Skoncentrowani
na jakości produktów
i satysfakcji klientów

3 w 1:
jakość, funkcjonalność i komfort użytkowania
Do każdego typu mebli firma Hettich ma w ofercie odpowiedni
system szuflad: kuchennych, łazienkowych, do sypialni, salonu
i ... oczywiście do biura. Odkryj innowacyjne systemy, wyróżniające
się niezwykłą funkcjonalnością.
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Stworzony z myślą o przyszłości:
ArciTech

Szuflada z charakterem:
InnoTech Atira

Otworzyć, zamknąć, zachwycić:
Push to open Silent

Dzięki niezwykle lekkiemu przesuwaniu oraz doskonałej stabilności
szuflad ArciTech, poczujesz czym
jest jakość w Twoich meblach.
ArciTech zapewnia całkowitą
swobodę pod względem designu
i funkcji - dla zróżnicowania kolekcji
mebli i spełniania indywidualnych
wymagań.

System szuflad InnoTech Atira
zachwyca swoim prostym kształtem. Na bazie jednej oskrzyni
możesz tworzyć różne warianty
szuflad, zarówno pod względem
designu, jak i funkcji. A to wszystko
przy maksymalnej optymalizacji
kosztów.

Wystarczy lekko nacisnąć na bezuchwytowy front, aby szuflada
wysunęła się automatycznie,
a przy zamykaniu delikatnie
domknęła. Siła otwierania
i czułość wyzwalania dobierane
są odpowiednio do obciążenia
i długości szuflady.
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Niezwykle poruszający: komfort,
jaki zapewniają nasze prowadnice
Szeroka oferta prowadnic o dużej funkcjonalności
to szczególnie mocna strona firmy Hettich. Nasze
prowadnice to najlepsze rozwiązanie dla każdego
rodzaju mebla i dla każdego obciążenia – zawsze
efektywne kosztowo.
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Po prostu najlepsze: Quadro 4D
Dzięki intuicyjnej regulacji w czterech
płaszczyznach uzyskasz niewielkim
wysiłkiem idealny obraz frontów.
Dla atrakcyjnego designu mebli
i komfortu ich użytkowania.
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Zawiasy, które otworzą Tobie drzwi
do nowych rynków zbytu!
Zawiasy Hettich to serce dobrych drzwi z bezkonkurencyjnymi rozwiązaniami do każdego rodzaju mebli.
Solidne, niezawodne i najwyższej jakości, z różnymi
opcjami montażu oraz niezwykle wygodną regulacją.

Elegancki minimalizm bez uchwytów
Push to open do zawiasów

Większa swoboda projektowania
Sensys do cienkich frontów

Brak uchwytów to trend, to przyszłość zarówno w salonie, jak i w kuchni. Dlatego Hettich
oferuje dla każdego projektu mebli z wykorzystaniem opcji Push to open (naciśnij i otwórz)
odpowiedni zawias: bez automatyki zamykania lub w połączeniu ze standardowymi
zawiasami.
Nowość: dzięki systemowi elektromechanicznego wspomagania otwierania Easys, wystarczy nacisnąć bezuchwytowy front, aby drzwi
zabudowanej lodówki same się otworzyły.

Czy to lekki, minimalistyczny styl, fronty
z panelem ze szkła lub wykonane z materiałów mineralnych - nagle wszystko staje
się możliwe, a swoboda projektowania jest
wprost nieograniczona. Niezwykle płaska
puszka zawiasu pozwala na zmniejszenie
grubości frontu do 10 mm, pozwalając tym
samym na tworzenie drzwi z ciężkich materiałów, stosując przy tym standardową ilość
zawiasów.
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Uwielbiamy przesuwać:
minimalistyczny design dużego formatu
Systemy do drzwi przesuwnych firmy Hettich
zachwycają niezwykłą różnorodnością zastosowań, doskonałymi właściwościami jezdnymi,
nowoczesnymi systemami amortyzacji, prostym
montażem i komfortową regulacją. I co najważniejsze: elementy systemu ukryte są dyskretnie
we wnętrzu mebla.

Fronty w jednej płaszczyźnie,
bez uchwytów: InLine XL

Wszechstronność, której oczekujesz:
TopLine L

Niezwykle elegancki i niesłychanie
cichy: TopLine XL

System do drzwi przesuwnych klasy
premium pozwala na wyjątkowo
lekkie przesuwanie dużych i ciężkich
frontów. InLine XL zapewnia niezrównany komfort użytkowania oraz
imponuje dużymi powierzchniami
frontów praktycznie bez widocznych
szczelin.

Ciężkie drzwi szafy, które uderzają
o siebie lub o bok korpusu? Z naszą
amortyzacją Silent System możesz
o tym zapomnieć. Przejmuje ona ruch
przesuwanych frontów, a następnie
delikatnie i bezgłośnie je wyhamowuje.

Zaskakujący efekt panoramy:
wystarczy jeden ruch aby fronty
szafy rozsunęły się synchronicznie i delikatnie, zapewniając
nieograniczony dostęp do jej
wnętrza.

Mocny akcent w Twoich meblach:
SlideLine M
1-torowy system do drzwi przesuwnych daje możliwość indywidualnego
tworzenia otwartych i zamkniętych
powierzchni w meblu. Wersja 2-torowa
pozwala na całkowite zamknięcie mebla
drzwiami przesuwnymi.
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Witamy w świecie Hettich
Poszukujesz nowych pomysłów na swoje meble?
Przejdź z nami przez różne pomieszczenia i zobacz,
jakie meble są zgodne z obecnymi trendami między
innymi w kuchni, salonie, sypialni czy biurze.
Eleganckie, minimalistyczne duże fronty bez uchwytów, ciche domykanie w całkowicie nowym wymiarze
oraz o wiele więcej – pozwól się zainspirować!
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Niepozorne z zewnątrz, przestronne w środku
Wąskie przedpokoje wymagają przemyślanych
rozwiązań w zakresie przechowywania. Doskonale
nadaje się do tego system do drzwi przesuwnych
TopLine, tworząc jeszcze bardziej dostępną przestrzeń do przechowywania, aby obuwie, ubrania
czy klucze były zawsze uporządkowane i dostępne
wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

Przedpokój
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Salon
Wyeksponowane w umiejętny
sposób

Meble wprawiane w ruch
Drzwi przesuwne oraz prowadnice nadają
wnętrzu dynamizmu. Dzięki temu meble
pokojowe stają się zarówno eleganckie,
jak i funkcjonalne. Prowadnice Quadro
montowane są w niewidoczny sposób,
więc wszystko, co widzisz to piękne boki
drewnianych szuflad.

Salon jest drugim po kuchni,
najważniejszym pomieszczeniem w mieszkaniu. To tutaj
przyjmujemy gości, spędzając
z nimi czas. Dlatego też design
mebli odgrywa w nim szczególnie ważną rolę. Dzięki firmie
Hettich możesz zrealizować
każdy pomysł: cienkie fronty
meblowe, wąskie szczeliny
i minimalistyczny design - to
wszystko przy zastosowaniu
różnych materiałów, zawiasów
Sensys oraz prowadnic Quadro.
Zadziwiające, co można zrobić
ze zwykłym kredensem.
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Salon

Mebel w pięknym stylu
Niezwykle miękkie domknięcie połączone
z unikalnym kątem samodomykania znajdziesz
w wielokrotnie nagradzanym zawiasie Sensys.
Specjalny adapter umożliwia zastosowanie
Sensys także w drzwiach szklanych.
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Meble o wielu obliczach
W ciągu dnia biuro, po południu mieszkanie. Za drzwiami przesuwnymi z systemem
SlideLine M ukryliśmy Twoje biuro, które
pozwala zachować równowagę między
życiem zawodowym i prywatnym. Wykorzystaj SmarTray i inne rozwiązania, które
mogą poprawić komfort pracy w domowym biurze, ale po pracy zasuń za sobą
drzwi, pozostawiając na widoku tylko
reprezentacyjną witrynę.
Dzięki elektrycznie wspomaganemu systemowi LegaDrive stół staje się wielofunkcyjny. Może być miejscem, przy którym
jemy posiłki, biurkiem, albo nowoczesnym,
wysokim stołem.
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Harmonia designu i funkcjonalności
Kuchnia, w której wszystko jest zaplanowane,
ergonomiczne, po której poruszasz się intuicyjnie.
Kuchnia, która nie tylko świetnie spełnia swoje
funkcje, ale też doskonale wygląda...
Brzmi nierealnie? A jednak można spełnić te
marzenia dzięki okuciom firmy Hettich, które
wypełnią wnętrze Twojej kuchni zgodnie
z najnowszymi trendami i indywidualnymi
życzeniami. Szuflady będą zamykać się delikatnie i niemal bezgłośnie. Fronty bez uchwytów,
z estetycznymi wąskimi szczelinami będą idealnie licować się po zamknięciu. Dzięki Hettich
kuchnia bez wątpienia stanie się Twoim ulubionym pomieszczeniem.
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Kuchnia
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Łazienka
Dyskretny rzut okiem
Przy pomocy standardowych okuć
Hettich możesz zmienić zwykłe
lustro w lustro marzeń. W takie, które
pozwoli Ci się w nim przejrzeć nie
tylko z przodu, ale i z boku. I co
najważniejsze, cała ta zaskakująca
technika jest niewidoczna z przodu.
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Wszystko pod kontrolą
Dzięki naszemu systemowi do drzwi
przesuwnych TopLine wystarczy
jeden ruch aby fronty szafy rozsunęły się synchronicznie i delikatnie.
Zapewnia to nieograniczony dostęp
do jej całego wnętrza. Szuflady
SmarTray utrzymają nawet najdrobniejsze przedmioty w idealnym
porządku.

Sypialnia
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Najważniejsze w biurze: organizacja, ergonomia
i efektywność
Chcesz, aby meble biurowe były bardziej ergonomiczne
i wpływały na zwiększoną efektywność pracy? Z systemami organizacji Systema Top 2000 to żaden problem.
Zapewniają one komfortowe rozwiązania do kontenerów i szaf biurowych. Modułowa prostota, innowacyjność i różnorodność konfiguracji. Systema optymalizuje
przestrzeń biurową, zachowując jednocześnie jej indywidualny charakter.

Biuro
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Mierzy wysoko:
Big Org@Tower Wood
Koncepcja mebla wielozadaniowego:
przechowywanie, dzielenie pomieszczenia, ścianka działowa. Przemyślane
wyposażenie wewnętrzne doskonale
organizuje miejsce pracy. Specjalne
prowadnice Quadro o dużej nośności
zapewniają równomierny, cichy przesuw
oraz miękkie domknięcie. Opcjonalny Silent System gwarantuje idealne
wyhamowanie podczas otwierania.
Zgodna z trendami i wiodąca na rynku:
Systema Top 2000
Przestrzeń biurowa, którą zorganizujesz
w sposób inteligentny i spersonalizowany,
oszczędzając przy tym miejsce i ciesząc
się atrakcyjnym wyglądem. Możesz tego
dokonać z Systema Top. Czy to systemy
do organizacji wewnętrznej szuflad czy
kontenerów biurowych - wszystkie
elementy systemu doskonale do siebie
pasują.
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Serwis

eService
Firma Hettich jest Twoim partnerem również
w Internecie. Skorzystaj z naszych pomocnych
narzędzi online: katalogi produktowe z danymi
CAD w 2D i 3D, rysunki do szybkiego pobrania,
instrukcje, certyfikaty, narzędzia do projektowania oraz wiele innych. Zawsze aktualne i zawsze
pod ręką na www.hettich.com

Aplikacje Hettich:
Niezależnie od tego czy poszukujesz katalogów,
broszur, instrukcji czy filmów video – dostęp do
nich jest teraz łatwiejszy i szybszy niż kiedykolwiek
wcześniej.
Katalog online:
Nasz Katalog online zapewnia dostęp do informacji
o produktach firmy Hettich, pozwala na zamawianie
wybranych artykułów oraz umożliwia pobieranie
rysunków CAD poprzez HettCAD - a to wszystko
24 godziny na dobę.
Konfiguratory:
Za pomocą konfiguratorów możesz szybko i wygodnie zestawić swoje produkty. Asystent poprowadzi
Cię przez wszystkie wymagane etapy konfiguracji.
Hettich Plan:
Hettich Plan to bezpłatny konfigurator, za pomocą
którego szybko i w prosty sposób zaprojektujesz
korpusy meblowe, dobierzesz do nich niezbędne
okucia oraz wygenerujesz dokumenty produkcyjne.
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