
Easy Living
Greeploze meubelen met oplossingen van Hettich 



Positief opvallen met oplossingen. 
Dat noemen wij

Vormen voelen

Zal ik jullie eens een korte master class geven 

over de wereld van greeploos meubeldesign? 

Ik laat jullie zien waar het bij goed greeploos 

design om draait. En als jullie meer willen 

weten, kijk dan op

https://www.hettich.com/Easy-Living.



GREEPLOOS 
GELUKKIG
Greeploos meubeldesign heeft een strakke, 
lichte uitstraling. Een zinnelijke ervaring die 
pas door een comfortabele bediening perfect 
wordt. Lichte, betrouwbare opening. Comfortabel 
sluiten.





DESIGN  
MET GEBRUIKSCOMFORT

Greeploos? Natuurlijk! 
Maar verder wil ik 
helemaal niets missen.

Compromisloos greeploos
–  schuifladen comfortabel openen en stil en 

gemakkelijk sluiten, met Push to open Silent
–  werkt bijna hetzelfde als elektrisch, maar is 

puur mechanisch



MEUBELDESIGN 
MET (GROOT) 
FORMAAT
Grenzeloos greeploos
–  meerdere schuifladen achter een frontplaat 

perfect openen - met Push to open multi-
synchronisatie door de kastwand heen

–  niet alleen grepen, maar ook meteen voegen 
weglaten

Met maar één hand kan 
ik twee XXL-schuifladen 
tegelijkertijd heel simpel 
vanaf de bank openen.





EENVOUDIG,  
GREEPLOOS, GOED

Meedenkende schuifladen?  
Ja, graag! Wanneer ik tegen de schuifla-
de leun, herkent het elektromechanische 
 systeem dat en gaat niet open. Dat noem
ik high-end meubeldesign!



Design met puur gemak
–  Easys is het intelligente elektromechanisme 

dat een perfecte opening en sluiting bij alle 
ladeafmetingen garandeert

–  collisiebescherming voor meubelen in de 
hoek, eenvoudige koppeling van openings-
eenheden en aansluiting van externe 
sensoren voor uitzonderlijke frontplaat-
afmetingen



DESIGN DAT KIPPENVEL 
VEROORZAAKT

Moeiteloos greeploos
-  lichte druk is al voldoende en 

Push to open Silent opent draaideuren 
met speels gemak en sluit ze zachtjes

-  kan eenvoudig draadloos achteraf 
worden gemonteerd bij alle gebruikelijke 
kastconstructies



Kastdeuren die ik heel eenvoudig zonder 
grepen kan openen, maken ook indruk bij 
mijn vrienden.



Voor een perfect puristisch uiterlijk 
van de keuken moet natuurlijk ook de 
koelkast greeploos zijn. Met één druk-
beweging gaat de deur open.  
Helemaal mijn smaak!



ABSOLUTE  
VORMGEVINGSVRIJHEID

Uniform greeploos design
–  een krachtige, betrouwbare opening van het 

pakket van apparaat- en kastdeur dankzij 
Easys voor koelkasten

–  met een inbouwhoogte van slechts 22 mm 
is dit het slankste systeem dat op de markt 
beschikbaar is



INDRUKWEKKENDE
PANORAMA-EFFECTEN

Brengt meubelideeën tot ontplooiing
–  vlak afsluitend topdesign 
–  één drukbeweging is voldoende en WingLine L 

met Push to move opent deuren zacht en geruisloos
–  voor meer dan 6 m² kastoppervlak



Design, materiaal en functies – alles 
moet klasse uitstralen! Deze kleding-
kast ziet er niet alleen van buiten super 
uit. Met één drukbeweging schuiven
de vouwdeuren en kan ik de
complete kastinhoud overzien.



www.hettich.com
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