Silent System 
Push to open 
Push to open Silent 
Easys

Silent System 
Push to open 
Easys

Stop Control 
Silent System 
Push to open 
Easys

Jmenovité délky 250 – 600 mm 250 – 600 mm 250 – 550 mm
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 Správná volba, od malého nočního stolku po nábytkový 
celek s dokonalým vzhledem mezer - díky principu 
platformy

		Kvalita Quadro - od jednoduchého částečného výsuvu po 
plnovýsuv s 4D seřízením

		Šíře sortimentu splní nejrozmanitější přání zákazníků
		K efektivnímu pokrytí nejrůznějších segmentů trhu slouží 

jeden vrtací obraz a shodné rozměry zásuvky
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Oblíbené varianty  
Výsuv Quadro

Montáž nasazením na čepy

		Řešení pro racionální výrobu korpusů
		Prostý otvor v hraně boku zásuvky nahrazuje spojku
		Výškové seřízení je integrováno do výsuvu
		Ideální pro nábytek dodávaný v demontovaném stavu

Volitelná pojistka proti nadzvednutí

		Výrazně zvyšuje odolnost proti nadzvednutí
		Přídavná klipová montáž
		I laik bezpečně uvolní zásuvky z výsuvu
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Montáž nasunutím

		Řešení pro pohodlnou montáž
		Zásuvka se položí na výsuvy, zasune, hotovo
		Ve spojce je integrováno výškové seřízení

Spojka

		Pozice se určuje snadno
		Přišroubuje se ke dnu nebo k čelu
		Uvolněním zásuvky z výsuvu bez zmáčknutí spojky  

nedojde k poškození
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Precizní mezery mezi čely intuitivně a bez nářadí
Výsuv Quadro 4D V6

Quadro 4D V6 je ideální výsuv pro perfektní realizaci 
designového nábytku pro náročné zákazníky

		Nabízí 4 možnosti komfortního seřízení:  
výškové, stranové, sklonu a hloubky

		Seřízení lze provést rychle, intuitivně a bez nářadí
		Dokonale přesné mezery docílíte v rekodním čase
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Výškové seřízení + 2 mm

Stranové seřízení +/- 1,5 mm

Seřízení hloubky +/- 2 mm*

* Push to open: + 4 mm

Seřízení sklonu

K videu Quadro 4D V6 na Youtube:
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Vychutnejte si designový nábytek bez úchytek
Výsuv Quadro

Bez úchytek - bez námahy:  
Push to open Silent pro Quadro 4D V6  

při zavírání měkce tlumí,  
při pomalém zavírání akumuluje energii

Bez úchytek, snadno a dobře:
Push to open integrovaný do výsuvu Quadro výrazně 
usnadní výrobu designového nábytku bez úchytek
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Otvírání de luxe: 
Elektromechanický Easys kombinuje komfortní 

otvírání a zavírání s inteligentní ochranou proti 
kolizi mezi korpusy umístěnými v rohu

Jedinečná designová možnost:  
vícenásobná synchronizace pro Push to open  
a Push to open Silent umožňuje spolehlivé otvírání  
velmi širokých zásuvek
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Montážní pomůcky pro každý případ
Výsuv Quadro

BlueJig Quadro EB 20 Start
		Pro vrtání otvoru pro hák C 
		Pro označení otvorů pro spojky na výsuvné police a dřevěné 

zásuvky s průběžným dnem
		Černý plast, ocelové vrtací pouzdro

BlueJig Quadro EB 20 / Quadro 4D V6
		Pro vrtání otvoru pro hák C výsuvů Quadro na dřevěné 

zásuvky
		Umožní osadit

- Spojku pro dřevěné zásuvky a výsuvné police 
-  Hák C pro upevnění výsuvu do zad
- Zadní adaptéry 
- Vrtání čela 
- Seřízení sklonu

		Hliník s ocelovými kalenými vrtacími pouzdry

Accura
		Všestranně použitelná: s různými vrtacími tělesy 

lze zpracovávat mnoho typů kování
		Snadné seřizování vrtacího tělesa a dorazů 

pomocí upínacích šroubů
		Zapouzdřený vrták – minimální opotřebení 

vrtáku, protože břity nejsou ve styku se šablonou

Vrtací těleso Accura pro 
závěsy a montážní podložky

Vrtací těleso Accura  
pro úchytky

Vrtací těleso Accura  
pro výsuvy
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Komfortní online nástroje pro navrhování, výběr kování a montáž
Výsuv Quadro

Hettich Plan
		Rychlé a přesné navrhování nábytku s kováním Hettich  

na počítači nebo tabletu
		Precizní a bezchybný výběr kování 
		Úspora času díky rychlejšímu navrhování a výrobě 

nábytku
		Automatická tvorba podkladů pro výrobu

https://eservice.hettich.com/cz_CS/hettich-plan.html

Hettich technický asistent
		Online podpora při montáži a seřízení
		Přehledně a srozumitelně, často s krátkými videoukázkami
		Na mobilním telefonu kdykoli a kdekoli

https://hta.hettich.com/cs-cz/uvodni-stranka.jsp
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Přehled výhod
Výsuv Quadro

Široký sortiment s mnoha variantami
		Částečné výsuvy a plnovýsuvy
		Quadro 4D V6 se seřízením ve 4 směrech
		Komfortní funkce: Silent System, Push to open,  

Push to open Silent, Easys
		Vícenásobná synchronizace pro Push to open a Push to open 

Silent umožňuje spolehlivé současné bezúchytkové otvírání 
2  rozměrných a těžkých zásuvek se společným čelem

		Volitelná pojistka pro výsuvné police
		Rozsáhlý sortiment jmenovitých délek umožní optimální využití 

úložného prostoru

 Zásuvky jezdí sametově hladce
		Precizní ložiskové kuličky
		Měkké a účinné tlumení Silent System

Solidní vybavení nábytku s dlouhou životností
		Vysoce automatizovaná přesná výroba s průběžnou  

kontrolou kvality
		Náročné zkoušky životnosti, bezpečnosti a testy  

v klimatické komoře
		Certifikovaná kvalita, certifikované procesy
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Spolehlivý servis
		Profesionální logistika
		Online nástroje pro snadné navrhování, objednávání  

a zpracování
		Kompetentní kontaktní osoby pro podporu v regionech
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