
Eenvoudig, greeploos, goed:
elektromechanisch openingssysteem  

Easys voor koelkasten
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Profiteer van de nieuwe mogelijkheden.

Het puristisch greeploze design van hoogwaardige keukens 
kunt u met Easys consequent doorvoeren bij de koelkasten. 
En zodoende uw assortiment eenvoudig en rationeel diffe-
rentiëren. Met Easys zult u ook aan de hoogste eisen van 
uw klanten voldoen – en nieuwe klanten uit het premium-
segment winnen.

De koelkast als designobject – in iedere klasse:
brede differentiatie
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Intelligente functie. Onzichtbare techniek.

De elektromechanische openingshulp van Easys heeft 
zoveel kracht meegekregen, dat de magnetische slui-
ting van een koelkast eenvoudig wordt overwonnen. 
Waardoor de combinatie van apparaat- en kastdeur  
na een lichte druk wordt geopend.
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Safety first:
actieve vingerbescherming
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Veilig voor de vingers – niet alleen voor kinder-
handjes

Koelkasten die zijn uitgerust met Easys gaan alleen 
open, wanneer u dat ook echt wilt. En kunnen als 
vanouds met de hand worden gesloten. De uitgekien-
de besturing voorkomt abusievelijk openen. Elektrisch 
sluiten is daardoor overbodig – goed voor uw vingers! 
De stoter heeft geen magneet en vormt geen bron van 
mechanische of elektromagnetische risico's.
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De gebruiker is koning:
instelbare openingstijd
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Opent de deur naar optimale klanttevredenheid.

Hoe lang moet de koelkast open blijven, voordat hij 
weer automatisch wordt gesloten? Pas het tijdsbestek 
eenvoudig aan de gewoontes van uw klanten aan: 
met Easys kan de openingsduur traploos van 4 tot 8 
seconden worden ingesteld. Een simpele draaiing met 
een schroevendraaier is al voldoende.
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Slim design:
voordelen door geringe bouwhoogte
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Easys bespaart ruimte. En u bespaart geld.

Want door zijn slanke design kan Easys meestal pro-
bleemloos in bestaande nissen worden geïntegreerd. In 
een ideaal geval kunt u zelfs met uw standaardkasten 
werken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kleinste 
bouwhoogte die momenteel op de markt verkrijgbaar is: 
slechts 22 mm.
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Eindeloos veel toepassingen, één 
oplossing: Easys

Koel- of vriesapparaat, rechter- of 
linkeraanslag, boven of onder het 
apparaat ingebouwd: met Easys voor 
koelkasten houdt u alle opties open.
Onafhankelijk van de hoogte van de  
koelkast wordt meestal hetzelfde Easys  

model gebruikt. Want de doordachte 
basiseenheid is universeel ontwor-
pen. En de grote openingskracht van 
duidelijk meer dan 100 newton biedt 
krachtreserves voor vrijwel alle toepas-
singen.

Flexibel en toekomstbestendig:
Easys, het multitalent.
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Toepassing voor koelkasten met 
sleepdeur

https://www.hettich.com/short/d67c5b

Toepassing voor koelkasten met 
vaste deur

https://www.hettich.com/short/ee6250
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Easys voor koelkasten

  Elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten
  Kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3
  Om in de koelkastombouw te plaatsen (breedte 500 - 600 mm)
  Bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven 

Boorbeeld voor links scharnierende koelkastdeur Boorbeeld voor rechts scharnierende koelkastdeur

Set bestaat uit:
  1 Easys functie-eenheid
  3 afstandshouders
  1 adapter
  1 netsnoer
 2 boorsjablonen
  1 designlijst
  2 designbussen
 1 tegenplaat
  4 drukstukken
 7 spaanplaatschroeven ø 3,5 x 30 mm

Elektromechanisch openingssysteem Easys
	Voor koelkasten
	Om aan te schroeven

Uitvoering Bestelnr. VE

 Easys
(incl. netsnoer type C: variant Europa)

9 210 848 1 set

 Easys
(incl. netsnoer type G: variant UK)

9 211 902 1 set

Montagevideo:
https://www.hettich.com/short/13d76d
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Hettich stelt zich verantwoordelijk op voor de wereld waarin wij 
leven. Dit bewustzijn vormt het uitgangspunt van ons consequent 
geïmplementeerde milieumanagement. Hiervoor is al jarenlang 
onze milieureferent persoonlijk verantwoordelijk voor de com-
plete bedrijvengroep. Bovendien werd voor ieder productiefiliaal 
een eigen milieucomité opgericht. Wettelijke voorschriften zien 
wij als minimumeisen. Bovendien zetten wij op de belangrijk-
ste vestigingen de strenge EMAS-richtlijn om. En wij stimuleren 
ontwikkelingen, waarmee in de toekomst nog beter grondstoffen 
bespaard kunnen worden en noodzakelijke duurzaamheidsacties 
ondersteund worden.

Hettich norm voor inhoudstoffen van producten

Hettich onderbouwt zijn engagement door het aanhouden van een 
interne norm voor inhoudstoffen van producten. Deze garandeert 
dat ieder product – van de productie tot aan de verwijdering – 
aan alle milieurelevante eisen voldoet. Producten van Hettich zijn 
duurzaam. Overeenkomstig veeleisend en vooruitziend zijn onze 
normen geformuleerd, die ook garanderen dat de internationale 
wetten worden nageleefd. Wij creëren hiermee de voorwaarde 
voor een betrouwbare, wereldwijde verkoop van meubelen. 

Hettich milieumanagement

Al in 1996 begon Hettich met de invoering van effectieve milieu-
managementsystemen volgens de strenge EMAS-verordening (nu: 
EG-verordening nr. 761/2001, inclusief EN ISO 14.001/2004). 
Daardoor bereiken wij niet alleen een uitgebreide verhoging van 
de milieucapaciteit, maar ook een grote mate aan veiligheid, die 
niet in de laatste plaats ook in het belang is van onze klanten. 
Daarom eisen wij ook van onze leveranciers dat zij de minimum-
eisen op het gebied van milieu, arbeidsveiligheid, gezondheid en 
sociale aspecten aanhouden.
De verkregen resultaten voor ladegeleidingen en ladesystemen op 
de vestigingsplaats Kirchlengern zijn een voorbeeld van het grote 
rendement van deze maatregelen en onze onvermoeibare pogin-
gen om op woorden ook daden te laten volgen:

behaalde milieuontlasting tussen 1997 en 2008:

specifiek waterverbruik:       56 procent 
specifiek stroomverbruik:     21 procent 
specifiek warmteverbruik:    84 procent 
specifieke CO2-emissies:      29 procent

Hettich en het milieu: verantwoord handelen, actief beschermen,  
innovatief denken.
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