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"За мен детайлите  
са ценни като злато."

Всяка покупка на мебели започва 
с желания: за индивидуален 
дизайн, повече комфорт или 
нови идеи за пространството 
за съхранение. Ползвайте 
продуктовите решения на Hettich: 
ние сме Вашият източник на идеи, 
създаваме добавена стойност 
и оборудваме Вашите мебели с 
вдъхновяващи решения, комфорт 
при ползване и възможности за 
приложение. Въодушевяваме 
с решения. Това наричаме 
Fascin[action].

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО

Толкова индивидуална,  
колкото си и ти: 
AvanTech YOU
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„Любимата ми визия  
е неподражаемостта.“

Изразяването на индивидуалния 
начин на живот ще става все 
по-важно в бъдеще. Мебелите, 
но също и обковът, дават израз 
на индивидуалността. Градска 
среда на живот или усещане за 
Тоскана: това, което Ви харесва, 
е водещо. Вашите клиенти търсят 
целенасочено мебели, които 
могат да бъдат проектирани 
индивидуално. Последвайте 
мегатренда към индивидуализация 
с AvanTech YOU.

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО 54



„Животът е прекалено 
кратък, за да живеем 
скучно.“

Ориентацията спрямо клиентите 
никога не е била толкова лесна: 
с AvanTech YOU Вашите клиенти 
конструират чекмеджето така, 
както биха искали да го имат. 

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО 76



„Далеч от установените 
традиции, напред към 
свободата.“

Независимо дали за приложение в 
банята, всекидневната или кухнята - всяко 
желание за уникалност може да бъде 
удовлетворено от изключително голямото 
разнообразие на гамата и възможностите 
за индивидуализация.

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО 98



„Очите ми казват всичко 
затова какъв искам да  
бъде домът ми и как  
искам да изглежда той.“

Концепцията позволява толкова 
голяма дизайнерска гъвкавост 
по отношение на цветове, форми 
и материали, че ще бъде лесно 
за Вас успешно да реализирате 
собствените си идеи в мебелния 
дизайн. С това вдъхновявате 
Вашите клиенти и се откроявате  
на пазара.

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО 1110



AvanTech YOU очарова! Със само  
13 мм дебелина, езикът на формите е 
безкомпромисно праволинеен. Където 
техниката иновативно изчезва във фината 
царга, остава пространство за въздействието 
на изчистения дизайн. 

Тук никакви покриващи капачки или  
отвори не нарушават безупречната  
красота. Обковът умишлено отстъпва  
и се слива с мебелите като  
дизайнерски елемент от тях.

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО

ИНОВАЦИЯ В ДИЗАЙНА
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ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО

Изискващ, открит, екстравагантен 
или по-скоро сдържан? Какъв 
индивидуален характер трябва  
да пресъздава дизайнът, с  
AvanTech YOU това е въпрос на 
личен избор, който може да се 
изпълни лесно като детска игра.

Само с един клик дизайнерски 
профили или дизайнерски 
капаци осигуряват подчертана 
оптична трансформация.

Елегантни елементи от стъкло 
за царгата Inlay карат границите 
между пространството и мебелите 
да изчезнат и дават ясен поглед 
върху дизайна на мебелите.

На база Вашите идеи, чрез 
индивидуални материали 
възникват неповторими решения 
за диференциране!

СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО
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Височини  
(мм)

Дизайнерски профил

дизайнерски капаци

Цветове на царгата

Пигментиран антрацит

Изчистен бял мат

Сребрист с визия  
алуминий

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО
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AvanTech YOU Inlay
Само най-добрите решения за индивидуални 
желания: независимо дали стъклото като стандартен 
вариант или нещо индивидуално от най-различни 
материали като например дърво, камък или шифер.
Ако Вашият материал е с дебелина 10 мм, всичко е 
възможно.

Ясният език на формите се нуждае от 
елегантна възможност за брандиране. 
Индивидуалният печат на лого получава 
праволинеен дизайн и в същото време 
поставя акцент. 

С вътрешните организации AvanTech YOU 
всичко намира своето идеално място. Ред 
и оптимален поглед върху нещата само за 
миг. 

ДИЗАЙНЕРСКО РАЗНООБРАЗИЕ И СВОБОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИЕТО 1918



ДИФЕРЕНЦИРАНЕ В ПРЕЦИЗНОСТ 
И КОМФОРТ

Използвайте възможностите на 
регулировките (по височина, странично и  
на наклона) на системата чекмеджета 
AvanTech YOU за оформяне на перфектни 
фуги на Вашите чела. В комбинация със 
съответните водачи и функции на комфорт 
AvanTech YOU пасва индивидуално към 
Вашите сфери на приложение и мебелен 
дизайн.

Невидима техника, перфектен дизайн  
на царгата: Всички предимства на 
системата чекмеджета за оптимална 
техника на регулировка и монтаж  
бяха интегрирани в царгата и се крият  
зад нейния безупречен, изчистен дизайн.

Външният декор може да се приплъзне 
лесно назад. Уникалният механизъм за 
приплъзване позволява да се освободи 
челото и да се регулира по височина и 
странично.

За Вашата сигурност: След 
освобождаването челото пада до една 
задържаща позиция и може след 
това да се свали комфортно. Едно 
интелигентно решение особено при големи 
широкоплощни чела.

ФУНКЦИЯ И РЕЗУЛТАТ

Дизайнерският профил върху царгата има 
не само оформящ характер, но покрива и 
регулировката на наклона на чекмеджето, 
така че да има достъп до него комфортно от 
горната страна.
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Quadro YOUActro YOU

Водачът е в основата на независим, 
адаптивен мебелен дизайн. Той  
изпълва мебелите с видимо,  
осезаемо и звуково съвършенство.

Една система за чекмеджета, две системи 
водачи и идентична схема за разпробиване 
позволяват реализирането на различен 
мебелен дизайн за многообразни области 
на приложение. Мебелите се различават 
чрез най-разнообразните функции на 
комфорт.

ФУНКЦИЯ И РЕЗУЛТАТ 2322



Actro YOU Quadro YOU

Силно представящо 
се, нежно 
демпфериране  
Silent System

Силно представящо 
се, нежно затварящо 
демпфериране

Push To Open Silent  
отваря без дръжки и 
затваря демпферирано

Опционалната система  
Push to open Silent,  
отваря без дръжки, 
затваря демпферирано

·  Стабилна и прецизна 
техника

·  Гарантирано най-голяма 
продължителност на 
живот

·  Доказано и постоянно 
оптимизирано 
поведение при движение

· Товароносимост до 30 кг

·  Неповторим комфорт 
на движението

·  Необичайно висока 
странична стабилност

·  Най-добрата възможна 
товароносимост в две 
нива (40 кг и 70 кг)

·  Оптимално 
разпределяне 
на тежестта чрез 
синхронно управление

ФУНКЦИЯ И РЕЗУЛТАТ 2524



"Моята стратегия:  
да предложа повече  
с по-малко усилия"

Създайте бъдещето на мебелите
Нуждаете се от специфични 
решения за Вашите мебели? 
AvanTech YOU поставя Вашия 
бъдещ успех в центъра на 
вниманието и дава възможност 
за индивидуализиране с една 
проста формула: Разнообразие с 
малко промени и стройни процеси. 
От това следват икономично 
оптимизиране на процесите 
на закупуване, заскладяване, 
производство и монтаж, което 
засилва устойчивостта Ви и Ви 
прави по-гъвкави за промени. 
Използвайте възможностите на 
платформената концепция на 
AvanTech YOU, за да наложите 
Вашия мебелен дизайн като бранд.

ПРОИЗВОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТАБИЛНОСТ 2726



Направете я Вашата сисмета
Използвайте многообразните възможности 
на оформлението и индивидуализирането за 
Вашия собствен мебелен дизайн. Придайте 
на Вашите мебели неповторим характер и 
реагирайте бързо на най-новите тенденции в 
дизайна.

"Аз не правя мебели,  
аз създавам дизайнерски 
пространства"

ПРОИЗВОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТАБИЛНОСТ 2928



Решения, които Ви вдъхновяват
AvanTech YOU Ви предлага 
потенциал за спестяване и 
шансове: Платформената 
концепция позволява намаляне на 
разнообразието и компонентите 
за заскладяване при запазване 
на широка продуктова 
програма. Поставете стандарти с 
праволинейния продуктов дизайн 
и същевременно спестете време и 
пари. Използвайте AvanTech YOU 
за да направите ориентирането на 
клиентите лесно и икономически 
изгодно.

"Нашите клиенти 
имат идеите, а ние - 
обикновените решения."

ПРОИЗВОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТАБИЛНОСТ 3130



Със силно представяне за Вас
Реализирайте независим мебелен 
дизайн и убедете клиентите си със 
силно представяне - независимо 
от съответната категория на 
натоварване. Комбинирайте 
чекмеджета и водачи и 
разработете нови пазарни 
сегменти със свои собствени 
решения за приложение за банята, 
кухнята, всекидневната или за 
магазина. Вашата допълнителна 
добавена стойност: по-ефективно 
производство, работни процеси, 
които отпадат и интуитивният 
монтаж на AvanTech YOU. 

ПРОИЗВОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТАБИЛНОСТ

"Моята сила:  
производството на 
индивидуални мебели"
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СЪС СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Диференциране в дизайн, съвършенство и комфорт

Разнообразието в дизайна, прецизната 
техника, безбройните функции на 
комфорт и високата товароносимост на 
системата за чекмеджета AvanTech YOU 

Ви позволяват да обслужвате клиентски 
ориентирано различни области на 
приложение. Разнообразно използване  
за кухнята, за преддверието, за спалнята 
и всекидневната или в магазина.
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Височини 
(мм)

Вътрешно чело

Гръбче

дизайнерски капаци

дизайнерски капаци

Дизайнерски профил

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AvanTech YOU Inlay

Индивидуални в стандартното

Вътрешно чело

дизайнерски капаци

ПЛАТФОРМА AVANTECH YOU

AvanTech YOU Inlay
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ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСА, 
ВАШИЯТ ШАНС

ДИЗАЙНЪТ СРЕЩА ФУНКЦИЯТА
·  Интегриране на всички предимства на една система за 
чекмеджета в царгата

·  Невидима техника за регулировка и монтаж зад 
безупречно изчистен дизайн на царгата

·  Разнообразие и гъвкавост на дизайна чрез дизайнерски 
профили, дизайнерски капаци и различни материали за 
Inlay

· Платформа, основана на водачи за различни приложения

ПРЕЦИЗНО И СИГУРНО 
РЕГУЛИРАНЕ
·  Комфортно регулиране по 
височина и странично (уникален 
механизъм за приплъзване на 
външния декор)

·  Сигурно освобождаване на 
челото (задържаща позиция)

·  Лесен монтаж на челото без 
инструменти

·  Комфортно регулиране на 
наклона на чекмеджето с достъп 
отгоре (двойна функция на 
дизайнерския профил)

ИНТУИТИВНО СГЛОБЯВАНЕ
·  Комфортен, практичен монтаж 
на гръбчето (една посока на 
поставяне)

·  Не е необходимо обработване 
на дъното

·  Дъното може да се захване 
ръчно с винтове или да се 
фиксира със зъбчетата

·  Ширината на дъното = 
ширината на гръбчето

· Монтаж без щипки

Толкова индивидуална, колкото си и ти: 
AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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