Klub Inspiracji
Pomysłowe koncepcje mebli

WSPÓŁDZIELIĆ PRZESTRZEŃ.
PRZESTRZEŃ TYLKO DLA CIEBIE.

Ludzie i ich meble. Indywidualność człowieka przejawia się między innymi w wymaganiach, jakie
stawia wobec swoich mebli. Co jest dla CIEBIE ważne? Czy chcesz zachować architektoniczny styl
swojego domu również w jego wnętrzu? Czy zależy Ci na pomysłowych rozwiązaniach
zapewniających komfort użytkowania, aby cieszyć się zupełnie nową jakością życia? Czy chcesz
maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, dbając jednocześnie o jej estetykę? Niezależnie od
Twoich priorytetów, inteligentna technika do mebli sprawi, że Twoje pragnienia staną się
rzeczywistością.
Zachwyć się inteligentnymi meblami: ergonomiczne i odprężające, lekkie i ciche, estetyczne
i uporządkowane, elastyczne i przytulne. I przede wszystkim: indywidualne i pełne pomysłowych
rozwiązań. Mamy nadzieję, że lektura naszej Księgi Inspiracji sprawi Ci wiele przyjemności.
Inspirujące rozwiązania.
Nazywamy to

WIĘCEJ MIEJSCA

4-17

W jaki sposób tworzyć przestrzenie
do przechowania i je efektywnie
wykorzystywać? Jak sprawić, aby sprzęty
gospodarstwa domowego zniknęły, ale
mimo to zawsze były pod ręką? I jak, nawet
w pokoju dziecięcym, zachować porządek?

WIĘCEJ KOMFORTU

18-27

Meble zaprojektowane z uwzględnieniem
ergonomicznych rozwiązań zmienią salon
w strefę wellness. Każde miejsce do
przechowywania stanie się niezwykle
praktyczne, a każdy ruch w meblach
praktycznie niesłyszalny.

WIĘCEJ DESIGNU

28-41

Nowe oblicza designu - możliwe za sprawą
zaawansowanej techniki do mebli. Cienkie
materiały. Fronty bez uchwytów.
Zróżnicowane style. Pozwól się zainspirować!
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WIĘCEJ MIEJSCA
Wygospodaruj w domu możliwie jak najwięcej miejsca do przechowywania.
Efektywnie wykorzystaj wnęki. Spraw, by cała zawartość szafy była łatwo
dostępna. Pomysłowe rozwiązania wprawią w zachwyt każdego, kto potrzebuje
więcej przestrzeni, ponieważ wraz z porządkowaniem otoczenia rośnie poczucie
wewnętrznej harmonii i wolności.

le się dzieje. Jak w tej sytuacji
„W naszym domu zawsze wie
: dzięki pomysłowym sposobom
zachować porządek? To proste
ni do przechowywania. W ten
na zagospodarowanie przestrze
w naszym małym domu
sposób zyskaliśmy dużo miejsca
.“
spędzonym, beztroskim czasem
i możemy cieszyć się wspólnie
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SCHODY JAKO KREATOR
PRZESTRZENI
Pod schodami i skosami dachu, we wnękach i w narożnikach pomieszczeń często
jest wiele niewykorzystanego miejsca. Drzemie tu olbrzymi potencjał do stworzenia
komfortowej przestrzeni do przechowywania za pomocą rozwiązań firmy Hettich.

1

2

1. System organizacji
Big Org@Tower Wood z Easys:

2. System piórników
SmarTray: drobne przedmioty

Big Org@Tower Wood z elektromechanicznym wspomaganiem otwierania
zapewni pod schodami dodatkowe
miejsce do przechowywania.

można schować w SmarTray. Na
życzenie może być zamykany na
klucz.
i Strona 42
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3. System do drzwi składanych WingLine L:
otwiera cały pakiet drzwi po jednym naciśnięciu.

4. Zawias Sensys do frontów bez uchwytów.
Wielokrotnie nagradzany zawias Sensys z funkcją
Push to open.

5. Prowadnica Quadro do szuflad
drewnianych: szuflady bez uchwytów z funkcją
Push to open można otworzyć po naciśnięciu
na front w dowolnym miejscu. Dostępna w opcji
z synchronizacją.
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1. Przesuwany regał: 2 w 1 dla

3. LegaDrive ze wspomaganą elektrycznie
regulacją wysokości: podnoszona szafka

maksymalnej dostępności do całej
przestrzeni. Nawet tak nieporęczne
przedmioty jak odkurzacz czy deska
do prasowania znajdą tu swoje miejsce.

narożnikowa to świetny sposób na optymalne
zagospodarowanie trudno dostępnej przestrzeni.

2. Prowadnica Quadro:

nowy pomysł jak zapewnić dostęp do pralki i suszarki.

dzięki opcjonalnej blokadzie wysuwu półka
może zostać bezpiecznie zablokowana.

4. System do drzwi składanych WingLine L:
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WYGODNE
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
W pomieszczeniu gospodarczym odpowiednie rozplanowanie oraz dużo miejsca
do przechowywania są na wagę złota. Kiedy wszystko ma swoje miejsce i jest zawsze
pod ręką, prace domowe stają się łatwiejsze i zabierają mniej czasu: wysuszone pranie
można od razu poskładać, nie musimy już szukać przyborów domowych i nawet większy
sprzęt gospodarstwa domowego przechowywany jest w przemyślany sposób - czysta
perfekcja. I na dodatek bardzo ładnie wygląda.
3

4

1
3

4
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UKRYTE BIURO

1. System regulowanych kolumn LegaMove:
dzięki elektrycznej regulacji ustawi wysokość blatu
na żądaną wysokość.

2. Zawias K08: rozwiera drzwi do kąta 115 stopni,
dzięki Silent System delikatnie je domyka oraz pewnie
i komfortowo otwiera zarówno małe, jak i duże drzwi.

3. Zawias Sensys z prowadnikiem liniowym
do przyklejania i specjalną puszką do montażu
przyklejanego: kwintesencja designu.

3
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Domowe biuro w salonie jest co prawda praktyczne, ale często zakłóca jego
przytulną atmosferę. Rozwiązanie: kompaktowe biuro znika wieczorem,
przemieniając się w witrynę. Rano jest ponowie otwierane i można rozpocząć
kolejny dzień pracy.
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2

POKÓJ DZIECIĘCY - STREFA WOLNA OD CHAOSU
Za dnia plac zabaw pełen przygód: pokój dziecięcy. W walce z chaosem pomocna będzie... duża
ilość miejsca do przechowywania! Drzwi przesuwne z praktycznym i funkcjonalnym wyposażeniem,
wysuwane skrzynie i duże szuflady – tak w pokoju dziecka zapanuje spokój i porządek.

1

2

1. System do drzwi przesuwnych
TopLine L: zajmująca niewiele miejsca
szafa z wbudowanym stolikiem do
przewijania.

2. System do drzwi przesuwnych
SlideLine M: miejsce do przechowywania
i ławka w jednym.

i Strona 42
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3. System organizacji
Big Org@Tower Wood:
wysuwany stolik do przewijania,
który pojawia się tylko wtedy, kiedy
jest potrzebny.

3

4

4. System szuflad
InnoTech Atira:
praktyczne miejsce
do przechowywania
dziecięcych zabawek.

5

5. System do drzwi przesuwnych
SlideLine M: fronty przesuwane
z lekkością. Komfort użytkowania dla
całej rodziny.
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WIĘCEJ KOMFORTU
Trzy pokolenia pod jednym dachem - to stawia szczególne
wymagania dotyczące funkcji i ergonomii mebli. Zarówno mali,
jak i duzi koneserzy komfortu powinni czuć się dobrze. Na
każdym etapie życia i w każdym pomieszczeniu.

y dużą wagę do komfortu
„W naszych meblach przykładam
nas ważne jest, aby szafy
użytkowania i ergonomii. Dla
ły lekko, wygodnie
i szuflady otwierały się i zamyka
aż chcemy rozkoszować
i oczywiście bezgłośnie, poniew
bli.“
się ciszą i wysoką jakością me
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1. Elektromechaniczne wspomaganie otwierania Easys:
wystarczy nacisnąć, aby otworzyć drzwi lodówki.

2. Prowadnica Quadro Compact z Silent System:
pełen dostęp do pojemników na świeżą żywność i mrożonki.

3. Zawias K08 z Silent System:
do drzwi lodówek z cichym domykaniem.
1

3

2

KUCHNIA
Z CHARAKTEREM
Ergonomiczne gotowanie, delektowanie się posiłkiem w odprężającej atmosferze:
odpowiednio zaprojektowana i wykonana kuchnia stanie się strefą komfortu. Wszystkie
sprzęty kuchenne znajdują się na optymalnej wysokości roboczej. Garnki, patelnie oraz
zastawa są łatwo dostępne. Produkty żywnościowe są przejrzyście ułożone i zawsze
w zasięgu ręki.
i Strona 42
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3

3. System regulowanych
kolumn LegaMove:
wnętrze szafki wiszącej
można opuścić na
ergonomiczną wysokość,
dzięki czemu dostęp do jej
zawartości jest niezwykle
wygodny.

z naszych inteligentnie
„Jestem bardzo zadowolona
ze
le wygodnych rozwiązań! Nas
wyposażonych mebli. Tak wie
się
ergonomiczne. Poruszają
szafy i szuflady są cudownie
.
na całą szerokość i głębokość
lekko i cicho... oraz otwierają
ęki
odne - również dzi
To wszystko jest niezwykle wyg
ulacji.“
lne
możliwości indywidua j reg

4. ComfortSwing
do zmywarek: perfekcyjna
ergonomia dzięki unoszonemu
koszowi.

4
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1

4
5

3. Okucie FricoFlex:
5

uchylne lustro idealne
przy układaniu włosów
na siedząco.

5. Prowadnica Actro 5D: lekko wysuwająca się

4. Okucie regulowane
Rastomat z Silent Mode
i Easy Stop:

ścianka działowa z dodatkowym miejscem do
przechowywania. Dodatkowa rolka podpierająca
gwarantuje wytrzymałość na duże obciążenie.

rozwiązanie do siedzisk
ze schowkiem.

A

z eleganckimi akcentami.

CJ

2. System szuflad
AvanTech: szuflada

EP

regulacja wysokości pozwala
na zmianę położenia
umywalki, dostosowując jej
wysokość do potrzeb każdego
członka rodziny.

NC

KO

1. LegaDrive
z elektryczną regulacją
wysokości: elektryczna

KĄPIEL Z BONUSEM
Mnóstwo pomysłów do łazienki:
szafka z umywalką z regulowaną
wysokością jest ergonomiczna
dla każdego domownika, niezależnie
od jego wzrostu. Ścianka działowa
pomiędzy nią a toaletą to praktyczne
miejsce do przechowywania.
Ergonomicznie zaprojektowana
łazienka jest wygodna zarówno
dla osób starszych, jak i dzieci.
Kto wie, co przyniesie przyszłość?
3

1

2

i Strona 42
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SZAFA DLA WYSPANYCH
Urzekający design, fascynujące rozwiązania. Ta szafa otworzy przed Tobą całe
swoje wnętrze w zaledwie kilka sekund - jednym ruchem ręki, cicho i zachwycająco
lekko, zapewniając szybki i nieograniczony dostęp do całej zawartości. Różne funkcje
otwierania zapewniają komfort użytkowania również we wnętrzu mebla.

1

1. System do drzwi przesuwnych
TopLine L:

2. System do drzwi składanych
WingLine L:

drzwi przesuwne z górnym mechanizmem
jezdnym dla eleganckich frontów.
Wyhamowywane w każdym kierunku
i proste w montażu.

otwiera cały pakiet drzwi po jednym
naciśnięciu.

3
4

2
5

3. System regulowanych
kolumn LegaMove:
wieniec górny w szafie można
wygodnie opuścić, uzyskując
wygodny dostęp.

4. System do
drzwi przesuwnych
TopLine M:
atrakcyjny design do szaf
z drzwiami przesuwnymi
w mniejszym formacie.

5. Prowadnica Quadro
do szuflad drewnianych:
elegancko ukryta
pod szufladą.
i Strona 42
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WIĘCEJ DESIGNU
Design to dla nich główny priorytet: znawcy stylu kochają minimalizm i proste
linie. Cenią sobie fronty meblowe o dużych powierzchniach z wąskimi, idealnie
równymi szczelinami - no i oczywiście bez uchwytów. Cała niezbędna technika
powinna zapewniać delikatną pracę systemów i być całkowicie niewidoczna.

samo podchodzę do
„Jestem osobą zasadniczą i tak
chnie, wyraźne linie,
urządzenia domu: duże powierz
Zarówno na zewnątrz
żadnych zbędnych ozdobników.
uchwytów? Genialne!
mebla, jak i w środku. Fronty bez
ję się najlepiej!“
To mój styl, mój dom. Tutaj czu

28 | 29

ELEGANCKA
JADALNIA
Cienkie materiały i delikatne
kształty w jadalni zapewniają
niezwykły efekt wizualny.
Różne funkcje mebli to także
kombinacja ich wyglądu. W ten
sposób jadalnia nieustannie
zachwyca nas swoją estetyką.

i Strona 42
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1

1. Zawias Sensys do cienkich
frontów: modne, cienkie ścianki
i fronty to wizualny majstersztyk.

2

3

3. Prowadnica Actro 5D do szuflad
drewnianych: idealna szczelina uzyskana
dzięki regulacji 5D.

2. LegaDrive ze wspomaganą
elektrycznie regulacją
wysokości: niezwykły barek.
Po naciśnięciu przycisku butelki
z napojami wysuwają się z barku.
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POMYSŁOWA WITRYNA
Podświetlana witryna wydaje się unosić w powietrzu i jest elementem przyciągającym wzrok. Można ją zadziwiająco lekko przesuwać, a połączenie szkła oraz
matowych, czarnych powierzchni tworzy intrygujące kontrasty.

1. System do
drzwi przesuwnych
SlideLine M:
pozwala zaskakująco
lekko przesuwać witrynę.

2. Przyklejane zawiasy
Sensys: aby zachować
minimalistyczny styl mebla
zawiasy Sensys o specjalnej
puszce oraz prowadniki
liniowe przyklejane są
do szkła. Wąskie
powierzchnie klejenia
podkreślają prosty,
linearny design.

2

1

i Strona 42
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PRAKTYCZNA WYSPA KUCHENNA
Design najwyższej jakości - zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Dzięki kuchennej
wyspie przestrzeń jest w pełni dostępna i uporządkowana. Szuflady po obu stronach
zapewniają wiele przestrzeni do przechowywania. Elementem wyróżniającym są
opuszczane szafki wiszące, zapewniające jeszcze więcej ergonomii i efektywne
zagospodarowanie przestrzeni.
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1. System regulowanych kolumn
LegaMove: kuchnia stanie się designerskim
dziełem sztuki, gwarantującym wysoką jakość
i perfekcję, dzięki systemowi regulowania
wysokości szafek wiszących.

2. System szuflad
AvanTech:
nieskazitelny,
minimalistyczny design
jeszcze lepiej podkreśli
Twój styl.

2

i Strona 42
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Zauroczy swojego właściciela: jednym ruchem ręki otwierane i zamykane są synchronicznie
oba fronty. Dzięki temu zagwarantowany jest komfortowy, pełen dostęp do całej zawartości
szafy. Po jej zamknięciu mamy przed sobą elegancki i uporządkowany obraz frontów.

1

UROCZA SZAFA
SYPIALNIANA

1

2

1. System do drzwi przesuwnych TopLine XL:
wygodne otwieranie obu skrzydeł drzwiowych jedną
ręką, dzięki synchronizacji środkowych drzwi.

2. Prowadnica Quadro do szuflad
drewnianych: jeszcze więcej miejsca
do przechowywania w szafie.
i Strona 42
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1

PERFEKCYJNE BIURO
Biuro daje pełną swobodę w zakresie aranżacji wnętrza, zgodnie z gustem użytkownika.
Dzięki systemowi LegaDrive można projektować stoły kolumnowe z regulowaną wysokością.
Z kolei systemy do drzwi przesuwnych firmy Hettich są idealnym punktem wyjścia
do projektowania mebli na wymiar.
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1. LegaDrive z elektryczną
regulacją wysokości: praca bez

2. System organizacji
Big Org@Tower: całe wnętrze wysuwa się

przeciążania kręgosłupa.

z boku.

3. System do drzwi przesuwnych
SlideLine M: lekko przesuwające się fronty
na wysokości segregatorów.

4. Zawias Sensys do cienkich
frontów: ekskluzywny design, dzięki
zawiasowi Sensys do cienkich frontów.

4

3

2

40 | 41

https://www.
hettich.com/
short/5dbe0c
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Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

https://www.
hettich.com/
short/27feb8

Strona 14-17

https://www.
hettich.com/
short/b8297b

Strona 20-23

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

https://www.
hettich.com/
short/f4ff03

Strona 24-25

https://www.
hettich.com/
short/50c80f
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Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

https://www.
hettich.com/
short/3ced29

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

https://www.
hettich.com/
short/4e93fa

Strona 30-33

https://www.
hettich.com/
short/333b29
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Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

https://www.
hettich.com/
short/08eeaa

Strona 36-37

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

Wszystkie treści są chronione prawami
autorskimi należącymi do firmy Hettich.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia
zmian technicznych i asortymentowych.

Strona 38-39

Pliki do pobrania:
Dane CAD i lista okuć

Szybsza droga do sukcesu z e-narzędziami firmy Hettich

Naszym partnerom oferujemy szereg narzędzi cyfrowych, do których można uzyskać dostęp
za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Te cyfrowe e-narzędzia Hettich pomogą Ci usprawnić
etap projektowania i produkcji. Skorzystaj również z naszych praktycznych
aplikacji, narzędzi pomocnych w projektowaniu, rysunków,
danych CAD, instrukcji i nie tylko!

www.hettich.com
Na stronie internetowej Hettich znajdziesz także pełne informacje o naszych
produktach: wizualizacje, dane techniczne, rysunki konstrukcyjne… po listy okuć.
Możesz także przejść do katalogu online firmy Hettich.

Inspirujące rozwiązania.
Nazywamy to

W każdym meblu tkwi potencjał, który może
nas wprawić w zachwyt. Dzięki komfortowym
udogodnieniom, które rozpieszczają użytkownika.
Dzięki perfekcyjnie zagospodarowanej powierzchni,
która otwiera przestrzeń w mieszkaniu. Dzięki
designowi, który powoduje szybsze bicie serca.
Wprawianie mebli w ruch to nasza pasja.
Prezentujemy wyjątkową gamę efektownych,
optymalnych kosztowo rozwiązań. Dzięki naszym
produktom i usługom usprawniamy Twoje procesy
produkcyjne oraz inspirujemy rozwiązaniami.
Rozwiązania firmy Hettich zachwycają użytkowników
mebli w trzech wymiarach:
Twoi klienci
wyrażają swój styl,
delektują się komfortem,
zyskują więcej przestrzeni.
Co to dokładnie oznacza,
dowiesz się tutaj:

WIĘCEJ MIEJSCA

WIĘCEJ KOMFORTU

WIĘCEJ DESIGNU

fascinaction.hettich.com
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