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Скъпи читатели,

Производствената група на Hettich е 
разположена в Оствестфален-Липе 

- директно в сърцето на немското 
производство на кухни. Ние развиваме и 
произвеждаме техника за мебели и сме 
ангажиран създател на идеи за бранша. 

Защото първо обковът прави възможно 
налагането на тенденции, които вдъхват живот на 
мебелите.

Продукти на Hettich могат да се намерят във 
всички жилищни помещения, в мебели и в 
домакински уреди. Много функции, които в днешно 
време, например, в кухнята са нещо стандартно, 
са развити от Hettich. Ще намерите продукти на 
Hettich, като например чекмеджета и панти, в 
кухните на много именити производители.

Това списание трябва да Ви помогне да планирате 
Вашата кухня интелигентно, за да можете в 
бъдеще да готвите възможно най-ергономично, 
комфортно и спестявайки време. Освен това Ви 
дава актуален преглед на най-новите тенденции 
в кухнята - за Ваша информация и вдъхновение!

Защото Вашата кухня трябва преди всичко да 
Ви подготви едно нещо: наслада. Но какви нови 
материали има? Кои нови функции биха могли да 
Ви бъдат от полза в ежедневието Ви в кухнята? 
На какво трябва да обърнете внимание при 
планирането на кухнята? Това списание Ви дава 
отговори.

Пожелаваме Ви приятно четене и много 
жизнерадост в кухнята Ви!

Как изглеждат  
тенденциите в кухнята?Съдържание

Добре дошли |

„Интелигентна кухня“: 
интелигентното планиране на 
кухнята за повече комфорт 

Дизайн 
за Вас, 
награди 
за нас
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Познавате ли последните 

тенденции в кухните? 

26



54

Оставете се да бъдете вдъхновени от 
тенденциите в кухните от Германия и Италия.

Познавате ли 
последните 
тенденции в 
кухните?

За Вас разгледахме новостите на изложението 
„Küchenmeile“, което се провежда всяка година по 
протежението на магистрала А30, и Миланското 
„EuroCucina“, на което на всеки две години се 
събира целият свят на кухните. Повърхностите се 
представят многообразно, архитектурата става 
все по-жива, а функциите все по-интелигентни. 
Оставете се да бъдете изненадани!

Актуално |

Благодарим на следните предприятия за 
предоставянето на показаните снимки:

Ballerina-Küchen H.-E. Ellersiek GmbH  
www.ballerina.de

BEECK Küchen GmbH  
www.beeck-kuechen.de

Brigitte Küchen H. Frickemeier Möbelwerk GmbH 
www.brigitte-kuechen.de

Häcker Küchen GmbH & Co. KG  
www.haecker-kuechen.de

KH System Möbel GmbH   
www.kh-system-moebel.de

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG  
www.nobilia.de

Nolte Küchen GmbH & Co. KG  
www.nolte-kuechen.de

pronorm Einbauküchen GmbH  
www.pronorm.de  
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Дървесни повърхности
Дървото и имитациите на дърво доминират  
в дизайна на кухни. Имитациите стават все 
по-естествени: с чворове, силен фладер, който 
може да се простира по цялата кухня, и едно 
усещане за естественост при допир. Дъбът, 
както и преди, е от фаворитите. Тъмните 
дървета като кестенът често се комбинират 
с тъмнозелено или черно. Вълнуващ микс 
представя и комбинацията от дърво и 
керамика.

Повърхности
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Ясни акценти
При повърхностите бялото, както и преди, 
играе голяма роля. Сега тоновете стават още 
по-изчистени и ясни.

Повърхности
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Цветни акценти 
Цветни акценти поставят наситено зелено, 
жълто къри, ръждиво червено. Но също 
и пастелните цветове се грижат за дъх 
романтика.

Повърхности

Актуално |
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Силни акценти
Тъмни цветове като черно 
и антрацит, допълнени 
с кафяво, бежово, 
тъмнокафяво и сиви тонове.

Повърхности

Актуално |
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Повърхности

Актуално |

Многообразие
Повърхностите се показват многостранно от 
гледна точка на материали: бетон, стъкло, 
дървесни материали, мрамор, камък и  
стомана поставят оптични акценти.
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Готвене и ежедневие 
Нов комфорт се просмуква в по-скоро 
функционални пространства като кухнята: 
чрез материали, дизайн и сливането с 
всекидневната.

Архитектура

Актуално |
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Архитектура

Актуално |

Раздвижени рафтове
Раздвижване намира класическият 
кухненски бокс чрез припокрито 
монтирани елементи на рафтовете,  
често в крещящи цветове.

Плъзгащи се врати
Плъзгащите се врати навлизат в кухнята. 
Те дават възможност за реализирането 
на големи, намиращи се в една равнина 
повърхности в горния, долния и високия 
шкаф, както и в нишите.
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Комфортни плъзгащи се врати
Плъзгащи се врати убеждават чрез своята 
спестяваща място и ергономична функция: 
плавен лек ход, безшумно затваряне, пълен 
достъп до вътрешността на шкафа и не стои 
врата на пътя Ви.

Обков InLine S за плъзгащи се врати
Системата за плъзгащи се врати в една равнина 
отличава горните и долните шкафове с изчистен 
дизайн.
· Пълен достъп до вътрешността на шкафа
· Изискано скрита техника

Обков SlideLine M за плъзгащи се врати
За игривата смяна между отворени и 
затворени пространства.
· Позволява вратите да се плъзгат леко и тихо
· Опционално демпфериране за още повече  
 комфорт

Демпфериране на пантите
Интегрираният демпфер се превръща 
в стандарт. Той позволява нормално 
отварящи се врати да се затварят нежно  
и тихо.

Панта Sensys
Затваря врати нежно и тихо.
· Извънредно голям ъгъл на    
 самопридърпване от 35 градуса
· Елегантен дизайн

Актуално |

Интелигентни функции
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Без дръжки
Изгледът без дръжки, както и  
преди, е на мода. С функцията 
Push to open Silent за чекмеджета  
ArciTech се гарантира голям 
комфорт при употреба.

Push to open Silent за ArciTech
Тихата революция за изчистен мебелен дизайн.
· При натиск отваря почти като от само себе си
· Затваря нежно и тихо

Чекмеджета ArciTech
Системата за чекмеджета ArciTech  
поставя нови мащаби.
· Неповторим комфорт на движение
· Извънредна стабилност и  
 товароносимост до 80 кг

Обков за плъзгащи се врати InLine XL 
InLine XL е първата система за плъзгащи  
се врати, която излиза без дръжки.
· Отваряне на вратите чрез леко дърпане  
 на външния кант
· Убеждаващо лек ход

Интелигентни функции

Актуално |
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Push to open Silent за ArciTech
Изцяло механичният принцип на Push 
to open Silent за чекмеджета ArciTech  
отваря чекмеджето почти като от 
само себе си и го затваря нежно 
демпферирано. Съпротивлението при 
затваряне и силата на изхвърляне 
са регулируеми. Функцията може 
да се монтира впоследствие без 
модификация на чекмеджето. 
Функцията бе отличена с iF Product 
Design Award 2014 и номинирана за 
German Design Award 2015.

Лек натиск върху фронта е 
достатъчен и чекмеджето се 
отваря почти като от само себе си. 
След побутване се затваря нежно 
демпферирано.

Дизайн за Вас - 
награди за нас
Повече от шест десетилетия насам 
престижната награда iF Design определя 
изключителни дизайнерски постижения 
и ги отличава. По същия начин и Red 
Dot Award, която се е утвърдила като 
световно известна марка за качеството. 
Hettich убеди журитата с два варианта 
на пантата Sensys и функцията Push to 
open Silent за ArciTech.

Панти Sensys
Невидимо интегрираната система за 
демпфериране на пантата Sensys 
убеждава с превъзходно представяне. 
Грижи се за това вратите да се 
затварят нежно и тихо и при това почти 
като от само себе си, защото уникално 
големият ъгъл на самопридърпване 
затваря вратата сигурно. Пантата 
Sensys с широк ъгъл позволява на 
мебелните врати да се отварят широко 
и да се затварят равномерно нежно. 
Беше наградена с приза „Product 
Design 2014“ на Red Dot и с iF Product 
Design Award 2014.

Дори екстремно дебели мебелни врати 
се затварят със Sensys плавно, нежно 
и безшумно. И този вариант убеди 
журито на  iF Design Award.

Благодарение на 
пантата Sensys с 
интегриран демпфер 
силно тряскащите се 
врати принадлежат на 
миналото.
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 „Интелигентна кухня“:  
интелигентното планиране на кухнята
Една кухня може да означава много: 
модерна или традиционна, строга или 
уютна, разкошнa или обикновена. Каквато и 
да е, тя трябва да е: интелигентна.

 С други думи: Всяка кухня трябва да е добре 
обмислена и перфектно организирана. В една 
интелигентна кухня Вие спестявате много 
време и усилия както при готвенето, така и при 
останалите дейности. Можете оптимално да 
използватe наличното пространство за 
съхранение и удобно да достигате всичко. И 
освен това щадите здравето си.

Трите основни аспекта
При планирането и купуването на нова кухня 
съблюдавайте преди всичко следните аспекти:

• кратки пътища
• ергономичност
• добре обмислена вътрешна организация

Hettich, специалистът в иновативния мебелен 
обков, дава в своя наръчник “Интелигентна 
кухня” ценни идеи за интелигентно планиране 
на кухнята.

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентна кухня” разделя 
планомерно кухнята на 5 функционални 
зони. Планирането на една кухня съобразно 
тази концепция има много предимства: при 
ежедневните дейности печелите от късите 
пътища и ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
“Интелигентна кухня” Ви помага в това 
да изградите Вашата кухня смислено и 
ергономично. Това Ви разтоварва и щади 
здравето Ви. Към това се добавя и индивидуално 
напаснатата височина на кухненския плот, както 

и разумното използване на пространството за 
съхранение. Функционални високи чекмеджета 
за горния и долния ред шкафове правят малки 
чудеса.

Перфектна прегледност
Една добре организирана кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко стрес. 
Съхранявайте важни неща винаги там, където 
те се използват. Използвайте интелигентни 
организационни решения за нормални и високи 
чекмеджета. Така можете да подреждате 
Вашите продукти и принадлежности ефективно 
и удобно.

Прибори и 
посуда

Почистващи 
препарати и отпадъци

Тенджери и  
тигани

Готвене Съхранение на  
хранителните продукти

“Интелигентна кухня” е 
функционална при всяка 
форма на кухнята. Как точно, 
ще научите на следващите 
две страници.
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Така ще планирате 
Вашата кухня правилно

Как изглежда кухнята на Вашите мечти? Коя 
форма на кухнята Ви харесва най-много? 
Независимо на какво решение ще се спрете  - 
заслужава си да се планират внимателно 
функционалните аспекти на кухнята. 
Разделянето в 5 функционални зони и 
логичното им подреждане една спрямо друга 
чувствително ще улесни Вашето ежедневие в 

кухнята. Това се постига посредством кратките 
пътища, преливащите се работни процеси и 
физическото разтоварване.

Как можете да приложите концепцията 
“Интелигентна кухня” при формата на Вашата 
кухня? Следните скици Ви дават ясна 
представа.

Всеки кухненски дизайн е различен, тъй като кухнята трябва да следва даденостите на 
помещението. Независимо от това дали кухнята е права, ъглова или островна  - всяка форма 
може да се планира и изпълни интелигентно.

Двуредова кухня П-образна кухня

Островна кухня

Г-образна кухня Права кухня

Двойно Г-образна кухня

Прибори и 
съдове

Почистване и 
отпадъци

Тенджери 
и тигани

ГотвенеСъхраняване на  
хранителните продукти

Функционални области

Тест за интелигентност за Вашата кухня:
Този чек-лист сочи колко логично функционира „Интелигентната кухня“. А колко интелигентна е 
Вашата кухня? Направете теста!

Подреждане Предимство
 Хранителни продукти директно до мястото за готвене > удобно
 Тенджери и тигани директно до мястото за готвене > удобно
 Тенджери и тигани директно до съдомиялната > бързо почистване
 Съдове и посуда директно до съдомиялната > бързо почистване
 Кошчета за отпадъци директно до/под мивката > удобно изхвърляне на отпадъците
 Почистващи препарати директно до/под мивката > удобно
 Съдове и посуда близо до масата за хранене > бързо слагане и вдигане на масата

Важен принцип на “Интелигентната кухня” са петте функционални зони: съдове, хранителни 
продукти и т. н. би трябвало да съхранявате винаги компактно в строго определени зони на 
кухнята. Това спестява изминаване на ненужни разстояния, както и постоянно търсене.

Допълнителна информация и предложения ще намерите в интернет на 
www.intelligent-kitchens.com
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Така ще останем в контакт: 
www.hettich.com

Хареса ли Ви „Усещането кухня“? Може би 
това списание ще допринесе за това, Вашата 
следваща кухня да се превърне буквално в 
удоволствие. Или може би то просто добре Ви 
позабавлява. И двете биха ни зарадвали.

Нуждите на потребителите на кухните  - 
по-точно Вашите нужди  - са от изключително 
значение за нас от Hettich. Те стоят във фокуса 
на управлението на иновациите: постоянните 
проучвания и стремежа към нови, все 
по-добри функционални решения в кухнята. 
Още по-комфортна, още по-ергономична, 
доставяща още повече удоволствие.

Имате ли въпроси или предложения по тази 
тема? Ако е така, ще се радваме на Вашия 
е-майл на адрес: info@bg.hettich.com

И ако искате да знаете и занапред какво 
се случва във вълнуващия свят на 
кухнята: посетете ни в интернет на адрес  
www.hettich.com

или в социаналната мрежа Facebook  
www.facebook.com/Hettich.de
 

или във видеопортала в YouTube 
www.youtube.com/HettichDeutsch

Допълнителна информация и предложения за 
планирането на кухнята с „Интелигентна кухня“ 
ще намерите на адрес 
www.intelligent-kitchens.com

Искате ли да знаете къде още можете да 
срещнете техниката на мебелния обков на 
Hettich? Тогава ни открийте в Света на Hettich: 
http://www.hettich.com/discoverhettich/bg/
Entrance.html

Тук ще почувствате как с иновативната 
техника на мебелния обков Hettich прави още 
по-красиви живота, работата и съня.

Ще се радваме на нови срещи с Вас.

Информация за предприятието

Издател: 
Hettich Marketing- und
Vertriebs GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 12 -16
32278 Kirchlengern
Телефон: +49 5223 77-0
Факс: +49 5223 77-1948
kitchen-info@de.hettich.com
www.hettich.com
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