
Współczesne domy
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Architektura, wnętrza, pomysły na meble



O NAS:

Hettich Forum, Kirchlengern, Niemiecki

Początki firmy sięgają roku 1888, w którym Karl Hettich rozpoczął wytwarzanie nowego, 
wynalezionego przez niego elementu zegarowego. Już przed 1930 rokiem jego potomkowie zajęli się 
produkcją okuć meblowych, zakładając wytwórnię we wschodniej Westfalii – centrum niemieckiego 
przemysłu meblarskiego. Dzisiaj firma Hettich, będąca wciąż firmą rodzinną, jest liderem w branży o 
globalnej renomie. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów wysokiej jakości okuć 
meblowych, zatrudniającym ponad 6.000 pracowników w ponad 100 krajach. Sukces firmy został 
zbudowany na czterech trwałych wartościach: jakość, innowacyjność, bliska współpraca z klientami 
i absolutna niezawodność. Pracujemy po to, aby inspirować naszych klientów naszymi pomysłami i 
naszą pasją.
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Prolog

Przedstawiamy Państwu gamę pomysłów 
aranżacji współczesnych domów, 
znajdujących się w różnych miejscach na 
świecie. Ekskluzywna gama okuć Hettich, w 
którą wyposażone są meble, daje niezwykłe 
efekty aranżacyjne. Paleta neutralnych 
kolorów dodaje elegancji i ciepła, 
zmieniając wnętrze w domową oazę. 

1. Hill Station
2. Country Side
3. City Centre
4. Coastal Area
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Spoglądając w niebo, 
dostojne i doskonałe.
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HILL STATION
Dla wielu osób dom typu duplex jest samodzielnie zarządzaną przestrzenią. W tym domu buduje 
się relacja pomiędzy przestrzenią a użytkownikiem - te dwa byty prowadzą ze sobą ciągły 
dialog. W tej niemalże artystycznej relacji, dom nie tyklo odzwierciedla siłę architektury, ale 
także podstawową potrzebę człowieka, jaką jest przestrzeń. Duży szklany świetlik, przez który 
niebo spogląda do wnętrza, nadaje mu szczególnego charakteru pełnego optycznej lekkości i siły. 
Subtelny, a zarazem wyraźny powiew bieli sprawia, że przestrzeń ożywa!

Legenda
 
1.  Perspektywa/impresja artystyczna
2.  Parter
3.  1-sze piętro
4.  Rzut pionowy
5.  Przekrój



“W architekturze tak naprawdę 
chodzi o dobre samopoczucie. 
Sądzę, że ludzie chcą czuć się 
dobrze w przestrzeni.”

Zaha Hadid



Ludzie żądni przygód, którym zdarza się 
pracować zdalnie, potrafią jednocześnie 
pracować i dobrze się bawić.

Preferują życie na krawędzi, a wnętrza ich domów to odzwierciedlają.
Subtelna nuta śmiałości dla niepokornej duszy.

INDYWIDUALNOŚĆ.



STREFA ROZRYWKI

WYPOCZYNEK
Kiedy Twoje meble wtapiają się w tło, ale też wyróżniają się, wywierając przy 
tym wpływ na przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz. Prawdziwie odważny wybór 
współczesności.

1. Sensys w połączeniu z systemem   
 push to open
2. AvanTech YOU

Mroźna biel, drewno sosnowe
Drewno
Laminat matowy

Okucia Zastosowane materiały i kolory
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE02

1. Vertico Mono
2. ViZard by ambigence
3. AvanTech YOU
4. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej

Ciemna szarość, mroźna biel, drewno sosnowe
Drewno, szkło
Laminat matowy, szkło lustrzane

Jedne z najlepszych okuć zastosowane w małych przestrzeniach. Wszechstronne 
i dynamiczne - subtelny dotyk klasy.

WASZLE

Okucia Zastosowane materiały i kolory
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BAREK03

1. ViZard by ambigence
2. Sensys do zastosowań szklanych
3. ComfortSpin
4. Quadro

Pochmurna szarość, mroźna biel
Drewno, szkło
Laminat matowy, czarne przyciemniane szkło

Prosty design, skupiający się na dużej ilości miejsca do przechowywania. 
Wyrazisty mebel wyposażony w eleganckie szuflady, mieszczące ulubione 
produkty i wyjątkowe skarby. 

EATASTMO

Okucia Zastosowane materiały i kolory
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KUCHNIA04

1. Eslinga Profile
2. InnoTech

Stalowa szarość, mroźna biel
Drewno sosnowe
Aluminium, drewno, laminat matowy, chrom

Kuchnia wyposażona w najlepsze i najnowocześniejsze okucia 
meblowe Hettich. Dzięki nim codzienne czynności będą przebiegały 
naprawdę bez przeszkód.

KITBERG

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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1. WingLine L
2. AvanTech YOU
3. Półka wyciągana
4. Halemeier ChannelLine C

Pochmurna szarość, grafit
Drewno, szkło
Laminat wysokopołyskowy, szkło lustrzane

Funkcjonalność i estetyka to główne elementy ponadczasowego 
designu, które pozostają aktualne i cieszą oko przez kolejne lata.

COUSET

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

GARDEROBA
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COUNTRY SIDE
Wieś jest miejscem, gdzie zachodzą radykalne zmiany! Ten dom pokazuje, że większe nie zawsze 
znaczy lepsze. Dzięki wspaniałemu projektowi i innowacyjnemu myśleniu, architektura na 
małą skalę może zmienić sposób postrzegania mieszkań przez obecne i następne pokolenie. 
Nieschematyczna konstrukcja modułowa, która może stać się domem dla młodych mieszkańców 
wsi. Zarówno bystrych myślicieli, jak i miłośników przyrody, którzy często mają bardziej złożone 
potrzeby niż można się spodziewać. Spodoba się im nie tylko organizacja przestrzenna, ale 
także wyjątkowa estetyka oparta na nowszych technologiach i zrównoważonych ekologicznie 
materiałach, takich jak zielony beton.

Legenda

1. Perspektywa/impresja artystyczna
2. Parter
3. 1-sze piętro
4. Rzut pionowy
5. Przekrój

Spokojna przestrzeń 
do życia.



“Są dwie rzeczy, które 
sprawiają, że pokój 
jest ponadczasowy: 
poczucie historii i 
kawałek przyszłości”

Charlott Moss



Mieszkając w
PONTO VALENTINO

Zmysł wzroku jest 
bezpośredni i tym 
samym silniejszy.

Kiedy luksus staje się niemodny i wykracza 
poza pośpiech w naszym codziennym 
życiu. Ta piękna para wierzy w proste 

życie. Wszystko, czego pragną, to usiąść i cieszyć się tym, czego dokonali przez 
całe swoje życie.

Jesień życia



STREFA ROZRYWKI06

1. Sensys
2. Quadro
3. Profil Gola

Grafit, czerń, dąb błotny
Drewno, aluminium
Laminat matowy, metal malowany proszkowo

Kiedy czerń kojarzy się z emocjami, wydobywa podejście do 
minimalizowania elementów i zwracania uwagi na szczegóły.
Wówczas pomysły takie jak te, stają się deklaracją dla świata.

MERRITO

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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ŁAZIENKA07

1. SlideLine M
3. Quadro

Grafit, mroźna biel, dąb błotny
Drewno, szkło
Laminat wysokopołyskowy, szkło lustrzane

Szczypta subtelności i abstrakcji, które nadają wnętrzu wrażenie 
lekkości i dostarczają emocji na całe życie.

JACUZZI

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1

2



UNDER STAIRCASE UNIT0808

Można osiągnąć wszystko, gdy serce jest na właściwym miejscu. Tutaj 
jest to doświadczenie jednego z wielu właściwych okuć w miejscach 
często użytkowanych.

CACHE

1. Wing 77
2. Quadro 

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
Grafit, mroźna biel, dąb błotny
Drewno
Laminat wysokopołyskowy

2

1



KUCHNIA09

1. Profil Eslinga
2. Sensys dla ram aluminiowych

Mroźna biel, ciemna szarość
Drewno, szkło, aluminium
Szkło przeźroczyste, laminat matowy

Gdy wszystko wygląda lekko i solidnie. Najważniejsza jest  
jakość okuć i płynność ich działania.

APPENETTE

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

2

1



PÓŁKI W SYPIALNI10

1. AvanTech YOU
2. Halemeier ChannelLine C
3. ViZard by ambigence

Grafit, mroźna biel, dąb błotny
Drewno, szkło
Laminat matowy

Geometryczna, a zarazem minimalistycznie wyglądająca strefa sprawia, 
że cała przestrzeń staje się lekka, a codzienny styl uosabia elegancję.

LACUNA

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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CITY CENTER
Współczesna struktura inspirowana jest światem i prostotą, która pomaga profesjonalistom 
zobaczyć sprawy z innej perspektywy. Jawi się ona wizualnie jako lekka lecz wyrazista, co 
dopełnia osobowości mieszkającego w niej profesjonalisty. 
Duże panoramiczne okna wystające na zewnątrz dają wyraz przejrzystości i pasji, współbrzmiąc 
z ogólną aurą użytkownika. Miejska oprawa i rozbudowany projekt dają wyjątkowy efekt 
wizualny.
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Legenda
 
1.  Perspektywa/impresja artystyczna
2.  Parter
3.  1-sze piętro
4.  Rzut pionowy
5.  Przekrój

1

Połączenie designu 
i zasad.



“Lubię wnętrza, które wymykają 
się zaszufladkowaniu.
Naprawdę nie chcę, żeby ktoś 
wszedł do pokoju i wiedział, że 
to moje dzieło”

Bunny Willams



Mieszkając w
NOWYM JORKU

Więcej niż 
kolor.

Osoba wierząca w bardziej 
dynamiczny styl życia, 
zaangażowana w znacznie 

więcej obowiązków w sferze zawodowej, poświęca czas na spotkania towarzyskie i 
przyjęcia z przyjaciółmi i rodziną. Mantra takiej osoby to żyć odważnie, zaznaczając 
swoją obecność każdego dnia!

Urbanizacja



STREFA ROZRYWKI

1. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej
2. AvanTech YOU

Ciemna, pochmurna szarość, czerń
Drewno, aluminium 
Laminat matowy, metal malowany proszkowo

Przełamanie monotonii formy wprowadza subtelne zamieszanie 
w przestrzeni, dzięki czemu przyciąga uwagę.

AMIKO

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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ŁAZIENKA12

1. SlideLine M
2. Halemeier ChannelLine C
3. AvanTech YOU
4. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej

Ciemna szarość, drewno, szkło
Laminat wysokopołyskowy, lustro

Niech korzystanie z łazienki wiąże się z uczuciem najwyższej lekkości i 
błogości. Stanie się tak dzięki wyposażeniu jej w najwyższej klasy okucia.

CUBSEL

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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KUCHNIA13

1. SlideLine M
2. AvanTech YOU
3. Półka wyciągana

Drewno orzechowe, ciemnoszary
Drewno, stal
Laminat matowy, chrom

Jeśli mocne połączenie kolorów nie przyciągnie Twojej uwagi, nie jest 
przeznaczone dla Ciebie. To gra kolorów dla odważnych i śmiałych, a w 
połączeniu z nowoczesnymi elementami zapewnia wygodne użytkowanie.

VIVACHEN

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory
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Gablota do przechowywania14

1. AvanTech YOU
2. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej

Ciemna szarość, dąb błotny 
Drewno
Laminat matowy

Zastosowanie struktury przypominającej kostkę, pokazuje odwagę w 
aranżacji przestrzeni. Subtelne nuty abstrakcji pozwalają się wyróżnić!

DECOUROUS

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

2

1
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GARDEROBA15

1. TopLine 22
2. Szuflady w szafie
3. Profil Eslinga

Antracyt, drewno, szkło, metal
Laminat matowy, metal malowany proszkowo

Przekonaj się jak płynnie i lekko działają nasze okucia. Dzięki nim 
samo sięganie po ubrania stanie się czystą przyjemnością!

JAZZ

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1

2



COASTAL AREA
Uderzająca abstrakcja pochodzi z wolności i eksploracji własnego wnętrza, a poniższy projekt 
doskonale to oddaje. Wydłużony rozkład przestrzeni daje szerokie pole do eksperymentowania. 
Wysokie strzeliste okna połączone z zewnętrzną częścią budynku zapewniają dobrą wentylację 
wnętrza. Ten dom jednorodzinny został zaprojektowany tak, aby się wyróżniał i był wyrazisty. Nie 
jest on przeznaczony dla osób o nieśmiałej naturze, ale dla tych, którzy czują się komfortowo w 
domu o mocnym charakterze i chcą być częścią tętniącej życiem i ekscytującej okolicy.
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Legenda
 
1.  Perspektywa/impresja artystyczna
2.  Parter
3.  1-sze piętro
4.  Rzut pionowy
5.  Przekrój

1

Zaprojektowane, 
aby się wyróżniać.



“Najlepsze przestrzenie 
mają coś do powiedzenia 
o ludziach, którzy w nich 
mieszkają.”

David Hicks



Mieszkając na

Hawajach

Soczystość 
owocu

Równowaga między 
pracą a zabawą 
nieustannie definiuje 

charakter użytkownika przestrzeni. Wytrwali i entuzjastyczni przedsiębiorcy, 
którzy lubią wszystkie dziedziny życia, a szczególnie interesują się codziennymi 
obowiązkami, takimi jak gotowanie, czytanie i podróżowanie, znajdują spokój, 
gdy są blisko natury. To wtedy są najbardziej zmotywowani do odkrywania 
nowych obszarów życia.

NONSZALANCJA



STREFA ROZRYWKI16

1. WingLine 770
2. Quadro
3. SlideLine M

Soczysta żółć, mroźna biel, drewno sosnowe 
Drewno, szkło
Szkło barwione, laminat matowy

Design, który nigdy nie zawodzi. Zaprojektowany z wykorzystaniem 
naszych najlepszych okuć. To mebel do rozrywki jest właśnie tym, czego 
potrzebujesz!

BOISTERO

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

2

1
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1. WingLine L
2. Quadro
3. SlideLine M

Soczysta żółć, pochmurna szarość, drewno sosnowe, mroźna biel
Drewno
Laminat matowy

Mówisz i masz. Wyrafinowana strefa, która pozwala zauważyć zalety 
okuć, stanowiących najbardziej satysfakcjonujące rozwiązania techniczne.

FEAZI

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1

3

2

17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE



STREFA DO NAUKI18

1. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej

Soczysta żółć, stalowa szarość, czerń
Drewno sosnowe, aluminium
Laminat matowy

Powstała z myślą o jednym celu - nauce. Została wyposażona 
minimalistycznie w nasze najbardziej funkcjonalne okucia.

PRAG

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1



STUDIO19

1. Wspornik barkowy KH Flap Stay
2. Sensys w kolorze czerni 
 obsydianowej

Soczysta żółć, stalowa szarość, drewno sosnowe
Drewno
Laminat matowy

Funkcjonalne rozwiązanie, które nie tylko mieści w sobie narożnik, ale 
narożnik z widokiem, co czyni je bardzo dynamicznym.

ECLECTICO

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

2

1



1. WingLine L
2. Sensys
3. ViZard by ambigence
4. Sensys do zastosowań szklanych

Soczysta żółć, pochmurna szarość
Drewno sosnowe, szkło
Laminat wysokopołyskowy, szkło przeźroczyste

Pomysł polega na tym, aby wnieść do przestrzeni ekscytację i pewien blask, 
czyniąc z niej wyjątkowe miejsce, które z pewnością warto mieć na własność.

AQUADIS

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1

2

3
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20 WITRYNA



KUCHNIA21

1. ViZard by ambigence
2. Quadro
3. InnoTech

Soczysta żółć, stalowa szarość, drewno sosnowe
Drewno, szkło, kamień
Laminat wysokopołyskowy, szkło przeźroczyste

Ta kuchnia, zaprojektowana z myślą o osobach żywiołowych i 
eksperymentujących, jest nośnikiem innowacyjnych pomysłów, 
ożywionych przez nasze okucia.

MOLLUSK

OKUCIA Zastosowane materiały i kolory

1

2

3



        wykonane pod wymiar 
        Inside 60 oraz 90 
        ChannelLine Sensor

www.hettich.com

Creats the horizontal and vertical lines

Pro�le length of 2000mm.
Installed in horizontal or vertical position 

Pro�le Handle

Attractive highlights can be added with design pro�le and capes

Slimline and sleek 13 mm drawer side pro�le
Creative design �exibility in every detail

AvanTech YOU

With its narrow bonding surfaces, the Sensys hinge creates a perfect purist look

Opening angles 110 and 135
Integrated silent system gently and reliably closes a delicate glass door 

Glass Hinge

Suitable for ChannelLine Sensor

Recessed light made to measure
Can be installed with Versa Inside 60 and 90

ChannelLine C

Can be used with glass

Perfect fusion of design and technology
Seamless installtion in the panels gives more space for use

ViZard

Easy installation like DIY

Food is perfectly organised and well ordered
Get a 360 degree view of the contents of your refrigerator

Comfort SpinComfortSpin
· Żywność jest doskonale zorganizowana i uporządkowana 
· Zyskaj widok zawartości swojej lodówki w zakresie 360 stopni 
· Łatwa samodzielna instalacja

ViZard by ambigence
· Doskonałe połączenie wzornictwa i technologii 
· Montaż na płasko w panelach zapewnia więcej przestrzeni do wykorzystania 
· Zintegrowane miękkie otwieranie i miękkie zamykanie

       szklanych
        stopni 
        łagodnie domyka delikatne   
  
        wygląd i wąskie powierzchnie   
 

Creats the horizontal and vertical lines

Pro�le length of 2000mm.
Installed in horizontal or vertical position 

Pro�le Handle

Attractive highlights can be added with design pro�le and capes

Slimline and sleek 13 mm drawer side pro�le
Creative design �exibility in every detail

AvanTech YOU

With its narrow bonding surfaces, the Sensys hinge creates a perfect purist look

Opening angles 110 and 135
Integrated silent system gently and reliably closes a delicate glass door 

Glass Hinge

Suitable for ChannelLine Sensor

Recessed light made to measure
Can be installed with Versa Inside 60 and 90

ChannelLine C

Can be used with glass

Perfect fusion of design and technology
Seamless installtion in the panels gives more space for use

ViZard

Easy installation like DIY

Food is perfectly organised and well ordered
Get a 360 degree view of the contents of your refrigerator

Comfort Spin

Prezentacja okuć i akcesoriów

AvanTech YOU
· Smukły i elegancki profil boczny szuflady 13 mm 
· Kreatywne wzornictwo w każdym szczególe 
· Atrakcyjne akcenty można dodać za pomocą designerskich profili i nakładek

Uchwyt profilowy
· Długość profilu 2000 mm 
· Montaż w pozycji poziomej lub pionowej 
· Tworzy linie poziome i pionowe

Sensys do zastosowań
· Kąty otwarcia 110 i 135
· Niezawodny cichy system    
 szklane drzwi 
· Elegancki, purystyczny przylegania 

Halemeier ChannelLine C
· Światło wpuszczane
· Możliwa instalacja z Versa
· Kompatybilny z czujnikiem    
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Hettich Polska Sp. z o.o.
Lusowo, ul. Wierzbowa 48 
62-080 Tarnowo Podgórne

Phone: +48 61 816 83 00 
E-Mail: office@hettich.com.pl hettich.com

Współczesne domy
IDEABOOK

Architektura, wnętrza, pomysły na meble


