
Lang leve de opbergruimte:
hoge kasten met schuifladen



Positief opvallen met oplossingen. 
Dat noemen wij

Ruimte winnen

Altijd in beweging blijven – dat is mijn 

motto om in vorm te blijven. En hetzelfde 

geldt voor de opbergruimte in mijn huis!

Hoge kasten met schuifladen benutten niet 

alleen iedere centimeter ruimte, zij maken 

die ook beweeglijk en daardoor gemakke-

lijk bereikbaar. Meer fitness voor meubels 

vindt u onder  

https://www.hettich.com/short/213043



TEGEMOETKOMEND
Ruimtes optimaal benutten: met schuifladen 
kan de totale diepte van de aanwezige ruimte 
effectief worden benut – ook delen van de kast 
die anders maar moeilijk bereikbaar zijn.

Flexibel plannen: hoge kasten met schuifladen 
kunnen in alle dimensies individueel worden 
ingericht. Dankzij passend op maat gemaakte 
hoogte, breedte en diepte wordt de bestaande 
ruimte perfect benut.

Tijd besparen: dat wil iedereen toch in de 
keuken, want hier zorgt extra opbergruimte 
ervoor dat regelmatig lopen naar de 
kelder of bijkeuken u bespaard blijft. Zeer 
ruimtebesparend: hoge kasten functioneren in de 
kleinste ruimte.

Handige, efficiënte opbergruimte ... 
elegant verborgen achter een mooi 
front ... gewoonweg geniaal!



Het was nog nooit zo 
eenvoudig om alles op te 
ruimen.
Met deze oplossing, met 
schuifladen, heeft mijn 
keukendesigner me echt 
overtuigd.



UITERST COMFORTABEL
Speels eenvoudig bewegen: met 
voorraden gevulde apothekerskasten 
zijn vaak zwaar en kunnen slechts 
met veel krachtsinspanning worden 
bewogen. De oplossing: flexibel te 
plannen inliggende laden achter een 
afzonderlijke, doorlopende frontplaat. 
Hierdoor wordt de inhoud over meer-
dere inliggende laden verdeeld - en is 
dankzij de soepel bewegende lade- 
geleiders comfortabel bereikbaar

Alles zichtbaar, snel bereikbaar: 
afzonderlijk uittrekbare inliggende 
laden maken de inhoud duidelijk over-
zichtelijk. Alle voorraden zijn goed te 
herkennen en snel binnen handbereik. 
Bijzonder aangenaam achter draai- of 
schuifdeuren. 

Perfect organiseren: de grote diversi-
teit van de interieurorganisatie maakt 
Hettich schuifladen tot de perfecte 
opbergplek voor huisraad: stevige 
stand, individuele onderverdeling, 
geordend en overzichtelijk.



DESIGN IN OPTIMA FORMA
Vrij vormgeven: ook greeploos meubeldesign kan zeer 
eenvoudig gerealiseerd worden. Afhankelijk van de klasse 
met het mechanische Push to open ... met Push to open 
Silent ... of met het elektromechanische openingssysteem 
Easys.

Accenten aanbrengen: binnenladen zonder frontplaat 
maken het keukendesign speelser en zijn fraaie blikvangers. 

Fronten harmonieus onderverdelen: u houdt van een rus-
tig, gelijkmatige fronten? Plan dan, naast de inbouw-
apperatuurkasten, uw voorraadkasten eveneens op een
kastbreedte van 600 mm.

Innerlijke waarden realiseren: achter de frontplaat wordt 
de hoogwaardige kwaliteit van meubels consequent voort-
gezet door een aantrekkelijk ladedesign. Het Hettich plat-
form biedt u vrijwel eindeloos veel vormgevingsmogelijk-
heden. Voor een overtuigend totaalbeeld bij alle onder- en 
hoge kasten.



Fascinerende oplossingen 
van Hettich ... voor ZEER 
tevreden meubelklanten!



www.hettich.com
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