
Брошура с идеи
Остроумни мебелни концепции 



ЗАЕДНО НАВЪН. 
ИНДИВИДУАЛНО ВКЪЩИ.



Хората и техните мебели - изискванията към мебелите са толкова индивидуални, колкото  
и характерите. Какво е важно ЗА ВАС? Бихте ли искали архитектурният стил да бъде логично 
продължен във всекидневната? Благодарение на интелигентни, комфортни функции да се 
насладите на едно релаксиращо усещане за живота? Да използвате ефикасно наличното 
пространство и в същото време да го оформите естетически? Където и да са Вашите приоритети 
- с интелигентна техника на обкова за Вашите мебели желанията Ви стават реалност.

Открийте вдъхновението на остроумното обзавеждане - ергономично и разтоварващо. Леко  
и тихо. Естетично и подредено. Многообразно и уютно. И не на последно място - индивидуално 
и пълно с идеи.

ПОВЕЧЕ МЯСТО

Как да създадете повече пространство за 
съхранение и да го използвате ефикасно. 
Как домашните потреби стават невидими, 
но са и лесно достъпни. И как детската 
стая може сама да се привежда в ред.

4-17

ПОВЕЧЕ КОМФОРТ

Мебели с обмислени функции за 
движение превръщат всекидневната в спа 
зона. Пространството за съхранение става 
ергономично използваемо, и всяко 
движение се осъществява безшумно.

18-27

ПОВЕЧЕ ДИЗАЙН

Нови дизайнерски измерения - възможни 
благодарение на сложната техника за 
мебели. Тънки материали. Фронтове без 
дръжки. Променяща се визия. Оставете се 
да бъдете вдъхновени!

28-41

Въодушевяваме с решения. 
Това наричаме



ПОВЕЧЕ МЯСТО
Спечелете възможно най-много пространство за съхранение у дома. 
Използвайте ефикасно нишите. Направете цялата вътрешност на 
шкафовете лесно достъпна. Впечатлете хората, търсещи повече 
пространство, с остроумни функционални решения. Защото с подреденото 
налично пространство расте усещането за хармония и свобода.



„При нас вкъщи винаги се случва нещо. Как успяваме да 

поддържаме подредено? Изключително лесно - с остроумни 

решения за съхранение на вещите. Така спечелихме много 

място в малкия ни дом. И можем да се насладим на времето 

заедно необезпокоявани.“ 



Под стълбища и скосявания, в ниши и ъгли на стаята често остава много неоползотворено 
пространство. Тук се крие много потенциал за складиране на вещи, който можете да използвате 
ефикасно и ергономично с техниката на обкова на Hettich. Осъществимо и под скосявания на 
покрива.

СТЪЛБИЩЕТО - ЧУДЕСНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ



1

2

1. Организационна система 
Big Org@Tower Wood с Easys: 
Big Org@Tower Wood  
с електромеханично подпомагане  
при отваряне предлага допълнително 
пространство за съхранение под 
стълбището.

2. Организационна 
система SmarTray:  
ясно е къде - дреболиите  
се подреждат бързо в 
организационната система.  
При желание, и със заключване.
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3. Система за чупещи се врати 
WingLine L - цялостно отваряне на 
вратата само с едно натискане.

4. Панта Sensys: за врати без 
дръжки - наградената за дизайн панта 
Sensys с функция Push to open.

5. Водач Quadro за дървени 
чекмеджета - чекмеджета без дръжки с 
функция Push to open могат да се отворят от 
всяка предпочитана точка на челото чрез 
натискане. Опционално със синхронизация.
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1. Плъзгаща се система 
рафтове - двойна употреба на 
максимално прегледното простанство  
за съхранение. Дори и обемисти 
предмети като прахосмукачка и дъска  
за гладене намират място зад рафтовете.

2. Водач Quadro - с опционално 
осигуряване против затваряне изтеглящи 
се плотове могат да се фиксират 
стабилно.

3. Електромоторно регулиране по 
височина на LegaDrive - повдигащ се 
ъгъл с находчиви възможности за съхранение 
осигурява оптималното използване на иначе 
трудно достъпното пространство.

4. Система за чупещи се врати 
WingLine L - достъпът до пералнята и 
сушилнята се разгръща отново и отново.
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ПО-ДОБРИЯТ КИЛЕР
Обмислената структура и голямото пространство за съхранение в килера са ценни 
като злато. Ако всичко има своето място и е достъпно, домакинската работа върви 
по-лесно и по-бързо отвсякога - подреждате бързо сухото пране, веднага намирате 
всяка дреболия и съхранявате по-находчиво дори и по-големи домашни уреди - 
просто перфектно. А и освен това е красиво.

КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ
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НЕВИДИМИЯТ ОФИС 
ВКЪЩИ

1. Система повдигаща се колона LegaMove 
- привежда работната повърхност електромоторно на желаната 
височина.

2. Панта K08 - отваря щедро на 115 градуса, затваря меко 
благодарение на Silent System и движи сигурно и комфортно 
големи и тежки врати.

3. Панта Sensys с лепяща се линейна монтажна 
пластина и специална глава за монтаж със 
залепване: дизайнерски изчистен стил - благодарение на 
монтажа със залепване на пантите.



1
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Работното място във всекидневната е наистина практично, но често пречи на 
уютната домашна обстановка. Решението - вечер компактното бюро изчезва, 
като се превръща във витрина. Сутрин отново лесно се отваря - и работният 
ден може да започне.

КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ
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ПОДРЕДЕНА ДЕТСКА СТАЯ
През деня се превръща в сцена на приключенски игри - детската стая. В борбата срещу хаоса 
най-добре помага ... по-голямото пространство за съхранение! Гардероби с плъзгащи се врати с 
функционална вътрешна организация, подвижни ракли и големи чекмеджета - така лесно като на 
игра се постигат ред и тишина в детската стая.



1

2 1. Система за плъзгащи се 
врати TopLine L - спестяващ място 
гардероб с интегрирана маса за повиване.

 2. Система за плъзгащи се 
врати SlideLine M - едновременно 
пространство за съхранение и пейка за 
сядане.
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3. Водач Quadro Big Duplex 
SynchroAccess - с едно 
движение се отварят едновременно 
две чекмеджета.
 
4. Организационна 
система Big Org@Tower 
Wood - издърпваща се маса  
за повиване, видима само при 
необходимост.



6
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5. Система за 
чекмеджета  
InnoTech Atira -  
създаването на ред  
е лесно като детска 
игра благодарение 
практичното място  
за съхранение.

6. Система за плъзгащи се 
врати SlideLine M - леко 
движеща се и демпферирана система 
за плъзгащи се врати. Комфорт при 
ползване за големи и малки.



ПОВЕЧЕ КОМФОРТ
Три поколения под един покрив - това поставя специални изисквания спрямо 
функционалността и ергономията на Вашите мебели. Малките и порасналите 
почитатели на комфорта трябва да се чувстват добре в една и съща степен. Във 
всяка фаза на живота си, във всяка стая.



„При мебелите отдаваме голямо значение на комфорта и 

ергономията. За нас е важно, например, вратите на 

гардеробите и чекмеджетата да могат да се затварят лесно 

и удобно. И тихо, разбира се - защото ценим високо 

спокойствието и високостойностния външен вид.“
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КУХНЯ  
С ХАРАКТЕР 

Гответе ергономично, наслаждавайте се на храната отпочинали - с интелигентно 
планиране и реализация кухнята се превръща в зона на комфорт. Всички кухненски 
уреди се намират на оптимална за работа височина. Посудата е лесно достъпна. 
Хранителните продукти са прегледно съхранени и под ръка по всяко време.

1. Електромеханично подпомагане на отварянето 
Easys - отваря надеждно и сигурно вратите на хладилника чрез 
натискане. 

2. Водач Quadro Compact със Silent System - пълен 
достъп до секциите за съхранение на свежи продукти и замрaзяване.

3. Панта K08 със Silent System - за демпферирани врати 
на хладилника.
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3. Движеща се 
надолу система  
LegaMove - горният шкаф 
може да се смъкне лесно на 
ергономична височина и 
така допринася за лесния 
достъп до съдържанието във 
вътрешността му.

4. ComfortDrive  
- дава възможност удобно 
да подреждате посудата 
директно от миялната 
машина, без да се 
навеждате.

КО
НЦЕП

ТУ
АЛНО 

ИЗС
ЛЕД

ВА
НЕ
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5. ComfortSwing  
за миялна - перфектна 
ергономия чрез повдигаща  
се кошница на миялната.

„Истински се радвам на нашите интелигентно проектирани 

мебели. Толкова много приятни функции! Нашите гардеробни 

врати и чекмеджета са поразително ергономични - могат да 

се движат леко и се отварят наистина широко. Всичко това е 

много удобно, не на последно място и благодарение на 

индивидуалните функции за реглаж.“
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1. Електромоторно 
регулиране по  
височина на LegaDrive 
- така умивалникът става 
височинно регулируем и прави 
банята подходяща за възрастни  
и за семейства.

2. Система за чекмеджета 
AvanTech - чекмеджето с 
елегантни дизайнерски акценти.

3. Фрикционен обков 
FricoFlex - накланящо се 
огледало за удобно оформяне на 
прическата в седнало положение.

4. Регулируем обков 
Rastomat със Silent Mode 
и Easy Stop: отваряема 
табуретка.

5. Водач Actro 5D - разделителна стена  
с изключителен комфорт при движение  
и интегрирано място за съхранение. Допълнително 
подпомагащо колелце гарантира изключителна 
товароносимост.

КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ
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БАНЯ С БОНУС

Много идеи за Вашата баня - 
височинно регулируемият 
умивалник е ергономичен за всяка 
височина на тялото. Разделителната 
стена към тоалетната предоставя 
практично място за съхранение. 
Ергономично обмислена, банята  
е удобна едновременно и за малки, 
и за големи. Кой знае какво ще ни 
донесе бъдещето?

i Страница 42

КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ
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ГАРДЕРОБНА ЗА ДОБРЕ  
ОТПОЧИНАЛИТЕ
Въодушевяващ дизайн, очароващи функции - този гардероб в спалнята отваря за 
секунди цялото си пространство за съхранение. Само с едно движение на ръката. Леко 
и тихо. За цялостен поглед и бърз достъп. Различни функции на отваряне се грижат за 
големия комфорт и отвътре.

1. Система за плъзгащи се 
врати TopLine L - плъзгащи се 
врати с горно носене за елегантни 
решения за фронта. Демпферирани във 
всяка посока и лесни за монтаж.

2. Система за чупещи се 
врати WingLine L - пълно 
отваряне на всички елементи  
на вратата само с едно натискане.



3

5

2

4

ГАРДЕРОБНА ЗА ДОБРЕ  
ОТПОЧИНАЛИТЕ

3. Система движеща  
се надолу колона  
LegaMove - горният рафт  
в гардероба може удобно да  
се придвижи надолу. 
Комфортен достъп.

4. Система за 
плъзгащи се 
врати TopLine M 
- атрактивен дизайн за 
гардероб с малки 
врати.

5. Водач Quadro  
за дървени 
чекмеджета  
- елегантно скрит под 
чекмеджето.
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ПОВЕЧЕ ДИЗАЙН
Дизайнът е техен главен приоритет. Хората, усещащи формите, обичат 
изчистеността и праволинейността. Те ценят широкоплощните мебелни 
фронтове с тесни, перфектно изравнени фуги - естествено без дръжки. 
Нужната функционална техника трябва да е лесноподвижна и да работи 
тихо и скрито.



„Аз съм праволинеен тип човек. И точно това ми харесва у 

дома - мащабна архитектура, изчистени линии, малки 

орнаменти. Отвън и отвътре. Мебелни фронтове без дръжки? 

Гениално! Това е моят дизайнерски свят, моят дом.  

Тук се чувствам най-добре...“



ЕЛЕГАНТНА 
ТРАПЕЗАРИЯ
Тънки материали и фини 
контури поставят свежи 
дизайнерски акценти в 
трапезарията. Оформлението 
може да се променя 
благодарение на находчиви 
функции. Така трапезарията  
се превръща в постоянно 
променящ се естетически 
акцент.
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1. Панта за тънки врати 
Sensys - модерни, тънки контури 
поставят визуален акцент.



3

3. Водач Actro 5D за дървени 
чекмеджета - за съвършен изглед на 
фугите чрез 5D-реглаж.

2. Електромоторно 
регулиране по 
височина на LegaDrive 
- специален вид кубичен бар.  
С едно натискане на копче 
бутилките излизат от куба.
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1. Система за плъзгащи 
се врати SlideLine M:
Позволява на витрината да 
се движи хоризонтално, 
плавно и леко.

2. Панти Sensys за 
монтаж със залепване:
За изчистено цялостно 
излъчване на мебелите -  
панти Sensys със специална 
глава и линейна монтажна 
пластина се залепват за 
стъклото. Тънките, 
залепващи се повърхности 
подчертават линейния 
дизайн.

ОСТРОУМЕН ШКАФ 
Със своя лек характер осветената витрина е истински магнит за очите.  
Защото позволява да се плъзга хоризонтално - с впечатляваща лекота. 
Комбинацията от стъкло и черен мат създава изискан външен вид.



1
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НАХОДЧИВ КУХНЕНСКИ ОСТРОВ
Отвън и отвътре, най-доброто дизайнерско качество - кухненският остров 
прави стаята впечатляваща и подредена. Чекмеджета от двете страни създават 
практично пространство за съхранение. Регулируемите по височина горни 
шкафове са дизайнерски акцент - за възможно най-добрата ергономия и 
ефикасност на пространството за съхранение.
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1. Система движещи се надолу 
колони LegaMove - превръщаме 
кухнята в дизайнерско творение -  
с качеството и съвършенството  
на смъкващи се горни шкафове.

2. Система за 
чекмеджета 
AvanTech - 
безупречен, изчистен 
външен вид извежда 
мебелния дизайн на 
преден план.
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КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ



1

ШАРМАНТЕН ГАРДЕРОБ  
В СПАЛНЯТА

Той прави нещата лесни за своя притежател - с едно движение на ръката две от вратите се 
отварят и затварят синхронно. Така той осигурява изключително комфортен, 100%-тов достъп  
до вътрешността на гардероба. Затвореният фронт предлага разтоварващ, елегантен външен вид.
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1. Система за плъзгащи се врати  
TopLine XL - движите двете крила удобно с една ръка 
благодарение на синхронизацията на двете средни врати.

2. Водач Quadro за дървени чекмеджета 
- за повече пространство за съхранение в гардероба.
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Офисът дава свобода за индивидуално оформление, изцяло по вкуса на потребителя. 
Със системи LegaDrive регулируемите по височина бюра могат да се представят и като 
кубове. А системите за плъзгащи се врати на Hettich са идеалната основа за вдъхновен, 
индивидуален дизайн на шкафа.

ВСЕСТРАННИЯТ ТАЛАНТ - ОФИСЪТ
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2. Организационна система 
Big Org@Tower - цялото 
пространство за съхранение  
се издърпва странично.

3. Система за плъзгащи се 
врати SlideLine M - движещата 
се леко система за плъзгащи се врати 
с височината на папка.

4. Панта за тънки врати 
Sensys - изключителен дизайн  
с характер благодарение на пантата  
за тънки врати Sensys.

1. Електромоторно 
регулиране по 
височина на LegaDrive 
- за работно място, щадящо 
гърба.

КОНЦЕПТУАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ
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Освен това на уебстраницата на Hettich ще намерите подробна информация за нашите 
продукти - снимкови материали, технически детайли, конструкционни чертежи... та чак 
до списък с артикули. От там стигате и до онлайн каталога на Hettich, от който при 
необходимост можете да поръчвате бързо и директно.

На интернет страницата ни предлагаме на нашите партньори редица „дигитални 
инструменти“, които се отварят с няколко клика. Тези eTools на Hettich Ви помагат да 
организирате по-бързо и по-сигурно процесите, свързани с планиране и производство. 
Използвайте и нашите ориентирани към практиката приложения и инструменти за 
планиране, схеми и CAD-данни, ръководства и още много други!

По-бързо към успеха с Hettich eTools
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