
Предимствата в един поглед

Плъзгане в най-висше съвършенство: 
система за плъзгащи се врати TopLine XL



Изчистено оформяне на големи фронтове

Технически далеч напред, оптически изисканa:  
Носещата ролка е екстремно плоска и затова почти 
невидима. Демпферът е поставен зад профила. Така 
дизайнът на Вашия гардероб излиза на преден план. 
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Елегантна визия благодарение на монтажа с клипс:  
Реализиране на високи до тавана гардероби без видими 
винтове.

Изцяло естетичен: 
Долният водещ профил се монтира под дъното с отстъп 
назад - благодарение на това е почти невидим. 

Перфектен завършек за носещия профил: 
Със самозалепващи се декоративни ленти налични в 3 
изискани цвята - шампанско, бяло и черно - видимата 
част от профила може да се оформи хармониращо с 
интериора на гардероба. 

Видео за продукти
https://www.hettich.com/short/8c6323
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Изпитайте неповторим комфорт при ползване
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Въодушевяващ комфорт при ползване: 
Благодарение на много малката сила, необходима 
при отваряне, вратите се отварят с леко движение 
на ръката. Веднага след това новата генерация 
Silent System спира вратите изключително нежно. 
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Изпитайте неповторим комфорт при ползване

Комфортно ползване: 
Средната врата може да се отваря и наляво, и надясно. 
При затваряне и от двете посоки вратата се поема плавно 
и безшумно се изтегля в крайно положение. 

TopLine XL в действие
https://www.hettich.com/short/e011b0
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Леко и тихо движение: 
Носещите ролки се движат почти 
безшумно дори и ако не се използват 
дълго време. 
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Лесно и сигурно монтиране
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Защита от грешно монтиране: 
Не е нужно активиране на демпфера 
Silent System. След първото затваряне 
демпферът Silent System функционира 
автоматично безупречно. Дори и 
вратата да е окачена откъм грешната 
страна на демпфера. 

Лесен монтаж на демпфера: 
Пресмятане на позицията на демпфера със сложни формули и прецизно измерване 
- това вече е минало. Демпферите просто се поставят в крайните капачки и се 
завинтват здраво - готово!

Гарантирано правилно монтирани: 
Демпферът Silent System може да бъде 
поставен само в коректната позиция 
в крайната капачка. Така надеждно 
могат да се предотвратят грешно 
функциониране и повреждане на 
системата. 

Иновативна защита при изправяне: 
Преди окачването им вратите могат да се поставят изправени, без да се
замисляме. Долните водещи ролки се приплъзват автоматично нагоре.
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Лесно и сигурно монтиране

Към Hettich Technical Assistant
https://www.hettich.com/short/8bd317
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Перфектно регулиране на 
припокриването: 
Припокриването се регулира 
безстепенно в затворено положение на 
вратата - с директно видим резултат. 
Абсолютно без инструменти. 

Елементарно регулиране по височина: 
Плъзгащите се врати се настройват най-
бързо, когато са затворени. Височината 
на вратата може удобно да се регулира 
отпред и фугите да се проверят 
директно. При конструкции високи 
до тавана регулировката може да се 
извърши алтернативно отстрани. 
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www.hettich.com
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