
Přehled všech výhod

Perfektně vyladěný: 
Systém kování pro posuvné dveře TopLine XL



Puristický design velkých dveří

Technický náskok, decentní vzhled:  
Vozíky jsou extrémně ploché a proto téměř úplně skryté. 
Tlumič je nenápadně umístěný za profilem. V popředí je díky 
tomu design vaší skříně. 
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Elegantní vzhled díky klipové montáži: 
Skříně vysoké až po strop sestavíte bez viditelných šroubů.

Kompletně estetický: 
Dolní profil se montuje s odskokem pod dno - a tak je téměř 
neviditelný. 

Dokonalý finiš horního profilu: 
Viditelnou část horního profilu můžete opatřit samolepicí 
dekorativní páskou v jedné ze 3 elegantních barev - šampaň, 
bílé a černé. Profil tak bude v harmonii s celkovým vzhledem 
skříně. 

Video o produktu
https://youtu.be/xsq7asQo2CQ

3



Zažijte jedinečný uživatelský komfort

4



Vysoký uživatelský komfort: 
Díky velmi nízké ovládací síle lze dveře snado 
otevřít pouhým lehkým pohybem ruky. Nová 
generace tlumení Silent System dveře velmi jemně 
dobrzdí. 
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Zažijte jedinečný uživatelský komfort

Komfortní používání: 
prostřední dveře lze otevřít doleva i doprava. Pohyb dveří 
při zavírání z obou směrů je před koncovou polohou jemně 
zachycený a nehlučně dobržděný do koncové polohy. 

TopLine XL v pohybu:
https://youtu.be/q6fSLWX582U
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Lehký a klidný chod: 
I při dlouhodobém provozu je pohyb 
koleček téměř neslyšitelný. 
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Snadná a bezpečná montáž.
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Ochrana před chybnou montáží: 
Tlumič Silent System není nutno 
aktivovat. Silent System automaticky 
bezchybně funguje po prvním zavření 
dveří. Dokonce i když jsou dveře 
zavěšeny na špatné straně tlumiče. 

Jednoduchá montáž tlumiče: 
Složité výpočty pro určení přesné pozice tlumiče Silent System jsou minulostí. Tlumiče 
se jednoduše umístí do koncové krytky a přišroubují - hotovo!

Zaručeně správná montáž: 
Silent System lze vložit výhradně do 
správné pozice v koncové krytce. Díky 
tomu se spolehlivě zabrání poruchám a 
poškození systému. 

Inovativní ochrana při manipulaci: 
Dveře lze před zavěšením bezpečně postavit na podlahu. Dolní vodicí díly se přitom 
automaticky posunou nahoru. 
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Snadná a bezpečná montáž.

Montážní animace
https://www.hettich.com/short/8bd317
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Dokonalé seřízení naložení: 
Při zavřeném stavu plynule doladíte 
naložení dveří - výsledek ihned vidíte. 
Zcela bez nářadí. 

Jednoduché seřízení výšky: 
Nejrychlejší seřízení zavřených dveří. 
Výšku dveří lze pohodlně nastavit zepředu 
a průběžně kontrolovat vzhled mezer. U 
konstrukce vysoké až po strop lze seřízení 
provést ze strany. 
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www.hettich.com
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