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Mimari

Tasarım

Trendler.
2016 dan görüntüler
Son yıllarda yalın bir sadelik mutfak tasarımında
öne çıkmıştır; artık bunun yanına dekoratif bir unsur
ekleniyor. Sıcak tonlarda metalik yüzeyler yeniden
doğuyor: bakır, pirinç, bronz ve altın mutfağa sıcaklık
ve huzur taşıyor. Mobilya kulpları, elektrikli aletler
ve ön panel uygulamaları ve tabi ki aksesuarlarda.
Siyah çelik, dolap veya ön panel yüzeylere, raf veya
kontrast içeren çerçevelere endüstriyel tarzda zengin
detaylar katıyor.

Siyah çelikten yapılmış tezgahlar neredeyse bir
iş tezgahını andırıyor cam ve demir eklenmesi ile
heyecan verici bir endüstriyel tarz yakalanıyor.
Elektrikli aletlerde ise paslanmaz çelik görüntüsü
artık tercih edilmiyor. Değişik renkleri ile aletler artık
mutfak yüzeylerine uyum sağlıyorlar. Koyu renkli,
eskitilmiş görünümlü ahşap tekrar gündemde. Renk
detayları ise çoğunlukla yeşil tonları ile veriliyor.

METALİK
YÜZEYLER

MERMER, TAŞ,
BETON GÖRÜNÜMÜ
◀ İnce, sade tasarımı ile etkiler: Hettich ‘den
AvanTech çekmece sistemi.
▼ Taş panel / gerçek taş kaplamalı ağır kapaklar bile
yumuşak ve sessizce kapanır: entegre frenli tasarım
menteşesi Sensys.

MASİF AHŞAP,
RUSTİK GÖRÜNÜM
▶ Zoru kolaylaştırır: ArciTech çekmece
sistemi ile büyük ve ağır çekmeceler
süzülerek açılır. ArciTech, eşsiz konforu
ve yüksek stabilitesi ile öne çıkar.

KATLANIR VE
SÜRGÜ KAPAKLAR
◀ Tek sistemde 3 Avantaj: Yüksek taşıma kapasitesine ve
etkileyici bir tasarıma sahip olup aynı zamanda da hızlı
monte edilebilen katlanır kapak sistemi WingLine.
▼ Sürgü kapak mekanizması SlideLine M, mobilya
tasarımında dikkat çekmeden arka planda gizlenir ve sürgü
kapak elemanlarını şık bir şekilde ön plana çıkarır. SlideLine M,
mobilyaların fonksiyonelliğini ve tasarım değerini yükseltir.

Gelecek
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Entegre frenli menteşeler

Sürgü kapak sistemleri,
efektif alan kullanımı için

ProjeÇözümleri.

Geleceğin yaşam alanları için yaratıcı ürünler

Sessiz çalışan çekmece rayları,
örneğin kulpsuz ön paneller için

Farklı tasarım konseptleri için
çekmece sistemleri

Hettich mobilya teknolojisi, mobilya tasarım
fikir ve konseptlerinizi hayata geçirmenizi
sağlar. Bu teknoloji ile tasarımlarınız daha
hareketli, fonksiyonel ve konforludur. Ve güvenli bir şekilde işler. Sıradışı çözümler mi
arıyorsunuz? Geniş ürün portföyümüz, kişisel
danışmanlık ve güvenilir tedarik servisimiz ile
size destek oluyoruz.
Hettich kalitesi tüm dünyada güvenilirliliği
uzun ömürlü olması ve mükemmel tasarımlarıyla tanınmaktadır: güvenilir ve uzun
ömürlü olarak, mükemmel tasarımı ile,
kullanımı kolay ve güvenli olarak. Mobilya
endüstrisinin partneri olarak mobilya
teknolojisinin günümüzün seviyesine gelmesinde katkımız oldu. Hettich ürünleri, mutfaktan yatak odasına, salondan banyoya
kadar tüm yaşam alanlarında konfor
sunmaktadır. Geleceğin yaşam alanları için,

trendlere uygun ve geleceğin taleplerini
karşılayan yeni ve yaratıcı ürünler geliştirmekteyiz. Hettich olarak, insanların yaşam
alışkanlıklarının değişimi, hangi ihtiyaç ve
talepleri olduğunu dikkatle takip etmekteyiz.
Sosyal trendler ve teknolojik yenilikleri göz
önünde bulundurmaktayız. Bu sebepten ötürü
kendimizi mimari aspektlere bağlı hissetmekteyiz: Yaşam alanı ve dolayısı ile yaşam kalitesini artırmak. Tüm teknolojik birikimimiz ve
mobilya teknolojisine olan tutkumuz ile projelerinize destek vermekteyiz. Hettich, güçlü,
dinamik ve güvenilir bir partner olarak daima
yanınızda.
Sizlerle yakın temasta olmaktan mutluluk duymaktayız. Sorularınızda veya uzman
desteğine ihtiyacınız olduğunda - Hettich olarak her zaman yanınızdayız.

Saat mekanizmasının bir dişlisi gibi:
Mobilyadaki Hettich teknik aksamı
Her bir Hettich mobilya teknik
aksamının mekanın konseptinde bir
fonksiyonu vardır. Ve merkezi bir fikrin detayına hizmet etmektedir:
Mimarların amacına. Mekanların,
fonsiyonlarını tamamlamaları için
mükemmel mobilyalara ve mükemmel
mobilyaların da mükemmel mobilya

teknolojilerine ihtiyaçları vardır. Bu
nedensellik ilkesi sonucunda Hettich
Mekan>Mobilya>Teknoloji prensibini
geliştirmiştir. Prensibin temeli, tutarlı
bir tasarım için resmin bütününden yola çıkarak en küçük ayrıntıyı
tasarlamaktır. Hettich mobilya teknolojisi ile mağaza, otel, konut ve ofis
gibi çeşitli objeler için etkileyici
fonksiyonlar tasarlanabilir. Web‘de
„Servis“ menüsü altında bulacağınız
Hettich hizmet araçları ile daha planlama aşamasında, gelişmiş mobilya
teknolojisini tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.

Fikirlerin tasarımlara dönüşerek,
mükemmel fonksiyonlara sahip
olması için...

…mekanların akıllı mobilya
teknolojilerine ihtiyacı vardır

Bir tutkumuz var...

,,

Hettich çalışanlarının bir tutkusu vardır: Detaylar ile yoğun bir şekilde ilgilenmek. Çünkü bunu biliyoruz:
Detaylardaki mükemmeliyetçilik olmadan ana sistem de başarılı olamaz. Bu gerçek bizi daima yeni fikirlerin
yanısıra mevcut teknolojilerimizi de geliştirmemiz için teşvik etmektedir. Ürünlerimiz ile mobilyalara hareket kabiliyeti kazandırmaktayız. Böylelikle, mobilya kullanıcılarını da hareket ettirmekteyiz. İşimizin odak noktası insanların
ihtiyaçlarıdır. Bu, siz Mimarlar ve Tasarımcılar ile bizi biraraya getiren noktadır. Sizlerle birlikte, dört duvar arasındaki
yaşamı daha konforlu, esnek ve ergonomik olarak tasarlamak için yeni fikirler ve yollar aramaktayız. Mimarlar ile
işbirliği, Hettich bünyesinde eski bir gelenektir. İşbirliğimiz, bize günümüzün mimari talepleri hakkında bilgi sahibi
olmamızı ve bunu ürünlerimize yansıtmamızı sağlamaktadır. Bunu modern mekan konseptleri için tasarlanmış olan
ürünlerimiz ve hizmetlerimizde görmektesiniz. Günlük işlerinizde tecrübemiz ve tutkumuzdan faydalanınız. Sizler için
yapabileceğimiz çok şey var. Sizler ile diyalog içinde olmaktan mutluluk duyarız.
Dr. Andreas Hettich

Mekan>Mobilya>Teknoloji
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Mutfakta muhteşem devrim:
InnoTech, çekmeceleriniz hiç bu
kadar sessiz olmamıştı

Kaliteyi

hissedin.

Hettich Referansları

Huzur veren bir mekan:
Gün banyoda başlar ve yine
banyoda biter

Alışkanlık yaratan konfor. Günlük hayatı kolaylaştıran fonksiyonlar. Haz duyulan,
ama görünmeyen teknoloji: Hettich mobilya teknolojisi ile yüksek mimari talepler en küçük detayına kadar uygulanabilir. Esnek ve güvenilir.
Detayların çözümü ne kadar zor ve ayrıntılı ise, objenin tamamının başarısında
Hettich ürünlerinin katkısı da o derece yüksektir.

KOZAPARK (TR)
Proje: 40 katlı toplam 7 rezidanstan oluşan
KozaPark Dünya‘nın en büyük otel zincirlerinden biri olan Swiss Otel’i de içerisinde
bulundurmaktadır. Projede 35.000 m 2
yüzülebilir yapay göl, 4 km yürüyüş parkuru,
her blokta kendine özel iskele, 70.000 m2 yeşil
alan, 63 kortlu dünyanın en büyük tenis akademisi, son teknoloji ile donatılmış fitness
merkezi, 1+1 ile 5+1 arasında değişen farklı
metrekarelerde yaşam seçenekleri sunuluyor.

Geniş seçeneklere sahip platform
konseptli çekmece sistemi InnoTech

Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Yönetimi:
Garanti Koza İnş.
Uygulayıcı Firma:
Intema, Vitra
Hettich Ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler

Hettich katkısı: Yüksek kaliteye sahip olan daireler modern ankastre mutfaklar ile
donatılmıştır. Tasarım ve işlevsellik açısından yüksek talepleri karşılayacak şekilde detayına
kadar tasarlanmıştır. Mutfak üreticisi, teknoloji ve kalite konusunda ödün vermek istemediği
için, yüksek konfor ve yaşam kalitesi sunan Hettich çekmece sistemi InnoTech ve entegre frenli
Sensys menteşeler kullanmıştır. InnoTech platform konsepti ile, talep edilen seçenek zenginliği
zahmetsiz ve yüksek kalitede uyarlanmıştır.

Bordürlü InnoTech çekmeceler kolay erişim
ve daha fazla kullanım alanı sunar

Ödüllü Sensys menteşeler yumuşak
ve sessizce kapanır

Referanslar
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beklentileriniz için..

300 Dönüm arazi üzerinde kurulan Evora
İstanbul, tıpkı şehir içinde başka bir şehir gibi
her ihtiyacınızı barındırıyor. 20.000 ’den fazla
kişiye ev sahipliği yapan 44 bloktan ve 6 bölgeden oluşan Evora İstanbul’da kullanılan tüm
mutfak ve banyo tasarımları bu projeye özel
olarak Eren Yorulmazer tarafından tasarlandı.
Dünyaca ünlü ankastre markalarından yer
karolarına, prizlerden, mobilya teknik aksamına
kadar en kaliteli malzemeler kullanıldı
Hettich katkısı: Yüksek kalite, konfor ve
tasarımın ön plana çıktığı Evora İstanbul
projesinde, mükemmeliyeti yakalamak için
mutfaklarda Hettich InnoTech çekmece sistemlerinin yanısıra entegre frenli Sensys
menteşeler kullanılmıştır. Kişisel istek ve gereksinimleri geniş ürün seçenekleri ile karşılayan

EVORA İSTANBUL (TR)

Hayattan

InnoTech ile seçim sizin:
Geniş tasarım seçenekleri

uzun ömürlü InnoTech çekmece sistemi sessiz
işleyiş ve şık tasarımı ile göz doldurmaktadır.
Mükemmel bir görünüm için 3 yönlü ayarlama
imkanı sunan Sensys menteşelerin kalitesini
hissedersiniz.
Obje:
Konut İstanbul - Türkiye
Proje Yönetimi:
Teknik Yapı

Silent System donanımlı Quadro
çekmece kızakları ile çekmeceler,
yumuşak ve sessizce kapanır

Uygulayıcı Firma:
Eczacıbaşı
Hettich Ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler

Entegre frenli tas menteşe Sensys

KİPTAŞ ve Torunlar GYO işbirliği ile hayata
geçirilen 5. Levent; konumu, şehre yakınlığı,
yeşil alanları, sosyal imkanları ve mimarisi
ile toplam 141.600 m² ’lik alan üzerinde; 17 ayrı blok ve 2 ayrı mahalle olarak
tasarlanmıştır. Farklı yaşam tarzlarına ve
ihtiyaçlarına hitap eden proje, 50 farklı
tipte 2288 adet daireden ve yaklaşık
4.000 m² ’lik 5.Levent Çarşı’dan oluşmaktadır. Üniversite eğitim alanı, cadde konseptli çarşı, iki okul, iki cami, açık yüzme
havuzları ve gölet alanı ile toplam
110.000 m2 peyzaj alanına sahip 5. Levent,
50 dönümlük bir korunun yanı başında
doğayla barışık bir konsept ile tasarlandı.

Hettich katkısı: Teknolojik ve estetik konseptin en üst kalite seviyesinde talep edilen
5. Levent projesinde fonksiyonel, konforlu
ve estetik bir çözüm için Hettich teknolojisine güvenilmiştir. Sensys menteşeli kapaklar
ve InnoTech çekmeceler Silent System frenler
sayesinde sessizce kapanarak yüksek konfor
sunar.

5. LEVENT (TR)

İstanbul‘un
yeni semti

InnoTech çekmece sistemleri rekabet
üstünlüğü içn fark yaratır

Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Yönetimi:
Torunlar GYO - Torun Yapı - Toray İnş.
Uygulayıcı Firma:
Kontsaş
Hettich Ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri
Sensys menteşeler

Mükemmel fren sistemi ve kusursuz
tasarımlı menteşe. Sensys

Referanslar
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kalbinde

MASLAK 1453 (TR)

İstanbul‘un

Push to open (Bas/Aç) teknolojisi ile
kulpsuz sade tasarım

Konut + Ofis + Doğa
2 Milyon m 2 ‘ye varan inşaat alanıyla
Avrupa‘nın en büyük yaşam kompleksi Maslak
1453 konut, ofis, alışveriş ve sosyal alanlarıyla
İstanbul‘un kalbinde adeta yepyeni bir semt. 24
saat yaşayacak Maslak 1453 şehirden kopamayanlara, yaşamın merkezinde olmak isteyenlere
hayatın tüm renklerini ve şehrin dinamizmini
sunuyor. Doğa dostu, yenilenebilir enerji ve
yenilenebilir malzeme teknolojisi olan LEED
sertifikası ile Maslak 1453 doğayı yaşam
alanlarının içine taşıyor.
Hettich katkısı: Farklılık yaratmak isteyen
Maslak 1453, sakinlerine yüksek standartlara
sahip hizmetin yanısıra lüks ve konfor da sunmak için proje aşamasında seçimini yüksek
kalite ve teknolojiye sahip ürünlerden yana

kullanmıştır. Bu proje kapsamında, banyolarda
mükemmel tasarım, yüksek kalite ve konfor
gibi belirleyici özellikleri bir arada bulunduran
Hettich InnoTech çekmece sistemi ve Quadro
çekmece rayları tercih edilmiştir. Hettich
teknolojisi ile banyolarda huzur veren atmosfer
pekiştirilmiştir.

Yüksek kalite ve geniş seçenekeler:
Quadro

Obje:
Konut, Ofis, Maslak, İstanbul
Proje Yönetimi:
Akdeniz İnşaat - Ağaoğlu
Uygulayıcı Firma:
Görhan
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri
Tüm uygulamalar için geniş
ürün seçenekleri

İnşaatı tamamlanan Tema İstanbul Sitesi, tüm
sakinlerine keyifli, huzurlu, ferah ve güven dolu
bir yaşam sunuyor. Projede, büyüklüğü 58 ile
196 m2 arasında olan 1+1 den 4+1 e kadar
farklı daire seçenekleri sunulmaktadır. Açık,
kapalı yüzme havuzlarından tenis kortlarına,
3 kilometrelik koşu ve bisiklet parkurundan
meyve bahçelerine, tam donanımlı ve 7/24
hizmet veren güvenlik donatılarından, etkinlik meydanına kadar sayısız özelliği içinde
barındıran Tema İstanbul, İstanbul ’u yepyeni
bir yaşam kültürü ile tanıştırıyor.
Hettich katkısı: Proje kapsamında bulunan
geniş olanakların yanı sıra, iç mekanlarda da
yaşayanlara estetik, konfor ve yüksek kalite
Hettich ürünleri ile sunulmuştur. Yaşam alanları
içerisinde en çok vakit geçirdiğimiz mutfak-

larda, güne başladığımız ve günü bitirdiğimiz
banyolarda ve vestiyerlerde yüksek kaliteli
InnoTech çekmece sistemi ve entegre frenli
Sensys menteşeler kullanılmıştır. InnoTech
çekmece sistemleri ve Sensys menteşeler şık
tasarımının yanı sıra yüksek konfor sunar.

TEMA İSTANBUL (TR)

Tatil
tadında bir yaşam

Akıllı InnoTech iç organizasyon ürün
çeşitleri ile geniş seçenekler

Obje:
Karma Konut, Küçükçekmece, İstanbul
Proje Yönetimi:
Artaş, Mesa Mesken İnş, Kantur-Akdaş, Aktaş, Öztaş
Uygulayıcı Firma:
Vanucci, Natural Decor, Orka, Ece
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri ve Sensys menteşeler

Tüm duyguları okşayan mükemmel
frenli kapanış

Referanslar
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İstanbul‘a yeniden

VADİSTANBUL (TR)

Dünya

Geniş ayar seçenekleri sayesinde
mükemmel bir derz görünümü ve
azami tasarım özgürlüğü sunar

bakacak

İnşaat sektörünün öncü markalarından Artaş
Grup ve Invest Grup tarafından, Evyap ’ın
Ayazağa’daki arazisi üzerinde konumlanan
Vadistanbul, Belgrad ormanlarıyla çevrili bir
alan içinde yer almaktadır. Toplamda 424 bin
metrekarelik bir alanda kurulu Vadistanbul,
3 farklı etaptan oluşmaktadır. Projede 1.915
konut, 103 bin metrekarelik alışveriş merkezi
ve 760 metre uzunluğundaki cadde üzerinde
yer alan 22 bin metrekarelik mağazalar, restorantlar, 300 bin metrekare ofis alanı ile 25.500
metrekare toplam alana sahip 5 yıldızlı bir
otel bulunmaktadır. Vadistanbul, Türkiye’nin
ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile A.B.D.‘nin
dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM
Architecture tarafından tasarlanmıştır.

Hettich katkısı: Doğa ile baş başa olan bu projede yaşam alanınıza girerken Hettich konforunu
hissedersiniz. Kullanıcıların, yüksek konfordan
azami ölçüde faydalanabilmeleri için tüm dairelerin vestiyerlerinde sessiz işleyen, yumuşakça
kapanan ve yüksek taşıma kapasitesine sahip
Quadro çekmece rayları tercih edilmiştir.
Obje:
Konut, Ayazağa, İstanbul

Kızak içine entegre edilmis Bas/Aç
mekanizması pürist mobilya
tasarımına olanak tanır

Proje Yönetimi:
Artaş, Aydınlı, Keleşoğlu
Uygulayıcı Firma:
Görhan
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları
Quadro çekmece kızakları ahşap çekmecelerde maksimum konfor sunar

yepyeni bir dünya

Toplam 140 dönüm arazi üzerine kurulmuş
olan Mashattan projesi, 10 dönümlük bina
yerleşimi ve içerisinde gölet keyfi yapmanıza
olanak sağlayan 130 dönümlük doğal yaşam
alanından oluşmaktadır. Gelişmiş teknolojik
sistemleri ile yapılandırılan 33 katlı 10 kuleden oluşan Mashattan projesi içerisinde
alışveriş alanı, 3.400 araçlık kapalı otopark, 4
adet kapalı ve 1 adet panoramik olmak üzere
deprem sensörlü asansörler ve açık teraslar
bulunmaktadır.
Hettich katkısı: Yüksek kaliteye sahip olan
daireler modern ankastre mutfaklar ile
donatılmıştır. Tasarım ve işlevsellik açısından
yüksek talepleri karşılayacak şekilde detayına
kadar tasarlanmıştır. Teknoloji ve kalite

konusunda ödün vermemek için mutfaklarda
yüksek konfor ve yaşam kalitesi sunan Hettich çekmece sistemi InnoTech ve entegre
frenli Sensys menteşeler kullanılmıştır. Talepler
InnoTech platform konsepti ile en mükemmel
şekilde karşılanmıştır.

MASHATTAN (TR)

Eşsiz
bir
manzaraya sahip

Geniş seçeneklere sahip InnoTech iç
organizasyon ürünleri

Obje:
Konut, Maslak, İstanbul
Proje Yönetimi:
Taş Yapı
Uygulayıcı Firma:
Eurodecor - Beka Ahşap
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri
Sensys menteşeler

Geniş çekme açısı sayesinde Sensys
menteşeler neredeyse her pozisyondan güvenle kapanır
Referanslar
Referanslar| |1112

Toplam 133.000 m2 arsa alanı ile Ankara‘nın
en hızlı değer kazanan bölgelerinden biri olan
Anadolu Bulvarı üzerindeki Park Avenue, bu
yolun transit potansiyelinden de doğrudan
faydalanmaktadır. Toplam 108.000 m2 peyzaj ve yeşil alana sahip projede 7.500 m2
büyüklüğünde spor ve spa merkezi, 4.500 m2
sosyal tesisler, 20.000 m2 ticari alanlar ve
80.000 m2 kapalı otopark bulunmaktadır.
Metronun hastane ve Macunköy istasyonlarına
5’er dakika, Onkoloji hastanesi’ne ise 2 dakika
yürüme mesafesinde, 3 üniversite yerleşkesine
10 dakikada kolay ulaşım sunan avantajlı lokasyonu ile Park Avenue; Ankara’nın yeni eğlence
merkezi ve doğal parkı Anka Park’a, Atatürk
Orman Çiftliği’ne yakınlığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hettich katkısı: Ankara‘nın gözde projelerinden
biri olan Park Avenue dairelerinin mutfak, banyo
ve vestiyerlerinde modern bir tasarımın yanı
sıra konfor ve yüksek teknoloji bir arada sunan
Hettich InnoTech çekmece sistemi, Intermat
ve Sensys menteşeler tercih edilmiştir. Kalitesi
ispatlanmış klipsli Intermat ve tasarım ödülüne
sahip entegre frenli Sensys menteşeler yüksek
konfor sunar. Geniş seçeneklere sahip platform konseptli InnoTech çekmece sistemi şık
tasarımı ile etkileyicidir.

PARK AVENUE (TR)

Ankara‘da
Yeni yaşam

Yüksek teknolojiye sahip Intermat
menteşe kompak bir yapıya sahiptir

Geniş seçeneklere ve şık görünüme
sahip InnoTech kullanıcıları etkiler

Obje:
Konut, Ankara - Türkiye
Proje Yönetimi:
YDA Grup
Uygulayıcı Firma:
Erbazlar / Doğtaş / Kelebek
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri
Sensys ve Intermat menteşeler

Tasarım ve fonksiyonda mükemmellik.
Sensys

Fırat Life Style tarafından Ankara Eryaman‘da
Göksu Parkı‘na yakın bir bölgede inşa edilen
Relax Göksu, 1209 konuttan meydana gelmektedir. 5 blok halinde tasarlanan projede
bir blok yatay, diğer 4 blok ise 12 katlı olarak inşa edilmektedir. Relax Göksu, klasikleşen
konut projelerinin ötesinde 1+0 ve 1+1 daire
seçenekleri ile yatırımcılarına kaliteli mekanlar
sunuyor. 1+0 ve 1+1 konu tiplerinin yanı sıra
bünyesinde bulundurduğu alışveriş merkezi ile
farklı alternatifler sunan Relax Göksu, rekreasyon alanlarına yakınlığı ve kolay ulaşım seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Hettich ürünleri tercih edilmiştir. Mutfak ve
banyolarda fonksiyonellik ve düzenin yanı sıra
şık bir tasarım da talep edilmektedir. Tüm bu
beklentileri bir arada sunan InnoTech çekmece
sistemi DesignSide, TopSide, dekoratif profil gibi aksesuarlarla farklılık yaratır. Yüksek
kaliteye sahip, uzun ömürlü, klipsli menteşe
Intermat dolap kapaklarının güvenli ve konforlu bir şekilde kapanmasını sağlar.

Hettich katkısı: Yüksek konfor ve kaliteyi birarada sunabilmek için Fırat Life Style Eryaman,
Fırat Life Göksu, Fırat Life Style Botanik ve Fırat
Residence projelerinin mutfak ve banyolarında

Uygulayıcı Firma:
MAS Banyo

FIRAT RELAX GÖKSU (TR)

Yeniyaşam stiliniz

InnoTech çekmeceler kolay erişim ve
daha fazla kullanım alanı sunar

Obje:
Konut, Ankara - Türkiye
Proje Yönetimi:
Fırat Life

Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri
Intermat menteşeler

Opsiyonel Silent System yavaşlatıcı
ile Intermat menteşesi kapakları
yavaş ve sessizce kapatır
Referanslar
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merkezi eviniz olacak

TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO güvencesi
ile, Be-Ma İnşaat tarafından Bahçeşehir’in
karşısında inşa edilen Göl Panorama Evleri
ile bölgeye 1.431 konut ve 40 ticari ünite
kazandırılmıştır. 95.000 m 2 arsa üzerinde
konumlandırılan Göl Panorama Evleri, 530
milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor. Göl
Panorama Evleri’nin geniş ve ferah kullanım
alanları sunan daireler ise 1+1, 2+1, 3+1
ve 4+1 tiplerine sahip. Yeşil alanlara geniş
yer ayrılan Göl Panorama Evleri’nin blokları
95.000 m2 arsanın 8.500 m2 bölümü üzerinde
konumlanıyor. Proje genelinde arsanın %83’lük
bölümü peyzaj ve rekreasyon alanlarına
ayrılmıştır. Projede OGS alt yapısı, açık ve
kapalı otopark, açık/süs havuzları, oyun ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

Hettich katkısı: “Hayatınızın merkezi“
sloganıyla lansmanı yapılan bu projede konut
sahiplerine vaad edilen yaşam kalitesini yakalamak için mutfaklarda Sensys menteşe ve
InnoTech çekmece sistemleri kullanılmıştır.
Entegre frenli Sensys menteşenin sahip olduğu
geniş çekme açısı kapakların her pozisyondan güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
Şık tasarımlı InnoTech çekmeceler geniş
aksesuarları ve iç organizasyonları ile göze
hitap ettiği kadar içeriğe kolay erişim sağlar.

GÖL PANAROMA (TR)

Hayatınızın

InnoTech mobilyaları iç organizasyon
elemanları ile donatarak hayatınızı
kolaylaştırır

Silent System fren sistemi ile çekmeceniz sessizce kapanır, Bas/Aç
mekanizması ile kendiliğinden açılır

Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Yönetimi:
Be-Ma İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Natural Decor
Hettich ürünleri:
Sensys menteşeler
InnoTech çekmece sistemleri

Yüksek kaliteli Quadro çekmece rayları
şık InnoTech çekmecelerin sessiz ve
yumuşakça kapanmasını sağlar

yeni adresi

SeaPearl Ataköy toplamda 1401 konut içermektedir. 217.000 m 2 inşaat, 6.185 m 2
gölet, 33.000 m2 ‘de yeşil alan ve yürüyüş
yollarına sahip olan 1. etap projede yer alan
20 katlı 4 blokta 631 konut bulunmaktadır.
Alanları 88 ila 398 m2 arasında değişen 1+1’den
4,5+1’e kadar konut tipleri yer alan projede
her bloğun kullanımına özel fitness salonları,
yoga salonları, dinlenme alanları ve bunların
yanı sıra çocuk oyun alanları, deniz kenarında
yürüyüş imkanı, tenis kortu, streetball sahası,
yaya yolları, biyolojik gölet, seyir adası ve barok
tarzı peyzaj alanı da bulunmaktadır.
Hettich katkısı: Tasarım, lokasyon ve atmosfer
bakımından mükemmel olan bu projede aynı
kalite çizgisini devam ettirmek için Hettich
ürünleri tercih edilmiştir. Yüksek taşıma kapa-

sitesine sahip entegre frenli Quadro ahşap çekmece rayları tüm mobilya ömrü boyunca sessiz
ve güvenilir bir şekilde çalışır. InnoTech çekmece sistemi, dünya çapında başarılı bir şekilde
kendini kanıtlamıştır. Çeşitli tasarım elemanları
ve farklı kızakların kullanımı, tek bir çekmece
kasasında farklı tasarım ve fonksiyonelliği
sunmaktadır.

SEA PEARL ATAKÖY (TR)

İhtişamın

Kızak içine entegre edilmis Bas/Aç
mekanizması pürist mobilya tasarımına
olanak tanır

Obje:
Konut, Ataköy,İstanbul
Proje Yönetimi:
Kuzu Grup
Uygulayıcı Firma:
Armadi Art, Görhan
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları
ArciTech çekmece sistemleri

ArciTech çekmecesi benzersiz
çalışma konforu ve olağanüstü
sağlamlığıyla kendini kanıtlamıştır.
Referanslar
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Modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kusursuz konfor anlayışıyla yaratılmış
yepyeni bir Teknik Yapı projesi. Metropark
rezidansları 25‘er katlı 4 kulede yer alan 1+1,
2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Toplam
230.500 m2 inşaat alanına sahip projede, yepyeni
bir mimari tarzı yansıtan, iç tasarımları kişiye
özel yeniden kurgulanabilen rezidans daireler
yer alıyor. Metropark rezidans daireler, modern çağın tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
şekilde tasarlandı. 1.272 konut ve 30 ticari
birimden oluşan Metropark projesi 6 dikey,
6 yatay bloktan oluşuyor. İki blok 38 ve 36 katlı
olurken, diğer dördü ise 25 katlı olacak. İki kule
tamamıyla home-ofis tarzında inşa ediliyor.

mece sistemleri kullanılmıştır. ArciTech çekmece sistemleri emsalsiz çalışma konforu ve
olağanüstü sağlamlığıyla kendini kanıtlamıştır.
Platform konseptli ArciTech ‘in geniş ürün yelpazesi; gümüş, beyaz, antrasit ve paslanmaz
çelik renklerinde iki yanak yüksekliği ve altı
farklı arka panel yüksekliğini kapsar. Entegre
frenli Sensys menteşeli kapaklar hafif bir hareketle düzenli ve sessiz bir şekilde kapanır.

Hettich katkısı: Kusursuz konfor anlayışına
sahip modern bir yaşam için yenilikçi, yüksek teknolojiye sahip ve yüksek beklentileri
karşılayan Sensys menteşeler ve ArciTech çek-

Hettich ürünleri:
Sensys menteşe
ArciTech çekmece sistemleri

Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye

METROPARK (TR)

Konforlu
bir hayat lazım

ArciTech, Hettich‘in yüksek kaliteli
mutfaklar için çekmece sistemidir

ArciTech, her zevk, talep ve segment
için en uygun çekmece sistemini
sunmaktadır

Proje Yönetimi:
Teknik Yapı
Uygulayıcı firma:
Eczacıbaşı

Modern ve şık Sensys tasarımı, yüksek
kaliteli mutfakların taleplerini karşılar

Akfen GYO tarafından Ankara-İncek’te inşa
edilmekte olan İncek Loft projesi; 108.000 m2
arsa alanı üzerinde, 274.000 m2 inşaat alanı,
1.135 adet konut ve 44 adet ticari birimden
meydana gelmektedir. Arsa alanının %75’lik
bölümü peyzaj ve sosyal donatı alanlarına
ayrılan projede; 2 km uzunluğunda yürüyüş
parkuru, kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi,
tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları gibi
geniş spor alanları, profesyonel gözlem evi, cep
sineması, parti evi, hobi atölyesi, çocuk oyun
parkı gibi sosyal donatı alanları bulunmaktadır.
Hettich katkısı: Projenin mimari estetiğini
iç mekanlarda da konfor ve estetik ile
bütünleştirmek isteyen Akfen Holding mutfaklarda Hettich‘in şık tasarımlı çekmece sistemi InnoTech çekmecelerini tercih etmiştir.

InnoTech çekmece sisteminde, farklı çekmece
ve ray çeşitlerini tek bir çekmece yanağı ile
kullanarak tüm modelleri oluşturabilirsiniz. Tam
açılımlı Quadro raylar ve çeşitli aksesuarları ile
InnoTech, geniş tasarım opsiyonları sunar.

İNCEK LOFT (TR)

Konfor
ve estetik bir arada

Tasarım ve fonksiyonda mükemmellik.
Sensys

Obje:
Konut, Ankara Türkiye
Proje Yönetimi:
Akfen Holding
Uygulayıcı Firma:
Orka
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler
InnoTech iç organizasyon elemanları
ile hayatınızı kolaylaştırır

Referanslar
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sizin için tasarlandı

Proje, yaşam vadisi yaklaşımı ile 55.000 m2’lik
bir alanda inşa edilmektedir. Karma kullanıma
uygun olan proje, ağırlıklı olarak konutlardan oluşmaktadır. Hayatın her anını özgürce,
doya doya yaşamanız, aileniz ile birlikte
sosyal etkinliklere katılmanız için size toplam
43,200 m2 peyzaj alanı sunulmuştur. Projede, 8
adet konut, 1 adet ofis bloğu, 84 adet Loft, 844
adet Tower, 544 adet Residence bulunmaktadır.
Nurol Park’ın prestijli ofislerinde, teknoloji ve fonksiyonellik bir araya getirilmiştir.
Öğle yemeklerinizi yiyebileceğiniz kafeler, restorantlar, molalarınızı en iyi şekilde
değerlendirebileceğiniz yeşil alanlar, alışveriş
için sokaklar bulunmaktadır.

Hettich‘in düz hatlara sahip şık tasarımlı
çekmece sistemi InnoTech ve entegre frenli
Sensys menteşelerini mutfaklarında kullanmaya karar vermiştir. Sensys‘in tas ve örtü
kapaklarının sahip olduğu etkileyici çizgiler
modern bir menteşe tasarımından talep edilen
tüm özellikleri karşılar. InnoTech çekmece sisteminin geniş aksesuarları ile farklı çekmece
uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

Hettich katkısı: Mutfak mobilyalarında güncel
trentleri uygulamak için trentlere uygun modern mobilya teknik aksamı kullanmaya karar
veren Nurol inşaat sektörün uzman firması

Hettich ürünleri:
Sensys menteşeler
InnoTech çekmece sistemleri

NUROL PARK (TR)

Herşey

Etkileyici çizgilere sahip şık tasarımlı
Sensys frenli menteşe

DesignSide/TopSide/Bordür ve dekoratif
profiller tasarıma bir lezzet katar

Obje:
Residence, Ofis İstanbul Türkiye
Proje Yönetimi:
Nurol İnş.
Uygulayıcı Firma:
Vanucci

InnoTech platform konsepti fonksiyon
ve tasarımda sınırsız çeşitlilik sunar

Nef Ataköy 22, İstanbul‘un en güzel semtlerinden biri olan Ataköy‘de 25.000 m2 ‘lik
bir alanda yer alıyor. 18 katlı konut ve ofisin
yanında bir alışveriş merkezinin bulunduğu
6 bloktan oluşuyor. Projede 45 ile 234 m2
arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler
bulunuyor. Nef Ataköy 22‘nin konsept tasarımı
dünyaca ünlü HOK Washington DC tarafından
tasarlanmıştır. Diğer projelerinde olduğu gibi
Foldhome ve Foldoffice üniteleri ile farklı ihtiyaçlara hitap edecek konsepti ile bölgeye yeni
bir yaşam tarzı getirmeye hazırlanıyor. Bir NEF
keşfi olan Foldhome, Türkiye‘de ve dünyada ilk
defa NEF tarafından uygulanmaktadır.
Hettich katkısı: Konsept bir tasarıma sahip
olan NEF Ataköy 22 ‘de detayların kalitesi
ile farklılık yaratılmıştır. Farklılığa gösterilen
özen iç mekanlarda da sürdürülmüştür. Bu

kapsamda mutfak ve banyolarda Hettich‘in
yine detay kalitesiyle ödül almış entegre
frenli Sensys menteşeleri ve geniş aksesuar ve
renk seçeneklerine sahip platform konseptli
InnoTech çekmece sistemleri kullanılmıştır.

NEF ATAKÖY 22 (TR)

Farkı
detayların kalitesinde..

Geniş aksesuar ve renk seçeneklerine
sahip çekmece sistemi InnoTech

Obje:
Karma Konut, Ataköy İstanbul
Proje Yönetimi:
Timur Gayrimenkül, Timur Yapı DIK Türkiye
Uygulayıcı Firma:
Orka, Ecm Mutfak
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri, Sensys menteşeler
International Design Award tasarım
ödülüne sahip entegre frenli Sensys

Referanslar
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içinden..

Aydos Ormanı’nın yanı başında, 50 dönümlük
arazi üzerine kurulu, doğadan ilham alarak
tasarlanan Aydos Country ‘de, tabiatın zenginliklerinden esinlenerek tasarlanan her biri geniş
balkonlara sahip 900 konut yer almaktadır.
Yaşam alanları, kullanım amaçlarına uygun
olarak fonksiyonel, estetik ve sanatsal
dokunuşlarla düzenlendi. Mutfak ve banyolarda alışılagelmiş dekorasyon tarzından farklı
olarak tercih edilen dolap kapak modelleri ve
renkleri, modern country dekorasyon konsepti
ile örtüşecek detaylarla zenginleştirildi. Aydos
Country’nin içinde de zinde ve sağlıklı bir
yaşam için her şey düşünüldü. Yüzme havuzu,
fitness ve wellness center, tenis kortu, basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet yolu sağlıklı ve
zinde bir yaşam için geliştirildi.

Hettich katkısı: Doğa‘nın verdiği huzur ve
sessizliği konfor ve etkileyici bir görünüm
ile bir araya getirmek için Sinpaş GYO
mutfak mobilyalarında tercihini şık bir tasarıma
sahip olan ve sessizce kapanan InnoTech çekmece sistemi ve Sensys menteşelerden yana
kullanmıştır.
Obje:
Konut, Sancaktepe İstanbul

SİNPAŞ AYDOS COUNTRY (TR)

Doğa‘nın

Kolay montaj ve geniş ayarlama imkanlarına sahip InnoTech çekmece sistemi

Silent System fren sistemi ile çekmeceniz sessizce kapanır, Bas/Aç
mekanizması ile kendiliğinden açılır

Proje Yönetimi:
Sinpaş GYO
Uygulayıcı Firma:
Vanucci
Hettich ürünleri:
Sensys menteşeler,
InnoTech çekmece sistemleri
Sensys ile büyük ve ağır kapaklarda
bile mükemmel frenleme

modernin sentezi

Klasik ve modernin birbiriyle harmanlandığı,
şıklığın ve işlevselliğin bir arada olduğu Trendist
Ataşehir „tüm zamanların projesi“ sloganıyla
huzurlarınızda. Trendist Ataşehir projesi,
57.000 m2 arazi üzerinde konumlandırılmış,
klasik tarzı ve geçmişi yansıtan 7 adet kısa katlı
blok ve modern mimarisi ile geleceği yansıtan 3
adet yüksek katlı kuleleriyle Trendist Ataşehir,
tüm zamanların ve her kesimin projesi olmak
konusunda oldukça iddialı. 820 adet konut ve
ticari alanların yer alacağı Trendist Ataşehir
projesinin toplam inşaat alanı 275.000 m2.
Hettich katkısı: Şıklık, işlevsellik gibi nitelikleri
konfor ve kalite ile bütünleştirmek için mutfak
mobilyalarında Hettich‘in kalitesi kanıtlanmış,

uzun ömürlü, klipsli tas menteşesi Intermat ve
geniş aksesuar ve renk seçeneklerine sahip, şık
tasarımlı ve platform konseptli InnoTech çekmece sistemleri kullanılmıştır.

TRENDİST ATAŞEHİR (TR)

Klasik ve

Bordürlü InnoTech çekmeceler kolay erişim
ve daha fazla kullanım alanı sunar

Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Yönetimi:
K Yapı Gayrimenkul, Grey Yapı, Aydoğanlar İnş, Solid
Gayrimenkul Yatırımlar İnş.
Uygulayıcı Firma:
Eczacıbaşı, Vanucci
Hettich ürünleri:
Intermat menteşeler
InnoTech çekmece sistemleri

Opsiyonel frenli Intermat menteşeler
kapakları sessiz ve yumuşakça kapatır
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LOCA İSTANBUL (TR)

Eşsiz
bir yaşam alanı

InnoTech ile seçim sizin:
Geniş tasarım seçenekleri

Konut + HomeOffice

İstanbul Bahçeşehir‘de yer alan Loca İstanbul,
estetik ve modern görünümüyle yaşam
standartlarını yükseltiyor. Her metrekaresi
titiz bir tasarım anlayışının ürünü olan Loca
İstanbul, merkezi lokasyonu ve mevcut potansiyeli ile sunduğu yatırım alanları, doğal
manzaraya hakim konumu, 276 konut ve
home-office seçeneği ile hayatınıza sıra
dışı bir yenilik getiriyor. Loca İstanbul, 84
mağazalı bir alışveriş merkezi, Kafe, bar ve
restoranlarý ve modern mimarisi ile eğlenceli
ve dinamik bir konseptte hizmet vermektedir.
Hettich katkısı: Yüksek kalite, konfor ve
tasarımın ön plana çıktığı Loca İstanbul projesinde, mükemmeliyeti yakalamak için mutfaklarda Hettich InnoTech çekmece sistemlerinin
yanısıra SlideOn menteşeler kullanılmıştır.

Kişisel istek ve gereksinimleri geniş ürün seçenekleri ile karşılayan uzun ömürlü InnoTech
çekmece sistemi sessiz işleyiş ve şık tasarımı ile
göz doldurmaktadır. Mükemmel bir görünüm
için 3 yönlü ayarlama imkanı sunan SlideOn
menteşelerin kalitesini hissedersiniz.
Obje:
Daire-Konut, Bahçeşehir, İstanbul

Silent System donanımlı Quadro
çekmece kızakları ile çekmeceler,
yumuşak ve sessizce kapanır

Proje Yönetimi:
Gül inşaat A.Ş.
Hettich Ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
SlideOn menteşeler

Montajı kolay ayarlanabilir tas
menteşesi

5+1 Yıldız

Shangri-La Bosphorus Oteli, boğazın Avrupa yakasında, Dolmabahçe Sarayı ve Deniz
Müzesinin arsındaki bölgede bulunmakatdır.
Beşiktaş ilçesinde bulunan otel, İstanbul‘un
ana alışveriş ve finans bölgesine yakındır.
Shangri-La Bosphorus otelinde şık bir şekilde
döşenmiş yüksek konforlu 169 oda ve 17
Suit bulunmaktadır. Boğaz manzarasına
sahip Suit ve odalar karakteristik olarak
modern Asya vurguları ile dekore edilmiştir.
Hettich katkısı: Teknolojik ve estetik konseptin en üst kalite seviyesinde uygulanması talep
edilen Shangri-La Bosphorus otelinde fonksiyonel, konforlu ve estetik bir çözüm için Hettich
teknolojisine güvenilmiştir. Otelin mekan ayırıcı

sürgü sistemlerinde, tasarım uygulamaları için
geliştirilmiş olan, çok ağır kapak ve panellerin
güvenli ve sessiz bir şekilde hareket etmesini sağlayan Hettich TopLine 1230 sürgü kapak
sistemi kullanılmıştır. Böylelikle talep edilen
estetik, sinerji ve fonksiyon mükemmel bir
şekilde bir araya getirilmiştir.

SHANGRİ-LA BOSPHORUS (TR)

Oteller.
Hettich varsa

TopLine 1230 ile giyinme odaları
oluşturabilirsiniz

Obje:
Otel, Beşiktaş, İstanbul
Müşteri:
Shangri-La Bosphprus, İstanbul
Uygulayıcı Firma:
Art-Mim Mimarlık
Hettich ürünleri:
TopLine 1230 Sürgü kapak sistemleri

Konforlu ve fonksiyonel:
TopLine 1200 serisi ile mekanları ayrırın.
Sessiz ve yumuşak kapanış
Referanslar
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PULLMAN HOTEL (SAU)

Oteller.
Kalitenin adresi

Mükemmel frenleme konforuna sahip
esnek sürgü kapak sistemi

Güvenin imzası

Pullman Zamzam Madina, kutsal bir şehir
olan Medine‘de, Mescid-i Nebevi‘deki
Babüsselam‘a 150 metre mesafede yer
almaktadır. 10 Katlı tesisteki modern Arap ve
Fransız şıklığını yansıtan 835 oda ve süit de
yüksek konfor ve kaliteye önem verilmiştir.
Tesisin Acacia gibi 4 benzersiz restoranı
bulunmaktadır. Kuba Mescidi ve Uhud Dağı
sadece 15 dakika uzaklıktadır. Tesis bünyesinde
ücretsiz kapalı otopark mevcuttur.

leri de bulunmaktadır. Gizli Quadro çekmece
rayları şık bir görünüm sağlar. TopLine L ile 50
kg a kadar olan kapakları bile parmak ucuyla
açabilirsiniz.

Hettich katkısı: Tüm oda ve süitlerde yüksek seviyede konfor ve kaliteye ulaşmak için
platform konseptine sahip InnoTech çekmece sistemi, çelik bilyeli Quadro çekmece
rayları ve sessiz çalışan TopLine L sürgü
kapak sistemi kullanılmıştır. InnoTech çekmece sisteminin DesignSide, TopSide gibi ilave
aksesuarlarının yanı sıra farklı renk seçenek-

Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri, Quadro çekmece rayları,
TopLine L sürgü kapak sistemleri

Obje:
Otel Medine Suudi Arabistan
Proje Yönetimi:
Munshaat Real Estate Projects Co. - Kuwait

InnoTech ile çeşitli çekmece varyasyonlarını tek bir platform üzerinde
gerçekleştirebilirsiniz

Uygulayıcı Firma:
Zebrano Mobilya

Yüksek kalite ve geniş seçenekler:
Quadro

buluşması

Akdeniz’in şımartan ikliminde, lüks, konfor ve
ihtişam Delphin Imperial’de buluştu… 800 odalı
otel, şehir merkezine 15 km, havalimanına 10
km. uzaklıktaki Lara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Delphin İmperial, mimarisi, özgün bir zevkle
döşenmiş odaları, lüks ve konforu zerafetle
buluşturan suitleri ile toplam 54.000 m2
alan üzerinde konumlandırılmıştır. Otelin adı,
dekorasyonu, mimarisi, restorantı, odaların dekorasyonu 15.000 kişinin katıldığı bir anket ile
belirlenmiştir.
Hettich katkısı: Misafirlerini lüks bir ortamda
ağırlayıp azami konfor ile sıra dışı hissettirmek
için Cömertoğlu Grup odalarında ve genel
mekanlarda seçimini gizli Quadro ahşap çekmece raylarından yana kullanmıştır. Quadro

çekmece rayları dışarıdan bakıldığında görünmez, arka planda sessiz işleyişi ve yüksek
performansı ile mükemmel bir konfor sunar.
Quadro rayları ahşap çekmeceler için komple
bir konfor paketidir. Stabil duruş, sessiz işleyiş,
güçlü ekstralar: Silent System yavaşlatıcı ile
çekmeceler sessizce kapanır, Push to open
(Bas/Aç) mekanizması ile kendiliğinden açılır.

DELPHIN IMPERIAL HOTEL (TR)

Oteller.
Lüks ve konforun

Geniş ayarlama imkanları mükemmel bir
derz görünümü sunar

Obje:
Otel, Antalya - Türkiye
Proje Yönetimi:
Cömertoğlu Grup
Uygulayıcı Firma:
Öpçin Mobilya
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları

Entegre edilmiş Bas/Aç mekanizması
pürist mobilya tasarımına olanak tanır

Referanslar
Referanslar| |1126

mükemmel çözüm

TBMM Genel Sekreterliği tarafından özel olarak seçilip görevlendirilen Haşemoğlu İnşaat
TBMM örnek akıllı ve modern milletvekili ofisini
profesyonel bir gözle tasarlayıp uygulamıştır.
Toplam 19 bloktan oluşan yapının 7 bloğunda
521 parlementer çalışma odası, 12 komisyon
başkanı odası, biri 500 kişilik 10 toplantı salonu, 589 araçlık otopark bulunmaktadır.
98.000 m2 üzerinde bulunan yapı alanı
13.000 m2 dir. Türkiye‘nin bu güzide ve göz
bebeği olan kurumsal projede tüm Türkiye‘nin
sorumluluğunun bilincinde olarak, en doğru
tasarım kararları verilmiştir.

uygun, yüksek kalite ve konfora sahip Sensys
ve Intermat menteşeler, InnoTech çekmece
sistemi ve ofis keson sistemi Systema Top
2000 kullanılmıştır. Kalitesi kanıtlanmış, opsiyonel frenli Intermat ve entegre frenli Sensys
kapakları yumuşak ve sessizce kapatır. Systema
Top 2000 komple metal keson sistemi, yeni
geliştirilen 3 boyutlu panel ayar düzeneği ve
kendinden çekme mekanizması Silent System
40 ile sunulmaktadır.

Hettich katkısı: Tasarımcılar, TBMM yeni
halkla ilişkiler ve parlementerler hizmet
binası iç tasarım ve yeni kurumsal kimliğinin
oluşturması sürecinde, her aşamada, hassasiyetle çalışarak en doğru çözüm ortaklarını
projeye dahil etmiştir. Modern milletvekili
ofisleri ve genel alanlarda bu özel projeye

Proje Yönetimi:
Haşemoğlu İnşaat

T.B.M.M. (TR)

Ofis.
Sistem uzmanından

Mükemmel fren sistemi ve kusursuz
tasarımlı menteşe. Sensys

InnoTech mobilyaları iç organizasyon
elemanları ile donatarak hayatınızı
kolaylaştırır

Obje:
Ofis, Ankara - Türkiye

Uygulayıcı Firma:
Koleksiyon, Nurus, Ofisline, Balıkçıoğlu mobilya
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi, Sensys ve Intermat
menteşeler, Systema Top 2000

Systema Top 2000 Organizasyon sistemi
ofis mobilyalarında pazar lideridir

Koç Üniversitesi ana kampüsü Sarıyer’dedir.
Ana kampüste 2.000 izleyicinin oturma imkânına sahip olduğu çok amaçlı bir
kapalı spor salonunun yanı sıra birçok açık
spor alanları da bulunmaktadır. Öğrenci
merkezi‘nde 4 kantin, sabah-öğlen-akşam
yemek çıkaran 600 kişilik yemekhane,
Migros, Yapı Kredi Bankası, kuaför, KU
mağazası, kuru temizleyici, lostra ve postane
bulunmaktadır. Ayrıca 7.300 m2 alanda kurulu ve 815 kişilik oturma kapasitesi sunan bir
kütüphane hizmet vermektedir. Kütüphanede
altı kişi kapasiteli 15 adet grup çalışma odası
bulunmaktadır. Ana kampüs ve batı kampüs
içindeki yurt binaları toplam 2.877 kişilik
yatak kapasitesine sahiptir.

Hettich katkısı: Türkiye‘nin önde gelen Üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi ana
kampüsünde öğrencilerin eğitime tam anlamıyla
odaklanmaları için sessiz çalışan ve yüksek konfor sunan Hettich‘in Quadro çekmece raylarını
ve Sensys tas menteşelerini tercih etmiştir.
Quadro raylar ve Sensys menteşeler entegre
edilmiş fren sayesinde sessiz ve yumuşakça kapanarak yüksek bir konfor sunar.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (TR)

Eğitime
odaklanmak için...

Sensys menteşeler tüm duyguları okşayan
mükemmel bir kapatma işlemi sunar.

Obje:
Üniversite kampüsü, Sarıyer - İstanbul
Proje Yönetimi:
Koç Üniversitesi
Uygulayıcı Firma:
MKM Orman Ürünleri
Hettich Ürünleri:
Quadro çekmece rayları, Sensys menteşeler

Quadro çekmece raylarını göremez
ama hissedersiniz

Referanslar
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teknoloji ve konfor

Almanya’nın Münih kentinde inşa edilen
Allianz Arena Stadyumu farklı tasarımı ile
dünyadaki diğer spor komplekslerinden
ayrılıyor. İsviçreli mimarlar Jacques Herzog ve
Pierre de Meuron tarafından tasarlanan stadyum tasarımı ile Collesium’a benzemektedir.
Yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri dış
cephesini kaplayan hava yastıklarının renk
değiştirebilmesidir. Allianz arena bünyesinde,
klüpler için mağazalar, konferans salonu ve
bürolar, 6.500 m2 yemek alanı, 28 adet büfe,
restorantlar ve basın kafeteryası bulunmaktadır.
Hettich katkısı: Modern yapısı ve kullanılan
teknolojiler ile ön plana çıkan Allianz Arena stadyumunda en küçük detaylara varana
kadar mükemmeliyete önem verilmiştir.
Kullanılan tüm sistem ve ürünlerin en son teknolojiye sahip olma şartı Hettich teknolojisini vazgeçilmez kılmıştır. Çekmecelerde, ağır

yükler için tasarlanmış bilyalı Quadro V6+
raylara sahip InnoTech çekmece sistemleri;
dolaplarda, sessiz çalışan TopLine ve WingLine
sürgü kapak sistemleri ve mükemmel bir
görünüm için Hettich ProDecor mobilya
kulpları ve Magic mobilya aydınlatma sistemleri kullanılmıştır.
Obje:
Allianz Arena, Münih-Almanya

ALLIANZ ARENA (ALMANYA)

Allianz
Arena.
Stadyumda

InnoTech ve Quadro V6+: ağır
yüklerde bile sessiz ve yumuşak kapanış.

TopLine sürgü kapakların yüksek
kalitesi etkileyicidir.

Müşteri:
Allianz Arena Munich, Stadion AG
Mimar:
Jacques Herzog ve Pierre de Meuron, İsviçre
İç Dekorasyon:
Carpenter Mittermaieri Pittenhart DE
Hettich Ürünleri:
İnnoTech çekmece sistemleri ve Quadro V6+ çekmece rayları,
TopLine sürgü kapak sistemleri,
WingLine sürgü kapak sistemleri,
ProDecor kulp ve Magic mobilya aydınlatma sistemleri

Mobilyalarınız ProDecor kulplar ve
Magic aydınlatma ile göz kamaştırır.

DEMİR
ROMANCE

Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
776 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Demir İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Vanucci
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi,
Sensys menteşe
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ESSENORA
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
750 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Yimta İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Promer Mühendislik, Koseline Mutfak
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri, Intermat
menteşeler ve Quadro çekmece rayları

HAYAT TEPE
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
546 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Özak GYO
Uygulayıcı Firma:
Vanucci
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi
Intermat menteşeler

360 KURTKÖY
İSTANBUL
Obje:
Konut, Kurtköy - İstanbul
Proje Tanımı:
540 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Demirbaş Yapı - Hanesel Yapı
Uygulayıcı Firma:
Depar Mobilya
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi,
Intermat menteşeleri

ELITE GRAND
PALAS
İSTANBUL
Obje:
Residence, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
532 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Delmar Yapı & İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Liber Mobilya
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri, Intermat
menteşeler ve Quadro çekmece rayları

PARK YAŞAM
EVLERİ
İZMİR
Obje:
Konut, İzmir-Türkiye
Proje Tanımı:
521 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Türkerler-İzka Durmaz
Uygulayıcı Firma:
Allika, Atar, Sonay
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları, InnoTech çekmece
sistemleri, Sensys ve Intermat menteşeler

DUMANKAYA
MOZAİK
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
502 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Dumankaya İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Şenkar Mobilya
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Intermat menteşeler

RINGS
İSTANBUL
Obje:
Residence, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
441 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Selin Yapı
Uygulayıcı Firma:
Eurodecor
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Quadro çekmece rayları

CENNET KORU
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
408 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Keleşoğlu İnşaat - Ginza Mimarlık
Uygulayıcı Firma:
Vannucci, Natural Decor
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşler

SELENIUM
ATAKÖY
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
381 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Aşçıoğlu İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Intema, Orka Banyo
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları, Sensys menteşeleri

HALKALI
EGE YAKASI
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
378 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Eviya Gayrimenkul - Sinpaş GYO
Uygulayıcı Firma:
Vanucci
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler

KINAŞ KORU
EVLERİ
KAYSERİ
Obje:
Konut, Kayseri - Türkiye
Proje Tanımı:
355 Daireli konut
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları,
TopLine 22 sürgü kapak sistemi,
Sensys ve Intermat menteşeler

MILLENIUM
HOTEL
KUVEYT
Obje:
Otel, Kuveyt
Proje Tanımı:
300 Odalı Otel
Proje Yönetimi:
KMC Holding - Kuwait
Uygulayıcı firma:
Zebrano
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi, Quadro çekmece
rayı ve TopLine L sürgü kapak sistemi

SİNPAŞ
KÖYCEĞİZ
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
291 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Sinpaş Yapı
Uygulayıcı firma:
Ece Banyo, Vanucci
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys ve Intermat menteşeler

MERIT CRYSTAL
HOTEL
KIBRIS
Obje:
Otel, Kıbrıs
Proje Tanımı:
287 Odalı Otel
Uygulayıcı Firma:
Dekotem, Özlem Aksesuar
Hettich ürünleri:
WingLine sürgü kapak sistemi,
Quadro çekmece rayları

BIAPORT
BURSA
Obje:
Konut, Bursa - Türkiye
Proje Tanımı:
260 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Özçelikaslan
Uygulayıcı Firma:
Majestik Banyo
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri

İNCEK BLUE
ANKARA
Obje:
Konut, Ankara - Türkiye
Proje Tanımı:
255 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Sinpaş GYO
Uygulayıcı Firma
Orka
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri

CADDE 24
İSTANBUL
Obje:
Konut, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
250 Daireli konut
Proje Yönetimi:
24 Gayrimenkul
Uygulayıcı Firma:
Natural Decor
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi,
Sensys menteşeler

ZEN BAHÇESİ
ADANA
Obje:
Konut, Adana - Türkiye
Proje Tanımı:
200 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Ömer Bayram İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Mg Mutfak
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi,
Quadro çekmece rayları

ALTIN KOZA
KONAKLARI
KONYA
Obje:
Konut, Konya - Türkiye
Proje Tanımı:
180 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Tepe Kent Mimarlık
Uygulayıcı firma:
Eurodecor
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri, Quadro çekmece rayları, Sensys menteşeler

WELLBORN
LUXURY HOTEL
KOCAELİ
Obje:
Otel, Kocaeli - Türkiye
Proje Tanımı:
142 Odalı Otel
Proje Yönetimi:
Kubilay İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Dekotem, Ahşapist
Hettich ürünleri:
Quadro çekmece rayları

BOMONTİ
PALMS
RESIDENCE
Obje:
Residence, İstanbul Türkiye
Proje Tanımı:
111 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Öğer İnşaat
Uygulayıcı Firma:
Temaks
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler

EGE PERLA
İZMİR
Obje:
AVM, Konut, İzmir - Türkiye
Proje Tanımı:
111 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Tahincioğlu Group-Nida İnş.
Uygulayıcı firma:
Intema
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemleri,
Sensys menteşeler

BALAT LIFE
BURSA
Obje:
Konut, Bursa - Türkiye
Proje Tanımı:
100 Daireli konut
Proje Yönetimi:
RC Yapım
Uygulayıcı Firma:
Aksiyon
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi

MARMO
MODERN
ADANA
Obje:
Konut, Adana - Türkiye
Proje Tanımı:
93 Daireli konut
Proje Yönetimi:
Marmö İnşaat
Uygulayıcı firma:
Mg Mutfak
Hettich ürünleri:
InnoTech çekmece sistemi, Quadro çekmece
rayı ve Intermat menteşeler

İŞ BANKASI
İSTANBUL

Obje:
Ofis, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
Ofis bölümleri
Hettich ürünleri:
Intermat menteşeler,
PencilTray ofis sistemleri

ADALET
SARAYLARI
İSTANBUL

Obje:
Ofis, İstanbul - Türkiye
Proje tanımı:
Ofis bölümleri
Hettich ürünleri:
SysTema Top 2000 keson sistemleri

AVEA SATIŞ
MAĞAZALARI
İSTANBUL

Obje:
Ofis, İstanbul - Türkiye
Proje Tanımı:
Mağazaların ofis bölümleri
Hettich ürünleri:
SlideLine 55 Plus sürgü kapak sistemi

„

Huzur veren bir yaşam alanı
veya çalışma ortamı için,
bir mekandaki en küçük
detay dahi mimarın tasarım
felsefesini yansıtmalıdır.

“

Dr. Andreas Hettich
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Proje Adı

Lokasyon

Daire
Sayısı

Proje Tipi

Proje Adı

Lokasyon

360 Kurtköy Projesi		

İstanbul

540

Konut

Essenora		 İstanbul

5. Levent		

İstanbul

4188

Konut

Evora İstanbul		

Adalet Sarayları		

İstanbul

-

Ofis

Feza Konut		

Aden Terrace		

İzmir

40

Konut

Airon		

Bursa

32

Aker Konutları		

Adana

Akyükselen Bursa		

Daire
Sayısı

Proje Tipi

750

Konut

İstanbul

4969

Konut

Hatay

60

Konut

Genyap Kağıthane 7000

İstanbul

122

Konut

Konut

Göl Panorama		

İstanbul

1434

Konut

21

Konut

Güneş Yapı Ihlamur		

Kayseri

250

Konut

Bursa

650

Konut

Halkalı Ege Yakası		

İstanbul

378

Konut

Allianz Arena		 Münih/Almanya

-

Stadyum

Haskent 6-7 		

Gaziantep

160

Konut

Ali Bostancı Bursa		

Bursa

350

Konut

Hayat Tepe		

İstanbul

546

Konut

Altın Koza Konakları

Konya

180

Konut

Incek Blue		

Ankara

255

Konut

Antteras		

İstanbul

122

Konut

Incek Loft		

İstanbul

1199

Konut

Ark Residance		

İstanbul

123

Konut

İkizler İnşaat		

Gaziantep

40

Konut

Aşiroğlu Plaza		

Adana

56

Konut

İncek Vista		

Ankara

265

Konut

Atayolu Konut		

Adana

84

Konut

İşbank Ofis		

İstanbul

-

Ofis

Atış yapı Konut		

Bursa

300

Konut

Kahraman Residence

Kayseri

72

Residence

Avea Satış Mağazaları

İstanbul

-

Ofis

Kamil Gül Konut		

Adana

24

Konut

Avlu Kurtköy		

İstanbul

132

Konut

Karakaya İnşaat

Çanakkale

240

Konut

Bahçecity		 İstanbul

75

Konut

Kınaş Koru Evleri		

Kayseri

355

Konut

Bursa

100

Konut

Koç Üniversitesi		

İstanbul

460

Üniversite

İstanbul

-

Ofis

Koza Rezidans		

Adana

52

Konut

Biaport 		

Bursa

260

Konut

Kozapark		

İstanbul

4900

Konut

Birel İnşaat Bursa		

Bursa

350

Konut

Kozyatağı Vitrin

İstanbul

122

Konut

İstanbul

111

Residence

Kumru Konut		

Ankara

162

Karma

Btg İnşaat Bursa		

Bursa

222

Konut

Kuzu Effect		

Ankara

203

Karma

Cadde 24		

İstanbul

250

Konut

Loca İstanbul		

İstanbul

276

Konut

Canyon Deluxe		

Antalya

56

Residence

Maltepe Karma		

İstanbul

-

Karma

Cennet Koru

İstanbul

408

Konut

Marmo Modern, Marmo Villa Adana

93

Villa

Delphin Imperıal Hotel

Antalya

800

Otel

Marmö İş Merkezi		

Adana

60

Konut

Demir Romance		

İstanbul

776

Konut

Mashattan		

İstanbul

2000

Konut

Dora Sitesi		

Gaziantep

80

Konut

Maslak 1453		

İstanbul

4000

Konut-Ofis

Dörtyol Konut		

Hatay

16

Konut

Mç İnşaaat Çatalca		

İstanbul

110

Konut

Dream Loft		

Adana

48

Konut

Merit Crystal Hotel		

Kıbrıs

287

Otel

Dream of Silivri		

İstanbul

494

Konut

Mesa-Nurol 		

İstanbul

182

Konut

Dumankaya Mozaik

İstanbul

502

Konut

Metro Park		

İstanbul

1412

Konut

Ege Perla		

İzmir

111

Karma

Millenium Hotel

Kuwait

300

Otel

Elif Sitesi		

Elazığ

21

Konut

Mithatpaşa Konutları

Kayseri

20

Konut

Elite Grand Palas		

İstanbul

532

Residence

Nef Ataköy 22		

İstanbul

1037

Karma

Erandor		Gaziantep

80

Konut

New Loca İstanbul		

İstanbul

238

Konut

Bursa

102

Konut

İstanbul

-

Yurt

Balat Life		
Başbakanlık Devlet Arşivi

Bomonti Palms Resıdence

Erdemli Konakları		

İstanbul

141

Konut

Nilfea		

Erginevler Bursa		

Bursa

300

Konut

Nun Yurt		

Proje Adı

Lokasyon

Daire
Sayısı

Proje Tipi

Nurol Park Güneşli		

İstanbul

1100

Residence ve Ofis

Ova Kent		

Elazığ

210

Konut

Ödül Premium		

Kayseri

104

Konut

Palamut Konut		

Mersin

-

Konut

Park Avenue		

Ankara

1855

Konut

Park Yaşam Evleri		

İzmir

521

Konut

Pega Kartal 		

İstanbul

200

Konut

Pırlanta Göztepe		

İstanbul

446

Konut

Pullman Hotel		

Medine

836

Otel

Relax Göksu		

Ankara

1500

Konut

Rings Istanbul		

İstanbul

441

Residence

Bursa

68

Konut

Sapanca Metehan Konakları Sakarya

38

Konut

Rota		

Sea Pearl Ataköy		

İstanbul

1417

Konut

Selenium Ataköy		

İstanbul

381

Konut

Ser Tower		

Ankara

40

Konut

Shangri-La Bosphorus

İstanbul

186

Otel

Silence Hotel 		

İstanbul

250

Otel

Sinpaş Aydos Country

İstanbul

900

Konut

Sinpaş Köyceğiz		

İstanbul

291

Konut

Su Suites Barajyolu		

Adana

45

Konut

T.B.M.M. 		

Ankara

-

Ofis

Tanrıaşkı Konut		

Gaziantep

15

Konut

Tema İstanbul		

İstanbul

3614

Karma

Tepekule İş Merkezi		

İzmir

45

Ofis

Terrace Hayat		

İstanbul

52

Konut

Terrace Home		

İstanbul

87

Konut-Ofis

Toprak İnşaat Konut

Gaziantep

40

Konut

Trendist Ataşehir		

İstanbul

820

Konut

Turka Konut		

Mersin

55

Konut

U&D Konut		

Gaziantep

60

Konut

Umman Sult. Elçilik Binası

Ankara

-

Ofis

Uyanık Sitesi		

Adana

26

Konut

İstanbul

3000

Konut

Adana

10

Konut

İstanbul

206

Konut

Kocaeli

142

Otel

Yakamoz		 Samsun

28

Konut

Yuvakur Konut		

Adana

48

Konut

Zen Bahçesi		

Adana

200

Konut

Vadistanbul		
Villa Plus		
W Roof Kurtköy
Wellborn Luxury Hotel

Proje Adı

Lokasyon

Daire
Sayısı

Proje Tipi
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