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"Detaily mají 
cenu zlata"

Na začátku každého nákupu 
nábytku jsou přání: dopřát si 
individuální design, hýčkat se 
větším komfortem nebo získat 
neotřelá řešení úložných prostor. 
Využijte řešení, která přináší 
výrobky Hettich. Jsme váš zdroj 
inspirace. Vytváříme přidanou 
hodnotu a vybavíme váš nábytek 
inovativními řešeními pro vyšší 
komfort a větší užitnou hodnotu. 
Řešení, která nadchnou. Tomu 
říkáme Fascin[action].

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST

Osobitý jako ty:  
AvanTech YOU
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"Můj oblíbený look je 
nezaměnitelný."

Dávat najevo osobní životní styl 
bude v budoucnu stále důležitější. 
Nábytek, ale i kování, je výrazem 
osobnosti. Životní styl pulzující 
metropole nebo ospalé toskánské 
vesnice: IN je to, co se líbí 
zákazníkovi. A zákazníci cíleně 
hledají takový nábytek, který se 
umí individuálně přizpůsobit. 
Individualizace je globální megatrend 
- s AvanTech YOU jste připraveni na 
budoucnost.

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST 54



"Život je příliš krátký na to, 
abychom bydleli nudně."

Ještě nikdy nebylo tak snadné  
vyhovět zákazníkovi: s AvanTech YOU 
si mohou zákazníci navrhnout přesně 
takovou zásuvku, jakou ji chtějí mít. 

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST 76



"Pryč s konvencemi, chceme 
svobodu."

Ať již pro použití v koupelně, obývacím  
pokoji nebo kuchyni - touhu po  
nezaměnitelném vzhledu lze naplnit  
díky obrovské rozmanitosti sortimentu  
a možnostem individualizace.

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST 98



„V mých očích se zrcadlí mé 
sny o bydlení.“

Koncept umožňuje tak vysokou 
úroveň flexibility designu, barev, 
tvarů a materiálů, že můžete snadno 
a úspěšně realizovat své vlastní 
představy o nábytku. Díky tomu 
mají zákazníci postaráno o inspiraci 
a radost z neotřelého vzhledu.

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST 1110



AvanTech YOU fascinuje! S tloušťkou boku 
pouhých 13 mm je řeč designu nekompromisně 
přímočará. Kde technika inovativně mizí v 
tenkém boku, tam vzniká prostor pro působení 
puristického designu.  

Žádné krytky ani otvory nenarušují bezchybně 
hladkou krásu. Kování se stává nedílným 
designovým prvkem nábytku.

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST

INOVATIVNÍ DESIGN
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ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST

Luxusní otevřené, extravagantní nebo  
spíše zdrženlivé? Každý uživatel se může 
rozhodnout, jaký osobní charakter by  
měl odrážet design zásuvek -  
s AvanTech YOU se jeho přání  
snadno splní. 

Stačí jeden pohyb ruky a dojem  
ze vzhledu bočnice zásuvky  
se výrazně změní díky DesignCape 
nebo dekorativnímu profilu.

S elegantními skleněnými výplněmi  
pro bočnice Inlay mizí hranice  
mezi interiérem a nábytkem  
a otevírá se pohled dovnitř nábytku. 

Z Vašich nápadů a osobitých materiálů 
vznikají nezaměnitelná řešení!

ROZMANITOST ZTVÁRNĚNÍ
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Výšky  
(mm)

Dekorativní profil

Dekorativní DesignCape

Barvy bočnic

Antracitová

Bílá, matná

Stříbrná, hliníkový 
vzhled

ROZMANITÝ DESIGN

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST
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AvanTech YOU Inlay
Pro individuální přání jen ta nejlepší řešení: Ať už čiré 
sklo nebo nejrůznější materiály jako např. dřevo, kámen 
nebo břidlice. Pokud má váš materiál tloušťku 10 mm, 
je možné cokoli.

Jasná řeč tvarů vyžaduje elegantní možnost 
umístění loga. Individuálně natištěné logo 
zachová přímočarý design a současně hlásá 
značku. 

V organizérech pro AvanTech YOU najde vše 
své ideální místo. Pořádek a dokonalý přehled 
snadno a rychle. 

ROZMANITÝ DESIGN A TVŮRČÍ VOLNOST 1918



DOKONALÝ KOMFORT DĚLÁ TEN 
ROZDÍL

U zásuvkového systému AvanTech YOU lze 
seřídit výšku, šířku a sklon. Díky tomu vytvoříte 
perfektní vzhled mezer mezi čely zásuvek. 
V kombinaci s odpovídajícími výsuvy a 
komfortními funkcemi zapadne AvanTech YOU 
přesně do vašeho řešení a designu nábytku. 

Skrytá technika, perfektní design:  
všechny funkce pro optimální seřízení a montáž 
jsou vestavěné v bočnici a skryté za puristicky 
čistým designem zásuvky.

Vnější profil lze jednoduše odsunout dozadu. 
Jedinečný posuvný mechanismus umožňuje 
přístup k prvkům pro demontáž čela zásuvky 
a výškové i stranové seřízení.

Pro vaši bezpečnost: čelo zásuvky po 
uvolnění pojistky klesne do zajištěné 
mezipolohy a poté se dá snadno odejmout. 
Inteligentní řešení zejména pro velmi široká 
čela rozměrných zásuvek.

FUNKCE A PARAMETRY

Profil na horní hraně bočnice má nejen 
dekorativní funkci. Zakrývá také prvky pro 
seřízení sklonu zásuvky.
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Quadro YOUActro YOU

Výsuvy jsou základem pro suverénní  
a kreativní nábytkový design. Naplňují 
nábytek viditelnou, hmatatelnou  
a slyšitelnou dokonalostí. 

Jeden zásuvkový systém, dva typ výsuvů  
a identický vrtací obraz umožňují realizaci 
široké škály designu nábytku pro různé 
oblasti použití. Další variabilitu nabízejí 
rozličné komfortní funkce.

FUNKCE A PARAMETRY 2322



Actro YOU Quadro YOU

Účinné, měkké tlumení  
Silent System

Výkonné, měkké 
tlumení při dovírání

Push to open Silent 
otvírá bez úchytek  
a zavírá tlumeně.

Volitelně Push to 
open Silent, otvírá 
bez úchytek a zavírá 
tlumeně.

·  Výkonná a precizní 
technika

·  Zaručeně dlouhá 
životnost

·  Osvědčený a neustále 
zdokonalovaný výsuv

· Nosnost do 30 kg

·  Jedinečně komfortní 
chod

·  Mimořádně vysoká 
boční stabilita

·  Dva stupně nosnosti  
(40 kg a 70 kg)

·  Optimální rozložení 
zatížení díky 
synchronizaci

FUNKCE A PARAMETRY 2524



„Moje strategie:  
Nabízet více s menší 
pracností“

Navrhujte budoucnost nábytku
Potřebuje nábytek specifická řešení?
AvanTech YOU je základem 
budoucích úspěchů Vašeho 
podnikání. Umožní vyrábět 
mnoho rozmanitých provedení 
zásuvek při zachování štíhlých 
procesů. Výsledkem je hospodárná 
optimalizace procesů nákupu, 
skladování, výroby a montáže, což 
posiluje vaši konkurenceschopnost 
a umožňuje Vám flexibilně reagovat 
na změny. Využijte možnosti 
platformy AvanTech YOU k posílení 
vaší značky designového nábytku.

PROCESY A HOSPODÁRNOST 2726



Udělejte si svůj systém
Využijte rozmanité možnosti pro tvorbu 
individuálních variant designového nábytku. 
Dodejte Vašemu nábytku nezaměnitelný 
charakter a reagujte rychle na nejnovější 
trendy v designu.

„Vyrábím nejen nábytek. 
Tvořím design interiérů.“

PROCESY A HOSPODÁRNOST 2928



Řešení, která vás nadchnou.
AvanTech YOU Vám umožní snížit 
náklady. Díky platformě můžete 
vyrábět široký sortiment zásuvek  
a přitom mít na skladě jen omezený 
počet komponent. S přímočarým 
designem výrobků nastavíte laťku 
pořádně vysoko a současně šetříte 
čas i peníze. Využijte AvanTech YOU: 
snadno a hospodárně splníte 
očekávání zákazníků.

"Naši zákazníci mají 
představy, my máme 
prostá řešení."

PROCESY A HOSPODÁRNOST 3130



Výkon pro Vás
Vyrábějte nábytek se sebevědomým 
designem a přesvědčte Vaše 
zákazníky vysokým výkonem - 
nezávisle na nosnosti. Kombinujte 
zásuvky s různými výsuvy  
a ovládněte nové segmenty trhu  
s nábytkem pro koupelny, kuchyně, 
obývací pokoje a komerční prostory. 
Další přidaná hodnota: efektivnější 
procesy, zrušení některých operací  
a intuitivní montáž AvanTech YOU. 

PROCESY A HOSPODÁRNOST

„Moje silná stránka:  
zakázková výroba  
neobyčejného nábytku.“

3332



VÝKONNÝ VE VŠECH OBLASTECH

Rozdíl dělá design, dokonalost a komfort

Designová rozmanitost, vytříbená technika, 
četné komfortní funkce a vysoká nosnost 
zásuvkového systému AvanTech YOU vám 
umožňují obsluhovat všechny segmenty trhu 

a plnit přání zákazníků. Mnohotvárnost pro 
použití v kuchyni, předsíni, koupelně, ložnici 
a obývacím pokoji nebo v prodejně.
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Výška (mm)

Vnitřní čelo

Záda

Dekorativní  
DesignCape

Dekorativní  
DesignCape

Dekorativní 
profil

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AvanTech YOU Inlay

Osobitost ve standardu

Vnitřní čelo

Dekorativní DesignCape

PLATFORMA AVANTECH YOU

AvanTech YOU Inlay
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VAŠE VÝHODY,  
VAŠE PŘÍLEŽITOSTI

DESIGN SE SETKÁVÁ S FUNKCÍ
·  Integrace všech výhod zásuvkového systému do tenké 
bočnice

·  Veškerá technika je skrytá v bočnici s dokonale 
puristickým designem

·  Rozmanitý a flexibilní design díky dekorativním profilům, 
DesignCape a rozličným výplňovým materiálům pro Inlay

· Platforma výsuvů pro nejrůznější použití

PRECIZNÍ A BEZPEČNÉ SEŘÍZENÍ
·  Pohodlné výškové a stranové 
seřízení díky odsunutí 
jedinečného vnějšího profilu 
bočnice

·  Bezpečné uvolnění čela do 
zajištěné mezipolohy

·  Jednoduchá montáž čela 
zásuvky bez nářadí

·  Komfortní seřízení sklonu 
zásuvky s přístupem shora díky 
dekorativnímu profilu

INTUITIVNÍ ZPRACOVÁNÍ
·  Komforní montáž s praktickým 
a jednoduchým nasazením zad 
na bočnice

·  Dno zásuvky se nemusí frézovat
·  Dno lze přišroubovat nebo 
přichytit sponkami

· Šířka dna = šířka zad
· Spojky se nepoužívají

Osobitý jako vy: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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