
Кант с характер: 
Система за чекмеджета InnoTech Atira

Преглед на най-важното
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InnoTech Atira:
Кант с характер

InnoTech Atira е системата за чекмеджета за индивидуалисти. 
Нейните ясни, прави контури са изпълнена с характер изява  
на дизайна в кухнята и във всички сфери на живота:
 
	Забележителна, многостранна и гъвкава
	Атрактивни цветови варианти
		Различни допълнителни елементи поставят  

акценти в дизайна
		Модулни решения за индивидуалната  

вътрешна организация

Покажете превъзходството си - с изключителната система  
за чекмеджета Atira.
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Искате да присъствате на пазара с широк асортимент 
мебели? И въпреки това да произвеждате ефективно 
и икономично? В такъв случай InnoTech Atira е 
перфектната система за чекмеджета за Вас. Защото 
всички варианти за чекмеджета и изтегляне се базират 
на една единствена царга. Липсата на сложност прави 
InnoTech Atira особено икономична:

	Ефективно, гъвкаво производство
	Ниски разходи за производство и склад
	Широк асортимент, хиляди начини за диференциране

Платформената концепция на InnoTech Atira Ви 
дава възможност за безкрайно многообразие във 
функционалност и дизайн с малки разходи.

Платформена концепция на InnoTech Atira:  
Една царга за всички варианти

Чекмедже с двоен релинг,
Височина 176 мм

Чекмедже с релинг,
Височина 176 мм

Чекмедже с релинг,
Височина 144 мм

Чекмедже с релинг 
и TopSide метал, 
Височина 144 мм

Основа = царга, височина 70 мм

Чекмедже с релинг  
и TopSide стъкло,  
височина 144 мм

Чекмедже с DesignSide,
Височина 144 мм

Чекмедже с DesignSide,
Височина 176 мм

Чекмедже с релинг  
и TopSide стъкло, 
Височина 176 мм

Чекмедже с релинг  
и TopSide метал, 
Височина 176 мм
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Частично изтегляне

Quadro 25 със Silent System 
Quadro 25 със Stop Control  

Пълно изтегляне 

Quadro V6+ с Push to open
Quadro V6+ със Silent System

Пълно изтегляне 

Quadro V6 с Push to open 
Quadro V6 със Silent System
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InnoTech Atira - многообразие в дизайна:
Забележителен дизайн. Повече възможности.



7



8

Вътрешна организация InnoTech Atira:
Многостранно гъвкава

	Отвън: ясни линии
	Отвътре: ясна структура
	Практични детайли и функции
		Перфектна видимост и оползотворяване  

на пространството за съхранение
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Систематика на програмата InnoTech Atira:
Безграничен потенциал за диференциране
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сребристо бяло антрацит

Ширини на корпуса

275  мм
300  мм
350  мм
400  мм
450  мм
500  мм
550  мм
600  мм
700  мм
800  мм
900  мм

1000  мм
1200  мм

Дължини на царгата

Повърхности
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Частично изтегляне Пълно изтегляне Пълно изтегляне

Quadro 25 със Stop Control
Quadro 25 със Silent System

Quadro V6 със Silent System
Quadro V6 с Push to open

Quadro V6+ със Silent System
Quadro V6+ с Push to open
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·   Водачи в три нива на натоварване: 
25, 30 и 50 кг 

·  Размерът на чекмеджето не трябва  
да се променя при различни дебелини  
на корпуса (ДК). 

·   Налични отвори в челото за релинга 
позволяват да се използват TopSide  
и DesignSide 

·   Лесна смяна: при еднаква царга на 
чекмеджето са възможни идентични 
позиции на отворите в корпуса

25 кг
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Страничен реглаж 
+/- 1,5 мм

Реглаж на 
височината
+/- 2 мм

Реглаж на наклона 
във връзка с релинга

Реглаж на наклона 
във връзка с 
DesignSide

Монтаж без 
инструменти...

... и демонтаж
на челата

Лесно сглабяне: 
поставяте и 
приплъзвате

Бърз демонтаж

Реглаж и монтаж на InnoTech Atira
Комфорт още отначало
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·  DesignSide пасва на наличния 
отвор в челото

·  Държачът за чело се завинтва
·  DesignSide се поставя между 

държача за чело и гърба
·  Фиксиращ елемент се приплъзва 

на гърба и щраква

TopSide под релинга
Монтаж / Демонтаж
· Адапторът за релинг се изважда
·  Задният адаптор за TopSide се 

поставя на гърба
·  TopSide се приплъзва
·  Поставя се предният адаптор  

за TopSide
·  TopSide се позиционира 

под релинга и се фиксира 
посредством клипсване

·  Адапторът за релинга се 
приплъзва към челото

InnoTech Atira:
промяна на дизайна с минимално усилие
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Електромеханична система за отваряне  
Easys

· Нежно отваряне чрез леко натискане

· Възможно най-голяма свобода на дизайна

·  Спестяваща място: малка монтажна дълбочина  
без загуба на пространство за съхранение

· Приложима за всички дълбочини и ширини

· Екстремно къс ход за активиране на отварянето

· Подходяща за корпуси с и без уплътнение

Изчистен дизайн
без дръжки позволява 
да се реализира 
перфектно с Easys -
също и при големи, 
тежки чекмеджета.

Спестяваща 
място и с малка 
монтажна дълбочина 
електромеханичната 
система за отваряне се 
скрива дискретно зад 
гърба на чекмеджето.

Опционално поставящият 
се кабел предотвратява 
сблъсъци в ъгловите 
ситуации.

Easys е многостранно 
приложима: за InnoTech, 
InnoTech Atira и ArciTech 
... даже за дървени 
чекмеджета и чекмеджета 
за под мивка.

InnoTech Atira:
Аксесоари и допълнения
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Механична система за отваряне  
Push to open

· Отваряне чрез леко натискане

·  За мебелен дизайн без дръжки 
и практично удобство

·  Лесен монтаж без кабели и 
без допълнителни елементи. 
Само водачът се подменя.
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InnoTech Atira:   
Предимствата в един поглед

Здравата база на Quadro:  
2 различни контура на царгата 
на платформата на 1 водач

Индивидуален дизайн с вътрешни чела, 
DesignSides или TopSides  под релинга.

Непреходна цветова концепция 
с подходящи компоненти

Голям потенциал за дизайн

Дизайн с ясно изразени контури
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От недемпферираното частично 
изтегляне към пълното 
изтегляне със Silent System и 
Push to open

Quadro водач: Силно 
представяне, перфектен 
изглед на фугата.

Платформена концепция:  
диференциране при ефективни  
и икономични процеси в 
производството и склада

4 височини, 7 дължини 260 - 620 мм

Сигурна и стабилна връзка 
на чекмеджето и водача

Лесен и бърз монтаж

Лесна смяна на релинга / 
TopSide с DesignSide 
(навсякъде идентична 
схема на разпробиване)
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InnoFit 200InnoFit 100

Повече помощ при монтажа ще намерите в актуалния каталог „Техника и приложение“.

InnoTech Atira:
Помощ при планиране

· Лесно фиксиране

· Ръчен монтаж

· Ефективност: до 15 чекмеджета / час

· Стабилна рамка

· Ръчен монтаж

· Ефективност: до 40 чекмеджета / час
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InnoFit 400InnoFit 300

· Полуавтоматичен

· Ръчно зареждане

· Пневматично впресоване на царга и дъно

· Ефективност: до 65 чекмеджета / час

· Автоматичен монтаж

· Автоматично зареждане на компонентите

· Електропневматично впресоване

· Ефективност: до 100 чекмеджета / час



www.hettich.com
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