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Кухня

Всекидневна

Спалня / Баня

Hettich: Техника, която движи
Техниката в обкова на Hettich вдъхва живот на
мебелите. С многообразен асортимент, който
грабва интернациолните модни тенденции в
мебелите. С иновативни функции, които от своя

страна поставят модни тенденции. При Hettich ще
намерите перфектното решение за обкова на
Вашите мебелни конструкции.

Детска стая

Офис

Сфери на живот
Животът започва с движение.
Животът в 21-ви век е така мобилен както никога досега. Не само когато сме на път, а дори и вкъщи нашият
живот е съпроводен от движение и гъвкавост. Работим с таблета от всекидневната, телефонираме от
градината и проверяваме мейлите си от кухнята. Във всички сфери на живота хората очакват гъвкавo
използваеми мебели, които функционират интелигентно. Това изискване при нас е на точното си място:
Hettich разработва и произвежда техника за „живи“ мебели.
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Повече движение за Вашия мебелен дизайн:
Системи за плъзгащи се врати от Hettich

InLine
Системите за плъзгащи се врати от Hettich въодушевяват чрез
многообразни възможности за приложение, превъзходни качества на
движение, модерни демпфериращи системи, опростен бърз монтаж и
функции за регулиране. Техниката е скрита дискретно в мебелите.

InLine XL:
За гардероби с широкоплощни и
лежащи в една равнина плъзгащи
се врати с изчистен дизайн.

Schieben
lieben

TopLine

TopLine XL:
За изключително големи
врати с тегло до 80 кг.

TopLine L:
Система с многообразни
възможности за
приложение и комфорт.

SlideLine и SysLine

TopLine M:
Алтернативата на въртящо
отварящата се врата при
идентична конструкция на
корпуса.

Системи за плъзгащи се врати
Ергономичен дизайн с плъзгащи се врати.
MС плъзгащи се врати модерната едромащабна вътрешна архитектура се прелива умело в мебелите.
Огромните врати позволяват изчистен интериорен дизайн, особено със системите за плъзгащи се врати,
лежащи в една равнина. При това отворените плъзгащи се врати не създават препятствие при тесните зони
за преминаване. В горния ред шкафове няма опасност от нараняване поради отворените врати. Освен това
плъзгащите се врати се обслужват удобно, без преместване или разтягане на тялото.
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SlideLine M:
Функционален дизайнерски
елемент.

SlideLine 55 Plus:
Комфортен и с много
дизайнерски опции.

SysLine S:
С невидимо
водене.
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Комфортни и многообразни:
Sensys и Intermat
Sensys и Intermat
Пантите за бърз монтаж Sensys и Intermat се монтират изключително лесно и се регулират без усилия.
Наградената за дизайн изхвърляща панта Sensys с нейния невидимо интегриран демпфер промени света
на пантите. Заедно с Intermat двете панти на практика предлагат решения за всяко приложение.
Системата монтажни пластини 8099 е разнообразно съвместима, с което се дава възможност за
преминаване от Intermat на Sensys благодарение на платформената концепция.

Sensys
40°C
20°C
5°C

Много добра характеристика на
демпфериране:
Както при малки, така и при
големи, тежки врати.

Уникален ъгъл на
самопридърпване:
От около 35° вратите се затварят
като от само себе си.

Идеални функции на затваряне и
демпфериране:
В изключително широк температурен
диапазон ат +5° до +40° С.

Многообразни корпусни
варианти:
За корпусни ъгли и ъгли на
отваряне според ситуацията.

Демпфериращата система Silent
System лесно се дооборудва:
Просто клипсвате, завинтвате или
закрепвате върху главата на пантата.

Intermat
Панти
Иновация като точка на завъртане и лайтмотив.
Пантите на Hettich са сърцето на добрите мебелни врати. Неизброими решения за всяка мебелна програма.
Гарантирано функционални, дълговечни и осезаемо стойностни. С изтънчени възможности за монтаж и
регулировки. Повече комфорт чрез демпфера Silent System за тихо затваряне и перфектни за фронтове без
дръжки с механичното подпомагане на отварянето Push to open.
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Ергономична техника на
клипсване:
Бързо, просто, гениално.
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Никога диференцирането не е било толкова икономически
изгодно: ArciTech и InnoTech
ArciTech и InnoTech: Две системи, с които Вашите програми за кухни и всекидневни могат много лесно да
се разграничават - благодарение на икономическата платформена концепция. С високия комфорт на
движение и изключителна стабилност ArciTech поставя нови измерения в чекмеджетата и още днес
изпълнява изискванията на бъдещето. InnoTech означава доказано качество, висока функционалност и
добре обмислена вътрешна организация. Създадени от Hettich - оценени от познавачите.

ArciTech

Неповторим комфорт на
движение:
Леко и нежно, хармоничен
ход на движение.

Изключителна стабилност:
Отговарящ на всяко изискване,
в степени на товароносимост
40, 60 и 80 кг.

Невероятно широка програма на
основата на една платформа.
Безкрайно разнообразие гарантира
икономическа изгода!

Индивидуален дизайн:
Естествено стъкло за изчистен
дизайн. Възможни са материали
и декори.

Зад всеки фронт функционален акцент:
Многообразната вътрешна
организация използва всяко
пространство за съхранение.

InnoTech
Системи за чекмеджета
Толкова разнообразни, колкото и живота.
За всеки мебел има подходяща система за чекмеджета от Hettich. За кухня и баня, спалня и хол... и за
офиса, разбира се. Изпитайте интелигентни системи с добре обмислена функционалност. Стабилни,
движещи се леко и удобни. Обхватната програма с придружаващи продукти също ще Ви убеди.
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Платформената концепция на
Hettich:
Всички варианти се изграждат с
една царга и по този начин лесно
се надграждат.
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Постоянно комфортни:
Quadro
Поведението на Quadro водачите впечатлява: Стоманени сачми се движат в прецизни стоманени профили тихо плъзгащи се, водещи перфектно чекмеджетата. Невидима върховна техника за най-добрите мебели.
Увеличавайки стойността в комбинация със Silent System за тихо затваряне. С Push to open чекмеджетата
се отварят комфортно с лек натиск - перфектно за мебелен дизайн без дръжки. Невидимо качество на
воденето от Hettich: добавената стойност за Вашите мебели.

Quadro

Мощна прецизна техника и
отлично поведение на
движението:
Товароносимост от 25 през 30,
та чак до 50 кг.

Quadro за всички претенции:
Частично или пълно изтегляне,
със самопридърпване,
Silent System или Push to open и
всички дълбочини на вграждане.

Гъвкава подменяща се система:
Възможност за надграждане без
промени в размерите на корпуса,
чекмеджетата или челата.

Дори и тежки чекмеджета се
затварят леко:
Благодарение на интегрираната
Silent System.

Push to open:
За автоматично отварящи се
чекмеджета. Перфектното
решение за фронтове без дръжки.

Най-лесният монтаж на
дървени чекмеджета:
Принцип на приплъзване или
поставяне върху щифт с интегрирана
система за регулиране.

Водачи за дървени чекмеджета
Качество на воденето от Hettich.
Водачи в изключително разнообразие и функционалност - това е една специална компетенция от Hettich.
Доказани сачмени водачи и единственият по рода си Quadro водач предлагат на всички класи мебели и за
всяко натоварване съответно най-доброто решение - едновременно стойностно и икономически изгодно.
Доверете се на авангардните технологии от Hettich: за комфортни и сигурни чекмеджета във всички
жизнени пространства.
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Да работим по-красиво:
Hettich за офиса.
С платформената концепция Systema Top 2000 от Hettich офис мебелите надрастват себе си. Системите на
Hettich създават гъвкави, лесно достижими пространства за съхранение. Те позволяват иновативни
концепции за работното място и предлагат комфортни функции като демпфериращата система Silent System или Push to open за фронтове без дръжки.
Чрез платформената концепция на Hettich офис мебелите позволяват при производството да се проектират
многообразно и лесно да се индивидуализират. А също така и в по-късен етап модулната система
позволява изключително лесно напасване и разширяване.

Systema Top 2000

Systema Top 2000:
Водещата на пазара
организационна система на
базата на платформа.

Иновативно решение за пространствата за съхранение за новия тип
работни места, ситуирани близо
едно до друго: Big Org@Tower на

базата на Systema Top 2000.

Леко движещи се, с висока
товароносимост и изключително
стабилни:
Systema Top 2000.

Selekta Pro 2000 и LegaDrive
Организационни системи за офис мебели
По-добри офис мебели чрез интелигентна организация.
Искате да проектирате Вашите офис мебели по-ергономично и по-ефективно? Това може да се организира!
С организационните системи за офис мебели Systema. За комфортни решения в контейнерите и
шкафовете. Модулно и ясно. Иновативно и гъвкаво. Systema оптимира работните процеси абсолютно
индивидуално. И като водеща на пазара система създава независимо позициониране на Вашите офис
мебели.
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Повече работно място:
С изключително плоската панта с
една ос на въртене Selekta Pro 2000
мебелните врати се отварят до
270°.

Ергономично, лесно, електрически:
Новата система повдигащи се системи
LegaDrive от Hettich е идеалната основа
за седящо-стоящи работни места.
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Компетентност за ползване:
Hettich eService

Hettich App:
Дали актуални каталози, списания,
упътвания или видеофилми - сега още
по-просто и бързо.

Конфигуратор:
Комбинирайте удобно Вашите продукти с
нашите конфигуратори. Асистент Ви води при
това през всички изискващи се конфигуриращи
стъпки.

Онлайн каталог:
В нашия онлайн каталог можете на секундата да
се информирате за продуктите на Hettich,
директно да поръчате избраните продукти и през
HettCAD да достигнете до CAD чертежи.
През www.hettich.com/de/online достигате директно
до онлайн каталога. След регистрацията можете
веднага да се възползвате от неизброимите
функции и услуги.

eService
Дори и в мрежата Hettich е Вашият силен партньор. Спечелете от нашите интелигентни онлайн
инструменти: продуктови каталози с CAD-данни в 2D и 3D, чертежи за бързо сваляне, упътвания и
сертификати, помощници при планирането и много други. Винаги актуални и бързи за достъп през
www.hettich.com
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HettCAD:
С този инструмент можете да прехвърлите 2Dи 3D-чертежи от Hettich онлайн каталога във
Вашата собствена CAD система. Така неясни
точки за позиционирания и размери се
дефинират еднозначно.
SelectionProfessional:
Индивидуално планиране. Убедително
презентиране. Ефикасно производство. В целия
процес на създаване на един мебел този
практичен софтуер е един безценен помощник.
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Качество
Отговорна компетентност за добре обмислени продукти.

Иновация
Продуктите на Hettich от край време характеризират
мебелното производство.

Близост до клиентите
Вашите изисквания са нашият фокус.

Холдингът Hettich

Техника за мебели е нашата компетентност. И
наша страст.
Продуктите на Hettich поставят стандарти в
сферата на функционалност, качество и комфорт
при мебелите. За мебелната индустрия,
индустрията за бяла техника, специализираните
търговци и мебелистите, както и за бранша
„Направи си сам“ ние се явяваме един силен,
надежден партньор. С корпоративните ценности,
които взети заедно, ни правят успешни: Качество,
Иновация, Близост до клиента и Надеждност.
Действаме днес, мислейки за утре
Ние носим отговорност за света, в който живеем.
От много години наш служител-еколог се грижи за
осигуряването на високите екологични стандарти
в целия холдинг Hettich. Освен това във всяка
производствена база действа собствена
екологична комисия. Ние разбираме законовите
разпоредби като минимални изисквания. Ние
искаме да направим дори нещо повече: при найзначимите производства прилагаме строгата
екологична директива EMAS. И внедряваме
разработки, с които в бъдеще ще спестяваме още
повече енергия и суровини.

Надеждност
Качество и приемственост дават сигурност на нашите
клиенти.

Hettich се числи към най-големите производители на мебелен обков в световен мащаб. Ден след ден
повече от 6000 служители и работници се изправят пред предизвикателството да създават интелигентна
Техника за мебели. Родината на семейната фирма Hettich е Кирхленгерн, Германия. Тук се раждат идеи за
мебелен обков, с които очертаваме настоящето и бъдещето.
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Добре дошли при Hettich
Потопете се в модерни жизнени пространства. Оставете се да бъдете вдъхновени. Докоснете и
изпробвайте продуктите на Hettich. Преживейте на живо иновативни функции. Просто схванете системната
обвързаност. Научете ценни препоръки за монтаж. Вземете със себе си нови идеи.
Най-добре ще откриете Hettich при Hettich. Technik für Möbel - това е един очарователен свят, през който с
удоволствие ще Ви преведем. Обърнете се към едно от нашите представителства, към един от вносителите
на Hettich или - когато сте в Германия - посетете нашите централни бази в Кирхленгерн и Влото. Ще се
радваме да бъдете наши гости във фирмата ни.

Шоурум Hettich Forum, Кирхленгерн, Германия

По цял свят близо до клиента
Колко индивидуален може да бъде един глобален играч? Който ни познава, той добре знае това: в семейната
фирма на Hettich човекът стои на челно място. Със своите 38 дъщерни фирми и производствени центрове в
Германия, Чехия, Испания, САЩ, Китай и Индия сме винаги в близост до нашите клиенти по целия свят.
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Шоурум Hettich FurnTech, Влото, Германия
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