Mutfakta sürgü kapak
uygulamaları
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Herkes bundan hoşlanıyor: Sürgü kapaklar
Sürme hareketi insanların hoşuna gidiyor. Tablet bilgisayarınızda. Cep telefonunuzda. Sanal sürmenin devrim yaratan
estetiği, milyonlarca insanı etkiliyor: nazikçe akan hareket, sadece bir parmak işaretiyle. Ancak gerçek sürgü hareketi de
başladı. Artık otomobillerin bir sürgü kapısı var, açılır tavan taze hava ve özgürlük hissi veriyor. Evlerde, ya oda bölücü
kapıları, ya da mobilyalarda kapakları sürüyoruz.
Sürgü kapak aşkı. Bunun için birçok nedenimiz var.
Mobilya tasarımında da sürgü kapaklar insanları etkiliyor. Bu, Hettich’in 2013 başında yaptırdığı bir piyasa araştırmasıyla
belgelendi. Potansiyel mobilya alıcılarına, sürgü kapakları diğer açma sistemleriyle karşılaştırarak nasıl değerlendirdikleri
soruldu. Tüketiciler için, kapak sistemlerinde öncelikle iki unsur önemlidir:
· Ergonomi
· Tasarım
Hettich’in sürgü kapak sistemleri, bu beklentileri fazlasıyla karşılamaktadır.
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Ergonomi / Tasarım

Sürgü kapakların avantajları
Günlük kullanımda avantajlarını sergileyen sürgü
kapaklar, ergonomi ve konfor açısından tüketiciler
tarafından tercih ediliyor: Dar alanlarda açılan
sürgü kapaklar engel oluşturmaz. Üst dolaplarda,
açık duran kapaklar nedeniyle yaralanma tehlikesi
ortadan kalkar. Ayrıca, sürgü kapaklar sakınmadan
ve uzanmadan kolay kullanım sağlar.

Sürgü kapaklar ile tasarım
Sürgü kapak sistemleri, sade oda tasarımını
destekler. Geniş, hemyüz kapaklar sayesinde
mobilyalarda modern ve ferah iç mimari
sürdürülebilir. Büyük boyutlu kapakların asgari
kapak aralığı etkileyicidir. Konforlu, hassas ayar
imkanı, mükemmel görünümlü kapak aralıkları
ve kusursuz bir montaj işlemini garanti eder.
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Mutfakta WingLine L & SlideLine M

WingLine L: Merkezde büyük bir dolap.
WingLine L - Push to Move ile katlanır kapak cazibesi.
Adeta sihirli biçimde kulpsuz katlanır kapaklar hafif bir
dokunuş ile açılır. WingLine L - Push to Move mobilya
tasarım fikirlerini gözler önüne serer.
SlideLine M: Sol üst köşede tezgah üstü dolap.
Mutfak tasarımları güncelleniyor. SlideLine M
mutfağınızın değerini yükseltir ve tasarımını günceller.
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Mutfakta WingLine L & SlideLine M

WingLine L: Panoramik rahatlık
6 m2‘lik dolap içeriğine kolay erişim, herşey gözler önünde
SlideLine M:
Çok yönlü sistem tüm yaygın mobilya konstrüksiyonlarına
uygundur. 30 kg ağırlığa kadar olan Ahşap, Cam veya
Alüminyum çerçeveli kapaklar hızlı ve kolayca monte
edilir. Farklı raf kalınlıkları için profiller bulunmaktadır.
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Mutfakta WingLine L & SlideLine M

WingLine L:
Katlanır kapaklarda yeni deneyimler. WingLine L ile yepyeni
bir konfor boyutunda katlanır kapaklı dolaplar üretebilirsiniz.
Optimize edilmiş işleyiş performansı, yumuşak açılış ve
kapanış, alet gerektirmeyen montaj ve dolap içi alanın verimli
kullanımı için asgari kapak çıkıntısı.
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SlideLine M:
Tek sistem, sayısız uygulama. SlideLine M sayesinde 1, 2
veya 3 kapaklı dolapların tasarım ve montajını kolayca
yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızın sınırlarını kaldırır. Ürün
yelpazemiz size önde çalışan kapak (solda: ada mutfak) ve
içte çalışan kapak (tezgah üstü dolap) çözümleri sunar.
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Odak noktasında WingLine L
Alanın ideal kullanımı: Kapaklar güvenli bir şekilde
açık pozisyonda tutulur, asgari kapak çıkıntısı.
Pürist ve kullanışlı: mutfak tezgahı üzerinde rahatsız
edici profiller bulunmaz.

Katlanır kapaklarda yeni deneyimler
WingLine L ile yepyeni bir konfor boyutunda katlanır
kapaklı dolaplar üretebilirsiniz. Devrimci Push / Pull to
move açma mekanizması tek bir dokunuş ile dolabın tüm
içeriğine erişim sağlar. Etkileyici panorama efekti! Diğer
özellikler: Optimize edilmiş işleyiş performansı, yumuşak
açılış ve kapanış, alet gerektirmeyen montaj ve dolap

içi alanın verimli kullanımı için asgari kapak çıkıntısı.
WingLine L, kanat ağırlığı 25 kg ve yüksekliği 2400 mm‘ye
kadar olan kapakları güvenli ve konforlu bir biçimde
hareket ettirir: Yatak odası, Mutfak ve Ofis için çok yönlü
sistem.
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Kolay ve yumuşak bir açılım için:
Push / Pull to move modülü ile birinci sınıf konfor.

WingLine L, çamaşır dolapları için de ilk tercihdir çamaşır ve kurutma makinelerini başarıyla saklar.
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Odak noktasında Wingline L

Etkileyici işleyiş performansı:
hiç olmadığı kadar yumuşak ve neredeyse sessiz kapanış.

Kulpsuz mükemmellik:
Push to move modülü ile kapaklar tek bir dokunuş ile
tamamen açılır.
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Kolay ve hesaplı:
tek kişilik verimli montaj için akıllı montaj aksesuarları.

Her yerde etkileyici:
WingLine L tüm yaygın katlanır kapak formatlarına
uygundur.
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Odak noktasında SlideLine M: Kapak önde

SlideLine M (Kapak önde):
Tezgah üstü mutfak dolaplarında.
Yemek kitapları ve dekoratif objeler,
önde çalışan SlideLine M ile mutfak
dolaplarına görsel bir çekicilik katar.
Bazen açık, bazen kapalı. Daima
farklı. Daima kolayca ulaşılır.
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Odak noktasında SlideLine M: Kapak içte
Mutfak dolaplarında SlideLine M (Kapak içte)
İçeriğin toz veya kirden korunması için mutfak
dolabını tamamen kapatmak mı istiyorsunuz?
SlideLine M ile hiç sorun değil; 2 veya 3 kapaklı
üniteleri kolayca oluşturun, tasarım gücünüzü
serbest bırakın!
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Odak noktasında SlideLine M: Kapak içte

Tezgah arkasında SlideLine M (Kapak içte)
İçte çalışan SlideLine M tezgah arkasını kapalı bir saklama
alanı olarak kullanma opsiyonu sunar. Sürgü kapaklar
elektrikli aletleri ve diğer eşyaları kullanıldıktan sonra
düzenli bir görünüm için saklar.
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Teknik veriler - SlideLine M
SlideLine M (Kapak önde)

SlideLine M (Kapak içte)

Profil sayısı

1

Profil sayısı

2

Kapak hareketi

Yatay

Kapak hareketi

Yatay

Kapak pozisyonu

Kapak önde

Kapak pozisyonu

Kapak içte

Kapak ağırlığı

	30 kg maks.

Kapak ağırlığı

	30 kg maks.

Kapak malzemesi

Ahşap
Alüminyum
Cam

Kapak malzemesi

Ahşap

Kapak genişliği mm

300 - 1800

Kapak genişliği mm

300 - 1800

Kapak yüksekliği mm

2000 ‘e kadar

Kapak yüksekliği mm

2000 ‘e kadar

Silent System

Kapama freni
Açma freni
Çarpma freni

Silent System

Kapama freni
Açma freni
Çarpma freni

Teknik Detaylar (Kapak önde)

Teknik Detaylar (Kapak içte)

	1 Kanallı, altta çalışan sürgü kapak sistemi
	Kapak pozisyonu önde
	Ahşap, Alüminyum veya Cam çerçeveli kapaklar
	Kapak ağırlığı 30 kg‘a kadar
	Kapak yüksekliği 2000 mm‘ye kadar
	Kapak genişliği 300 - 1800 mm
	Raf kalınlıkları 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
	+/- 2 mm yükseklik ayarı
	SilentSystem kapama, açma ve çarpma freni
	Alet gerektirmeyen hızlı kapak montajı
	EN 15706 seviye 1 veya 3 uyarınca test edilmiştir.

	1- veya 2-Kanallı, altta çalışan sürgü kapak sistemi
	Kapak pozisyonu içte
	Ahşap kapaklar
	1-, 2- veya 3-Kapaklı uygulama
 Hareket ve kılavuz profillerinin vidalı veya presli montajı
	Kapak ağırlığı 30 kg‘a kadar
	Kapak yüksekliği 2000 mm‘ye kadar
	Kapak genişliği 300 - 1800 mm
	+/- 2 mm yükseklik ayarı
	Silent System kapama, açma ve çarpma freni
	Alet gerektirmeyen hızlı kapak montajı
	EN 15706 seviye 3 uyarınca test edilmiştir.
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Teknik veriler - WingLine L
WingLine L

Kapak kanat adedi

2

Kapak kanat ağırlığı

25 kg maks.

Yandan montaj

Evet

Kapak malzemesi

Ahşap

Kapak kanat genişliği mm

600 mm maks.

Kapak kanat yüksekliği mm

2400 mm maks.

Push / Pull to move, Pull to
move Silent

Evet

Design Galery

Hettich Plan

Online Katalog

Teknik Detaylar










1 Adet 2 kanatlı katlanır kapak için
Kapak pozisyonu önde
Ahşap kapaklar için
Push / Pull to move
Silent System frenli Sensys menteşe ile kullanıma uygun
Kapak kanat ağırlığı 25 kg‘a kadar
Kapak yüksekliği 2400 mm‘ye kadar
Kapak kanat genişliği 600 mm‘ye kadar
40000 açılım ile test edilmiştir.
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