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„Details zijn  
goud waard.“

Het kopen van meubels begint met 

wensen: wat betreft individueel 

design, meer comfort of nieuwe 

ideeën over bergruimte. Benut 

de productoplossingen van 

Hettich: wij bedenken ideeën, 

creëren meerwaarde en rusten 

uw meubels uit met overtuigende 

oplossingen, bedieningscomfort 

en gebruiksmogelijkheden. Positief 

opvallen met oplossingen. Dat 

noemen wij Fascin[action].

Zo individueel als jijzelf:  
AvanTech YOU
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„Mijn favoriete look  

is karakteristiek.“

Het wordt in de toekomst steeds 

belangrijker om uiting te geven aan 

de persoonlijke levensstijl. Meubels, 

maar ook beslag zijn een expressie 

van persoonlijkheid. Urbane Lifestyle 

of Toscaans flair: wat u bevalt is 

'in'. Uw klanten zijn gericht op zoek 

naar meubels die individueel kunnen 

worden vormgegeven. Volg de 

megatrend van individualisering met 

AvanTech YOU.
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„Het leven is te kort  

om saai te wonen.“

Klantgerichtheid was nog nooit 

zo makkelijk: met AvanTech YOU 

kunnen uw klanten de lade zo 

vormgeven als zij dat willen. 
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„Alle overeenkomsten overboord, 

lang leve de vrijheid.“
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Voor toepassingen in de keuken, bad- of 

woonkamer – iedere wens naar een unieke 

uitstraling kan worden vervuld dankzij de 

enorm grote diversiteit van het assortiment 

en de mogelijkheden voor individualisering.
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„Ik straal  

mijn woonwensen uit.“

Het concept biedt zo'n flexibel 

design qua kleuren, vormen en 

materialen, dat het eenvoudig 

voor u zal zijn om uw eigen ideeën 

op het gebied van meubeldesign 

met succes om te zetten. Hiermee 

zult u uw klanten inspireren en u 

onderscheiden van de concurrentie.
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DESIGNINNOVATIE
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AvanTech YOU fascineert! Met een breedte van 

slechts 13 mm is de vormentaal genadeloos 

strak. Daar waar techniek innovatief verdwijnt 

in de slanke zijwand, blijft ruimte over om 

puristisch design uit te stralen.  

Geen afdekkappen of gaten verstoren de 

puntgave schoonheid. Het beslag blijft bewust 

op de achtergrond en smelt als designelement 

samen met het meubel.
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DESIGNVRIJHEID
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Veeleisend, open, extravagant of 

liever ingetogen? Welk persoonlijk 

karakter het design ook moet 

weerspiegelen is een keuze die men 

maakt met AvanTech YOU en die zeer 

eenvoudig kan worden omgezet. 

Al met één klik worden accenten 

aangebracht door DesignProfielen 

of DesignCapes en zorgen voor 

een veranderd uiterlijk.

Elegante glazen inzetelementen voor 

de Inlay-ladezijwand laten de grenzen 

tussen kamer en meubel verdwijnen 

en bieden zicht op het meubeldesign. 

Met individuele materialen 

ontstaan uit úw ideeën unieke 

oplossingen voor differentiatie!
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DesignProfiel

DesignCape

Ladezijwand kleuren

Gepigmenteerd antraciet

Zuiver mat wit

Zilver

in aluminiumkleur

DESIGNMOGELIJKHEDEN
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Hoogtes 
(mm)

77 

101

139

187

187

251
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Een heldere vormentaal heeft een elegante 

brandingmogelijkheid nodig. Het aanbrengen 

van individuele logo's zorgt voor een strak 

design en ook voor een statement. 

Met de AvanTech YOU interieurorganisatie 

krijgt alles zijn perfecte plek. Orde en een 

optimaal overzicht in een handomdraai. 
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AvanTech YOU Inlay

Alleen de beste oplossingen voor individuele 

wensen: zowel in de standaarduitvoering met glas 

of individueel in de meest uiteenlopende materialen, 

zoals hout, steen of leisteen. Wanneer uw materiaal  

10 mm dik is, is alles mogelijk.
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DIFFERENTIATIE IN  
PERFECTIE EN COMFORT

Maak gebruik van de verstelmogelijkheden 
(in de hoogte, zijwaarts en neiging) van het 
ladesysteem AvanTech YOU om een perfect 
voegbeeld van uw fronten te realiseren. In 
combinatie met de bijpassende geleiders en 
comfortfuncties past AvanTech You individueel 
bij uw toepassingen en uw meubeldesign.

Onzichtbare techniek, perfect 

ladezijwanddesign: alle voordelen van een 
ladesysteem voor een optimale verstelling en 
montage werden in de ladezijwand geïntegreerd 
en gaan schuil achter het onberispelijke, 
puristische design van de ladezijwand. 
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Het buitendecor kan eenvoudig naar 

achteren worden geschoven. Dankzij dit 

unieke schuifmechanisme kan het front 

worden losgemaakt en in de hoogte en 

zijdelings worden versteld.

Voor uw veiligheid: het front valt na de 

ontgrendeling in een vasthoudpositie en kan 

comfortabel worden uitgenomen. Vooral bij 

grote, brede fronten een slimme oplossing.

Het DesignProfiel op de ladezijwand heeft niet 

alleen een vormgevend karakter, maar bedekt 

ook de neigings- verstelling van de lade, zodat 

die comfortabel van bovenaf bereikbaar is.
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Actro YOU

De uittrekbare ladegeleider vormt de 

basis voor superieur, veranderbaar 

meubeldesign. Hij geeft meubels 

zichtbare, voelbare en hoorbare perfectie.  
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Quadro YOU

Een ladesysteem, twee geleiders en een 

identiek boorbeeld maken het mogelijk 

om verschillende meubeldesigns voor 

verschillende toepassing te realiseren. 

Meubels worden met zeer uiteenlopende 

comfortfuncties gedifferentieerd.
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Actro YOU

Krachtige, zacht

sluitende demping

Push To Open Silent 
opent greeploos en 
sluit gedempt

· Uniek loopcomfort 

·  Buitengewoon grote 
zijdelingse stabiliteit

·  Uitstekende belastbaar-
heid in twee klassen  
(40 en 70 kg)

·  Optimale belastings-
verdeling dankzij de 
synchrone sturing
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Quadro YOU

Krachtige, zacht

sluitende demping

Silent Sysstem

Optioneel

Push to open Silent,

opent greeploos en

sluit gedempt

·  Soepele en nauwkeurige 

techniek

·  Garandeert de langste 

levensduur

·  Beproefde en permanent 

geoptimaliseerde 

loopprestaties

·  Belastbaarheid  

max. 30 kg
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„Mijn strategie:  

met minder inspanningen 

meer aanbieden“

Geef vorm aan uw 

meubeltoekomst

Heeft u specifieke oplossingen 

voor uw meubels nodig?

AvanTech YOU stelt uw toekomstige 

succes als onderneming centraal en 

reduceert individualiseerbaarheid 

tot een simpele formule: 

diversiteit met weinig varianten 

en slanke processen. Het resultaat: 

economisch geoptimaliseerde 

processen voor inkoop, magazijn, 

productie en montage, waardoor 

uw positie verstevigd wordt 

en u flexibel kunt reageren 

op veranderingen. Benut de 

mogelijkheden van het AvanTech 

YOU platformconcept om uw 

meubeldesign als merk te 

verstevigen.
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Maak het tot uw eigen systeem

Benut de vele mogelijkheden op het gebied 

van vormgeving en individualisering voor 

uw eigen meubeldesign. Geef uw meubels 

een unieke uitstraling en reageer snel op de 

nieuwste designtrends.

„Ik maak geen meubels,  

ik creëer designwerelden.“

29



PROCESSEN EN RENTABILITEIT30



Oplossingen die bij u in 

de smaak vallen

AvanTech YOU biedt u besparings-

mogelijkheden en kansen: het 

platformconcept stelt u in staat 

om met behoud van het brede 

productgamma, de varianten en de 

in voorraad te houden componenten 

te reduceren. Stel de nieuwe norm 

met een strak productdesign en 

bespaar zowel tijd als geld. Gebruik 

AvanTech  YOU om klantgericht 

eenvoudig en rendabel te maken.

„Onze klanten hebben  
de ideeën, wij de  
eenvoudige oplossingen.“
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Productief voor u

Realiseer eersteklas meubeldesign 

en overtuig uw klanten met grootse 

prestaties – onafhankelijk van 

de belastbaarheid. Combineer 

laden en ladegeleiders en vind 

met eigen toepassingen voor 

bad-, woon-, slaapkamer, keuken 

of winkelinrichting nieuwe 

marktsegmenten. De extra 

meerwaarde voor u: efficiëntere 

processen, handelingen die komen 

te vervallen en de intuïtieve 

montage van AvanTech YOU.

„Mijn sterke punt:  

individuele meubels maken.“

33



STERK BIJ ALLE TOEPASSINGEN

Differentiatie qua design, perfectie en 

comfort

Designmogelijkheden, uitgekiende 

techniek, talloze comfortfuncties en de 

hoge belastingen van het AvanTech  YOU 

ladesysteem stellen u in staat om 

klantgericht in te spelen op verschillende 

toepassingsgebieden. Veelzijdige 

toepassingsmogelijkheden voor keuken, gang, 

bad-, slaap- en woonkamer evenals winkels.
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Hoogte (mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AVANTECH YOU PLATFORM
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Inliggend front

Achterwand

DesignCape

DesignCape

DesignProfiel

AvanTech YOU Inlay

Individueel als standaard

Inliggend front

DesignCape

AvanTech YOU Inlay
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UW PROCESVOORDELEN,  
UW KANSEN

NAUWKEURIGE EN VEILIGE 
VERSTELLING

·  Comfortabele verstelling in 
de hoogte en zijdelings (uniek 
verschuifmechanisme van het 
buitendecor)

·  Veilig losmaken van het front 
(met vasthoudpositie)

·  Eenvoudige, gereedschaploze 
montage van het front

·  Comfortabele neigings-
verstelling, van de schuiflade, 
vanaf bovenzijde bereikbaar 
(dubbele functie DesignProfiel)
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DESIGN ONTMOET FUNCTIE

·  Alle voordelen van een systeemschuiflade  
gebundeld in één ladezijwand

·  Onzichtbare verstelling en montage achter een 
onberispelijk puristisch ladezijwanddesign

·  Designmogelijkheden en -flexibililteit d.m.v. 
DesignProfielen, DesignCapes en verschillende Inlay 
materialen

· Ladegeleiderplatform voor uiteenlopende toepassingen

INTUÏTIEVE VERWERKING

·  Comfortabele, praktijkgerichte 
montage van de achterwand 
(eendimensionale montage-
richting)

·  Geen bodembewerking vereist

·  De bodem kan vastgeschroefd 
of vastgeklemd worden

·  Bodembreedte = 
achterwandbreedte

· Geen snappermontage

Zo individueel als jijzelf: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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