На фокус:
Продуктови акценти
и услуги

Качество, функция, ефективност...
всичко в едно чекмедже
За всяка мебел има подходяща система за
чекмеджета на Hettich: за кухня, баня, спалня
или всекидневна - и естествено за Вашия офис.
Изживейте иновативни системи с интелигентна
функционалност.
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Изживейте съвършенството:
AvanTech

Създадена за бъдещето:
ArciTech

Отворете, затворете, удивете се:
Push to open Silent

AvanTech от алуминий се представя с
прави линии, изчистена и без отвори
или покриващи капачки в царгата.
Заедно с външния изглед впечатлява
и представянето: уникален комфорт
на движение, извънредна стабилност,
прецизен изглед на челото.

Благодарение на отличния комфорт
на движение и извънредната
стабилност на ArciTech качеството на
Вашите мебели става осезаемо
за всеки. По отношение на функция
и дизайн ArciTech позволява
безкрайни вариации - за
диференцирани мебелни програми
и индивидуални решения.

Лек натиск върху фронта без
дръжки - и чекмеджето се
отваря, по-точно - затваря
се нежно демпферирано.
Чувствителността при отваряне,
силата на изхвърляне и фугите
на челото са индивидуално
регулируеми. Иновативна
механика, два пъти отличена.
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Изключително раздвижващи: комфортът на
нашите водачи
Водачи с изключително многообразие
и функционалност - това е специалната
компетентност на Hettich. Нашите водачи предлагат
най-доброто решение за всички класове мебели и
всяко натоварване - стойностни и същевременно
икономични.
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Просто силен в представянето: Quadro 4D
Благодарение на интуитивния реглаж
в четири посоки с малко усилия
постигате перфектен изглед на фугите. За
атрактивен мебелен дизайн с интегрирани
функции за комфорт.
Въодушевяваща прецизност: Actro 5D
Идеален както за дървени чекмеджета,
така и за системата за чекмеджета
AvanTech, Actro 5D печели на своя
страна с превъзходни характеристики на
движение и огромна стабилност, дори и
при натоварвания до 80 кг. Също толкова
убеждаващ: прецизният изглед на челата
с изключително фини фуги благодарение
на реглажа в 5 посоки. Както и тихата
акустика чрез особено стабилна позиция
на чекмеджето върху водача.
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Панти, които Ви отварят вратата към нови
пазари
Пантите на Hettich са сърцето на добрите врати.
Ненадминати решения за всяка мебелна програма.
Със сигурни функции, дълъг живот, осезаемо
високостойностни. С изискани възможности за
монтаж и реглаж.

Изчистени, без дръжки, високостойностни:
Push to open за панти

Нашироко мислен комфорт:
панти с широк ъгъл на отваряне

Без дръжки е тенденция, бъдеще - както в
кухнята, така и в сферата на всекидневната.
Затова Hettich предлага подходящата панта
с Push to open за всяка дизайнерска идея.
Или без автоматика на затваряне, или в
комбинация със стандартни панти.
И изцяло ново: с Easys, електромеханичното
подпомагане при отваряне за врати на
хладилна техника, сега хладилниците също
се оставят да бъдат отворени удобно и без
дръжки.

Врати на шкафове се отварят широко,
пространството за съхранение се
достига удобно - можете това с
пантите с широк ъгъл на отваряне на
Hettich. Благодарение на иновативното
демпфериране при отваряне вратите се
отварят нежно и щадящо мебелите.
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Обичаме плъзгането:
изчистен дизайн на широк фронт
Системите за плъзгащи се врати на Hettich
впечатляват с многообразни възможности за
приложение, превъзходни характеристики на
движение, модерни демпфериращи системи, лесен
бърз монтаж и комфортни функции за реглаж.
И най-хубавото при това: техниката се скрива
елегантно в мебелите.

За дизайн без дръжки в една
равнина: InLine XL

Всестранно надарен талант за Вашите Невидимо красива, нечувано
тиха: TopLine XL
дизайнерски идеи: TopLine L

Премиум системата за плъзгащи
се врати позволява и на големи и
тежки фронтове да се движат леко
като перце. С иновативен комфорт
при отварянето и затварянето.
Очароващо изчистени фронтове с
едва забележими фуги.

Люлеене при отваряне и затваряне
на тежки гардеробни врати? Не и с
демпферирането при водене Silent
System. То улавя движенията на
вратата внимателно и я привежда
нежно и безшумно в желаната
позиция.

За въодушевяващи панорамни
ефекти: едно движение и
вратите на гардероба се движат
синхронно и демпферирано
поотделно. Това означава
директен достъп до цялото
вътрешно пространство.

Силна изява за Вашия мебелен
дизайн: SlideLine M
Световната новост за еднорелсовите
системи за плъзгащи се врати:
колизионното демпфериране на
Hettich. Движат ли се повече врати
една до друга в един профил, те се
демпферират нежно и тихо една друга.
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Добре дошли вкъщи
В търсене на нови идеи за Вашите мебели? Направете
разходка с нас из различните сфери на живота
и посредством избрани експонати усетете как в
коридора, кухнята, всекидневната, банята и спалнята
от тенденциите се сътворяват мебели. Реализирате
елегантно и стилно намиращи се в една равнина
фронтове без дръжки, правите осезаемо новото
измерение на демпфериращите системи и нещо
повече - оставяте се да бъдете вдъхновени!
10

11

Компактен отвън, широк отвътре
Тесните ситуации в коридора изискват добре
обмислени решения за пространствата за
съхранение. Например със системата за
плъзгащи се врати TopLine. Тя намества
интелигентно, пригледно и преди всичко
спествяващо място обувки, закачалка и ключове.

Гардероб
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https://www.hettich.com/short/d64aeb

Ежедневие
Умело представен на сцената

Мебели в движение
Плъзгащи се врати и комфортни чекмеджета
с високо чело създават движение в
оформлението на пространството. Така
мебелите във всекидневната печелят
елегантност и функционалност. Благодарение
на скрито монтираните Quadro водачи
дизайнът на дървените чекмеджета остава
съвършено красив.

Всекидневната заедно
с кухнята са сърцето на
жилището. И мястото, където
се посрещат гости. Заради
това тук дизайнът има особено
специална роля. С Hettich
всяка идея за оформление се
оставя да бъде реализирана:
тънки врати, тесни фуги и
компактен дизайн - реализира
се чрез различни материали,
панти Sensys и водачи
за чекмеджета Actro 5D.
Изненадващо е как от един
скрин може да се направи
всичко.
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Ежедневие
Красота на шкафа
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Тя съчетава превъзходно демпфериране
с единствен по рода си ъгъл на
самопридърпване: спечелилата награди
за дизайн панта Sensys. Сега с адаптора
за стъклени врати Sensys можете да
облагородите функционално и оптически и
шкафове със стъклени врати.
https://www.hettich.com/short/ddc75b

Интелигентни и многостранно
развити вкъщи
Предиобед офис, следобед дом. Умело
скрито зад обкова за плъзгащи се
врати SlideLine M, работното място
се грижи за добър баланс между
работа и свободно време. С помощта
на SmarTray и новите идеи от офис
сферата работният процес се оставя да
бъде организиран пригледно в хоум
офис - и след това лесно се превръща
в представителна витрина.
Трапезната маса може също да
се използва мултифункционално
благодарение на електрическата
регулируема система LegaDrive. Като
трапезна маса, като бюро или като
модерен бар.
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Съчетание на дизайн и функционалност
Кухня, която се обслужва комфортно,
ергономично и интуитивно. Която напълно
убеждава със своето представяне и освен това
изглежда ослепително... Сега лесно можете да
осъществите такива мечти за кухнята. Защото
с техниката на обкова на Hettich актуални
тенденции и индивидуални желания могат
да се изпълнят в цялата кухня - лесно и
сигурно. Например, нежно и тихо затварящи се
чекмеджета. Или тесни фуги и фронтове в една
равнина без дръжки. С Hettich кухнята бързо
става предпочитано място.
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https://www.hettich.com/short/8e26fb

Готвене
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Баня
Дискретни погледи отстрани
Със стандартния обков на Hettich от
едно незабелижимо огледало може
като с магическа пръчка да се създаде
огледалото на Вашите мечти: такова,
което Ви осигурява не само поглед
отпред, но и отстрани. И най-доброто:
поднасящата изненадата техника е
невидима отпред.
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https://www.hettich.com/short/e43486

Всичко под контрол
Едно движение и вратите на
гардероба се движат синхронно и
нежно демпферирано поотделно.
Това означава директен достъп до
цялото вътрешно пространство на
гардероба. А и за да има добър
поглед върху дреболиите по всяко
време. SmarTrays дават дискретен
поглед отстрани, което гарантира
реда.

Спалня
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https://www.hettich.com/short/6933f1

Най-доброто за офиса: организация, ергономия,
ефикасност
Искате да проектирате офис мебелите
по-ергономично и ефикасно за работния процес?
Няма никакъв проблем с организационните системи
Systema Top 2000 за офис мебели. Те предлагат
удобни решения за шкафове и контейнери. Модулни
и ясни. Интуитивни и вариращи. Systema оптимизира
изцяло индивидуално работните процеси.

Работа
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Към нови висини с:
Big Org@Tower Wood
Мебелна концепция с многообразни
функции: наместване, структуриране
на пространството, прикриване. А
интелигентното вътрешно оформление
организира работното място.
Специални Quadro водачи носят
много, движат се леко и демпферират
меко. С опционално демпфериране на
отварянето за перфектно движение.
Дизайнерски ориентирана и водеща на
пазара: Systema Top 2000
Организирайте интелигентно и
индивидуално работните места.
Насладете се на атрактивен дизайн.
Можете да го направите по уникален
начин със Systema Top. Системи за
чекмеджета и контейнери, вътрешна
организация... всички компоненти на
системата са перфектно съгласувани
помежду си.
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https://www.hettich.com/short/131ee5

Услуги

eService
Hettich е също така Вашият силен виртуален
партньор. Спечелете предимство с нашите
интелигентни онлайн инструменти: Продуктов
каталог с CAD-данни в 2D и 3D, чертежи за бързо
сваляне, ръководства и сертификати, помощ при
планирането и много повече. Винаги актуални и
бързо достижими на
www.hettich.com

С Hettich е по-лесно!
Каталогът „Техника и приложение“
за пръв път в три тома
Причината: Нарастващото
изобилие и разнообразие от избор
на обков за различни ситуации
правеше работния каталог все
по-тежък. С разделянето на
основния ни каталог на три части
бихме искали да облекчим
ежедневната Ви работа. Четвъртият
в поредицата е новият каталог
ProDecor с мебелни дръжки от
4 стила. Открийте всичко това на:
www.hettich.com

Убедете се сами в нашия
онлайн каталог
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https://www.hettich.com/short/f5ba6e
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