
System żaroodpornych, komfortowych prowadnic: 
Quadro do piekarników
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Innowacyjne rozwiązania do piekarników

Firma Hettich na nowo definiuje 
pojęcie komfortu w kuchni, przenosząc 
niezwykłą wygodę użytkowania za-
pewnianą przez prowadnice Quadro  
z mebli kuchennych do piekarników. 
Prowadnice w piekarnikach dają się 
wysuwać łatwo i bezpiecznie jak nig-
dy dotąd. Pionierska idea: taki sam 
komfort w piekarniku, co w meblach 
kuchennych.
    
System prowadnic Quadro zapewnia 
producentom urządzeń kuchennych 
zupełnie nowe możliwości różni-
cowania swoich produktów pod 
względem ergonomii i funkcjonalności.

Zaleta prowadnicy:  
zasada łożyska kulkowego

Prowadnice Quadro do piekarników 
oparte są na wielokrotnie sprawdzonej 
i ekstremalnie wytrzymałej technice 
łożysk kulkowych. Kulki ze stali nier- 
dzewnej poruszające się w wysoce 
precyzyjnych torach jezdnych, zapew-
niają gładki przesuw, przy jednoczesnej, 
maksymalnej stabilności.
    
Prowadnice Quadro pokazują swoje 
mocne strony podczas przygotowywania 
gorących potraw: przez całą drogę 
swojego wysuwu zabezpieczają blachę 
lub ruszt, dzięki czemu przechylenie się 
naczynia z potrawą jest wykluczone. 

 

 
 

W pozycji wysuniętej można 
bezpieczniej obracać lub podlewać 
przygotowywane potrawy. Dzięki 
lekkiemu przesuwowi prowadnic 
można łatwo wysuwać i wsuwać 
blachę czy ruszt, bez ryzyka rozlania 
np. sosu. Prowadnice, dzięki swoim 
zamkniętym profilom, dają się łatwo 
czyścić.

Prowadnice Quadro do piekarników 
działają perfekcyjnie nawet w tem-
peraturach do + 300 °C. Dają się 
przesuwać lekko i w sposób 
kontrolowany.
    
 

Korzyści dla użytkowników kuchni:
 
· wysokie bezpieczeństwo  
 użytkowania
· najwyższy komfort
· optymalny dostęp do    
 przygotowywanych potraw
· dowolne ustawienie prowadnic
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Praktyczne klipsy!
 
Macie Państwo do wyboru: 
nieodpinany Fix Clip lub Comfort Clip 
do odpinania. Przy pomocy Comfort 
Clip można w każdej chwili łatwo i 
bezpiecznie zmieniać położenie blach. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zaprojektowane jako rodzina 
produktów
Prowadnice Quadro zostały zapro- 
jektowane jako rodzina produktów. 
Quadro 3 jest dostępne w wersji z 
częściowym wysuwem i obciążeniem 
do 10 kg, Quadro 6 z wysuwem ponad 
pełnym dla ergonomicznego dostępu  
i obciążeniem do 16 kg. Quadro 6  
do piekarników standardowych lub 
parowych, Quadro 6 PYRO do pie- 
karników z pyrolizą lub Quadro 6 z 
funkcją Clean Plus. Wszystkie one 
zapewniają wygodę, niezależnie od 
typu piekarnika.

 
 
 
 
 

Funkcja blokowania Perfect Stop 
 
Do Quadro 6 z wysuwem ponad 
pełnym została opracowana specjalna 
funkcja blokady: Perfekt Stop zapew-
nia pewne zatrzymanie wysuniętych 
prowadnic wraz z blachą dla jeszcze 
większego komfortu oraz bezpieczeństwa 
podczas pieczenia i grillowania.
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Koncepcja produktowa

Koncepcja systemu prowadnic Quadro 
została stworzona z myślą o dosto-
sowaniu do specyficznych wymagań 
stawianym piekarnikom. Szeroki zakres 
zastosowań:
  
· prowadnice z wysuwem częściowym,  
 pełnym lub ponad pełnym 
· z różnymi obciążeniami 
· z Comfort Clip dla szybkiego 
 przekładania prowadnic
· alternatywnie: nieodpinany Fix Clip 
  
Prowadnice Quadro 3 i Quadro 6 
można ze sobą dowolnie zestawiać 
na drabinkach bocznych. Również 
blachy i ruszty mogą być między sobą 
dowolnie wymieniane - dla większej 
wygody podczas pieczenia, gotowania 
czy grillowania.

Bolec ograniczający

Kątownik przedni   

Profil montażowy Profil środkowy

Kątownik tylny
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Profil nośny

Ogranicznik

Przetłoczenie 
stabilizujące



6

500°C

Do każdego typu urządzenia doskonała prowadnica: 
Quadro 6

Quadro 6 Standard
Do wygodnego i bezpiecznego 
przygotowywania potraw 
w standardowym piekarniku.

Quadro 6 do piekarników 
parowych
Dostosowane do szczególnych warunków 
panujących w piekarniku parowym. Wysoka 
wilgotność nie wpływa negatywnie na prowadnice.

Quadro 6 Pyro
Prowadnice do piekarników z funkcją 
pyrolizy odporne na skrajnie wysokie tem-
peratury. Podczas czyszczenia pyrolityczne-
go prowadnice mogą pozostać w piekarni-
ku. Specjalnie opracowane przez firmę 
Hettich dla temperatur stosowanych 
podczas pyrolizy, łącznie ze specjalnym, 
obojętnym dla żywności smarem, 
gwarantują cichy i bezpieczny 
przesuw prowadnic. 
Specjalne wykończenie 
powierzchni jest odporne 
na temperaturę do 500 °C 
i nie odbarwia się.

Quadro 6 z Clean Plus
Specjalne wykończenie prowadnic 
ułatwia ich czyszczenie. 
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Rastfeder für
Verrastung des
oberen Profils

Sperrfeder für
Fixierung des
Mittelprofils

Klik! Push!

Blokuje wysuniętą blachę lub ruszt: 
Perfect Stop

Perfect Stop: 
Tak samo łatwo, ale jeszcze bezpieczniej. 
Nowa funkcja blokady Perfect Stop sprawia, że 
przygotowywanie gorących potraw jest teraz 
wygodniejsze i bezpieczniejsze. Perfect Stop 
zapobiega przypadkowemu cofnięciu się blachy 
lub rusztu. Przy wysunięciu prowadnic daje się 
wyczuć moment aretowania, słyszalne jest deli-
katne kliknięcie, które sygnalizuje bezpieczne 
zablokowanie. Delikatnie popychając, przy użyciu 
niewielkiej siły, odblokowujemy prowadnice.
 
Funkcja Perfect Stop jest w pełni zintegrowana z 
prowadnicami i nie zmniejsza komory piekarnika. 
Co szczególnie praktyczne: wykorzystuje się te 
same blachy i ruszty.

Perfect Stop jest dostępny do piekarników z 
Quadro 6, Quadro 6 Pyro, Quadro 6 do piekarni-
ków parowych oraz Quadro 6 z Clean Plus. 

Zatrzask sprężynowy 
do zatrzymania pro-
filu środkowego

Sprężyna blokująca 
do zablokowania 
profilu nośnego
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Montaż

Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Comfort Clip do odpinania

Wygodne mocowanie na klips
Mocowanie prowadnic do drabinek bocznych jest bardzo proste: 
kątownik środkowy wpina się błyskawicznie w drabinkę. Wielka zaleta: 
prowadnice mogą być zamontowane i przestawiane przez użytkownika - 
to niezwykle proste. Również nieskomplikowany jest montaż dodat-
kowych prowadnic.  
Dostępne są dwie wersje klipsa: nieodpinany Fix Clip oraz Comfort Clip 
do odpinania. Obie wersje mają bardzo smukły kształt i nie powodują 
zmniejszenia komory piekarnika. Szerokość zabudowy różnych prowadnic 
jest zawsze taka sama, niezależnie od tego czy mają częściowy, pełen 
czy ponad pełen wysuw.

Comfort Clip do odpinania
Najwyższa stabilność i żywotność: Comfort Clip można błyskawicznie 
wpiąć i odpiąć. Idealne rozwiązanie np. przy czyszczeniu lub 
przekładaniu prowadnic na inny poziom. 

Prowadnice umieścić na pręcie 
drabinki. Następnie nacisnąć 
równocześnie przedni i tylny 
Comfort Clip do momentu 
usłyszenia wyraźnego kliknięcia, 
oznaczającego pewne osadzenie 
prowadnicy. 

Klik!

Klik!

Na koniec należy się upewnić, czy 
pozycja klipsa jest prawidłowa.
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Comfort Clip do odpinania

Wypiąć przedni klips:
nacisnąć do dołu blaszkę i 
wysunąć prowadnicę mniej 
więcej równolegle z drabinki.

Demontaż

Wypiąć tylny klips: 
nacisnąć do dołu blaszkę 
i zdjąć prowadnicę z 
drabinki bocznej.
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Montage

Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Comfort Clip do odpinania z tylnym kątownikiem mocującym

Comfort Clip z tylnym kątownikiem mocującym
Prowadnice Quadro do piekarników można wyposażyć zarówno z przodu, 
jak i z tyłu w Comfort Clip do odpinania. Zamiast tylnego klipsa, można 
również zastosować tylny kątownik mocujący. Rozwiązanie to ułatwia i 
przyspiesza montaż - jest to możliwe przy  użyciu jednej ręki.

Wygodny montaż jedną ręką
Tylny kątownik nakłada się na 
drabinkę boczną, a przedni 
Comfort Clip wpina się w pręt 
drabinki.

Montaż

Klik!
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Comfort Clip do odpinania z tylnym kątownikiem mocującym

Aby odpiąć Comfort Clip, należy 
nacisnąć do dołu blaszkę i zdjąć 
prowadnicę z drabinki bocznej. Na 
koniec pociągnąć całą prowadnicę 
do przodu. Tylny kątownik mocujący 
zwalnia się automatycznie.

Demontaż
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Nieodpinany Fix Clip
Fix Clip jest szczególnie stabilny dzięki swojej specjalnej geometrii. 
Przypadkowe odbezpieczenie prowadnicy jest niemożliwe: 
Fix Clip zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności.

Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Nieodpinany Fix Clip



Technik für Möbel 13

Prowadnice Quadro do piekarników
 Mocowanie do drabinki
 Nieodpinany Fix Clip

Montaż

Klik!

Klik!

Fix Clip daje się bardzo łatwo 
zamontować - dokładnie tak samo 
jak Comfort Clip: najpierw należy 
nałożyć prowadnicę na pręt dra-
binki bocznej. Następnie nacisnąć 
jednocześnie na przedni i tylny
Fix Clip, do momentu wyraźnie 
słyszalnego zatrzaśnięcia i do 
przykrycia prętu drabinki bocznej. 

Na koniec należy się upewnić, czy 
pozycja klipsa jest prawidłowa.
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Ustalenie pozycji rusztu lub blachy do pieczenia

Blachę do pieczenia czy ruszt można łatwo i pewnie zabezpieczyć na 
prowadnicach: umieszcza się je między ogranicznikiem i trzpieniem 
zabezpieczającym na profilu nośnym.

Przetłoczenie w górnej części prowadnicy zapewnia lepszą stabilność 
boczną. Blachę do pieczenia i ruszt można bardzo łatwo nałożyć - i tak 
samo łatwo zdjąć. Dzięki temu można je szybko wymienić i bezpiecznie 
przełożyć na odpowiedni poziom.
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Przykład zabudowy

Quadro 3 z Fix Clip

Quadro 3 z Comfort Clip



www.hettich.com16

36,5

25,5

5,2

13,5

36,5

25,5

6,1

13,5

Prowadnice Quadro do piekarników
 Przykład zabudowy

Quadro 6 z Fix Clip

Quadro 6 z Comfort Clip
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Przykład zabudowy

Quadro 6 z Perfect Stop i Fix Clip

Quadro 6 z Perfect Stop i Comfort Clip
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Specyfikacje techniczne

 * Obciążenie jest zależne od długości prowadnicy

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100 % ze stali nierdzewnej i aluminium

Obciążenie Dynamiczne: do 10 kg *
Statyczne: 16 kg *

Ilość cykli Do 10.000 cykli

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
24-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Temperatura ciągła: 300 °C
Temperatura maksymalna: 330 °C

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1, 
Materiał zgodnie z WE 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 13,5 mm
Wysokość: 15,3 mm

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100% ze stali nierdzewnej

Obciążenie Dynamiczne: do 16 kg *
Statyczne: 22 kg *

Ilość cykli Do 15.000 cykli

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
24-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Temperatura ciągła: 300 °C
Temperatura maksymalna: 330 °C

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1, 
Materiał zgodnie z WE 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 13,5 mm
Wysokość: 25,5 mm

Quadro 3

Quadro 6

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100% ze stali nierdzewnej

Obciążenie Dynamiczne: do 16 kg *
Statyczne: 22 kg *

Ilość cykli Do 15.000 cykli, w tym 25 procesów pyrolizy

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
24-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Temperatura ciągła: 300 °C
Temperatura maksymalna: 330 °C
Temperatura pyrolizy: 500 °C

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1, materiał zgodnie z E6 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 13,5 mm
Wysokość: 25,5 mm

Quadro 6 Pyro
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Prowadnice Quadro do piekarników
 Specyfikacje techniczne

 * Obciążenie jest zależne od długości prowadnicy

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100% ze stali nierdzewnej

Obciążenie Dynamiczne: do 16 kg *
Statyczne: 22 kg *

Ilość cykli Do 15.000 cykli

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
96-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Temperatura ciągła: 300 °C
Temperatura maksymalna: 330 °C

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1 
Materiał zgodnie z WE 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 13,5 mm
Wysokość: 25,5 mm

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100% ze stali nierdzewnej

Obciążenie Dynamiczne: do 16 kg *
Statyczne: 22 kg *

Ilość cykli Do 15.000 cykli

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
24-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Do 250 °C (długoterminowo)

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1, 
Materiał zgodnie z WE 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 13,5 mm
Wysokość: 25,5 mm

Cechy jakościowe Dane / fakty

Materiał / wykończenie powierzchni W 100% ze stali nierdzewnej

Obciążenie Dynamiczne: do 16 kg *
Statyczne: 22 kg *

Ilość cykli Do 15.000 cykli

Testy korozyjne Test kondensacyjny 240 h zgodnie z normą DIN EN 350 6270-KFW
Quadro 6 / Quadro 6 z Clean Plus / Quadro 6 Pyro:
24-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227
Quadro 6 do piekarników parowych: 96-godzinna próba w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN 350 9227

Zakres temperatur Temperatura ciągła:
Quadro 6 / Quadro 6 do piekarników parowych: do 300 °C
Quadro 6 z Clean Plus: do 250 °C
Quadro 6 Pyro: do 300 °C / 500 °C

Bezpieczeństwo żywności (smarowanie) Środki smarne zgodnie z NSF H1
Materiał zgodnie z WE 1935/2004

Środowisko naturalne Spełnia najwyższe standardy większości wymogów środowiskowych i ROHS

Wymiary Szerokość: 14,2 mm
Wysokość: 25,5 mm

Quadro 6 do piekarników parowych

Quadro 6 z Clean Plus

Quadro 6 z Perfect Stop
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