
Hettich: 
Mutfak ve banyo çözümleri 
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Yaşam hareket ile başlar.

21. Yüzyıldaki hayat daha önce hiç olmadığı kadar hareketlidir. Sadece yollarda değil, evimizde de hayatımız esneklik  
ve hareketlilik doludur. Salonda dizüstü bilgisayarımız ile çalışır, bahçede telefon ile görüşür ve mutfakta E-postalarımızı 
kontrol ederiz. İnsanlar tüm yaşam alanlarında, akıllı fonksiyonlara sahip esnek ve konforlu mobilyalar talep ediyorlar.  
Bu talepleri karşılamak bizim işimiz: Hettich, „yaşayan“ mobilya teknolojilerini geliştirir ve üretir. 

Mutfak

Yaşayan dünyalar
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Hettich, uluslararası mobilya trendleri doğrultusunda 
geliştirilen ve trendleri belirleyen yaratıcı fonksiyonlara 
sahip geniş ürün yelpazesi ile mobilyalarınıza hayat katar. 

 

Hettich‘de mobilya konstrüksiyonunuz için en mükemmel 
çözümü bulabilirsiniz.

Ofis / Banyo

Yatak odası

Oturma odası

Genç odası
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Sürgü kapak sistemleri

Fonksiyonel tasarım elemanı: 
SlideLine M

Sürgü kapaklar ile ergonomik tasarım.

Sürgü kapaklar sayesinde mobilyalarda da modern, geniş alanlı iç mimari sürdürülebiliyor. Çünkü geniş yüzeyli kapaklar, 
sadelik içeren oda tasarımını, özellikle de tek düzlemli sürgü kapak sistemleriyle destekliyor. Dar alanlarda açılan sürgü 
kapaklar engel oluşturmaz. Üst dolaplarda, açık duran kapaklar nedeniyle yaralanma tehlikesi ortadan kalkmaktadır. 
Ayrıca sürgü kapaklar, sakınmadan ve uzanmadan kolay kullanım sağlamaktadır.
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Ergonomi ve konfor açısından tüketicilerin büyük çoğunluğu, sürgü kapakları tercih ediyor: 
Sürgü kapaklar, sakınmadan ve uzanmadan kolay kullanım sağlar.

Mobilyada konforu yaşayın:
SlideLine M ve SysLine S

Sürgü kapakların avantajları

Sürgü kapaklar, günlük kullanımda avantajlarını sergiler. Ergonomi ve konfor açısından tüketicilerin büyük çoğunluğu, sürgü 
kapakları tercih ediyor. Ve bunun için iyi nedenleri var: Dar alanlarda açılan sürgü kapaklar engel oluşturmuyor. Üst dolaplarda, 
açık duran kapaklar nedeniyle yaralanma tehlikesi ortadan kalkmaktadır. Ayrıca sürgü kapaklar, sakınmadan ve uzanmadan kolay 
kullanım sağlamaktadır.

  Teknik detaylar

  · 1 kanallı, altta çalışan sürgü kapak sistemi
 · Önde duran kapak konumu
 · Ahşap, Alüminyum çerçeveli ve cam 
   kapaklar için
 · Kapak ağırlıkları 30 kg‘a kadar
 · Kapak genişliği 450 - 1500 mm
 · Raf zemin kalınlıkları 16, 18, 22, 25 mm
 · Yükseklik ayarı +/- 2 mm
 · Açma ve kapama yönünde Silent System 
   fren sistemi
 · Aletsiz, hızlı kapak montajı

Orta büyüklükteki dolaplar için akıcı hareket: 
SysLine S

SysLine, orta büyüklükteki dolaplar için mükemmel bir sürgü 
kapak sistemidir. 3 veya 4 klasör yüksekliğindeki ofis dolaplarında 
da, salon dolapları veya mutfak üst dolaplarında da etkileyici bir 
şekilde uygulanabilir. Üstte çalışan sürgü kapak sistemi çok kolay 
ve sessiz çalışır. Opsiyonel kapak fren sistemi, hareket profiline 
komple entegre edilmiştir. Her kapak hareketinde etkileyen, 
gözlerden uzak teknoloji. Rahatsız edici sistem parçaları elinizin 
altında olmadığından, saklama alanı tümüyle kullanılır.

Teknik detaylar

· 2 kanallı, üstte çalışan sürgü kapak sistemi 
· İçte duran kapak konumu
· Ahşap kapaklar veya alüminyum çerçeveli 
  kapaklar için
· Kapak ağırlığı 15 kg‘a kadar
· Kapak yüksekliği 375 - 1500 mm
· Kapak genişliği 400 - 800 mm
· Kapak kalınlığı 16, 19 mm
· Üst zemin kalınlığı 16 mm‘den itibaren
· Yükseklik ayarı +/-1,5 mm
· Açma ve kapama yönünde Silent System 
  fren sistemi
· Alt kılavuzlar STB 11, STB 12, STB 15 ve STB 35 
  ile kombine edilebilir.
· EN 15706, Seviye 3 uyarınca test edilmiştir

Hareketli tasarım: 
SlideLine M

Mobilyalarda açık ve kapalı alanın kombinasyonu 
SlideLine M ile mümkündür. Tek kanallı ve gövdeye yakın 
sürgü kapak sistemi, çoklu duvar dolabı, mutfak üst dolabı 
ve banyo mobilyalarında fonksiyonel tasarım elemanı olarak 
görev yapar. Üst üste çalışan kapaklar tek bir profil ile 
yönlendirilebilir. Opsiyonel Silent System fren sistemi 
görünmez bir şekilde entegre edilmiştir, fren aktivasyon 
noktası serbest konumlandırılabilir.
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Hareketli bağlantı noktasında inovasyon

Kaliteli kapakların kalbini Hettich menteşeleri oluşturur. Her türlü mobilya programı için emsalsiz çözümler sunar.  
Güvenli çalışan, uzun ömürlü ve hissedebileceğiniz kadar kaliteli menteşeler konforlu montaj ve ayarlama imkanları sunar. 
Daha fazla konfora, sessiz kapanış için Silent System fren sistemi ve kulpsuz mükemmel tasarımlar için Bas/Aç mekanik 
açma sistemi ile sahip olabilirsiniz.

Menteşeler
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40°C

20°C

Hızlı montaj tas menteşeleri Sensys ve Intermat kolay monte edilir ve ayarlanır. Ödüllü Sensys menteşesi, görünmez bir 
şekilde entegre edilmiş olan fren sistemi ile menteşe dünyasında çığır açmıştır. Intermat ile birlikte her iki menteşe de  
her türlü uygulama için çözümler sunmaktadır.

Sahip olduğu platform konsepti ile, her sisteme uyumlu System 8099 menteşe tabanı Intermat dan Sensys serisine  
kolayca geçişi mümkün kılmaktadır.

Sensys

Konforlu ve çok yönlü: 
Sensys ve Intermat 

Büyük ve ağır kapakların yanı sıra  
küçük kapaklarda da mükemmel  
frenleme karakteristiği (Örneğin:  
60 x 90 cm sadece 2 menteşe ile ve  
60 x 200 cm sadece 4 menteşe ile).

Emsalsiz çekme açısı
35° den itibaren.

Büyük ve ağır kapaklarda bile  
+5 °C ile +40 °C arasındaki geniş  
çalışma sıcaklığında mükemmel  
kapanma ve frenleme fonksiyonu.

Ergonomik klips teknolojisi:  
hızlı, basit ve mükemmel.

Geniş seçenekler:
Açılı menteşe ve açılma açısı   
seçenekleri.

Silent System fren sistemi  
ile kolayca donatılabilir:
Basitçe klipsleyiniz, vidalayınız veya 
menteşe tası üzerine sabitleyiniz.

Intermat
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Hayat gibi çok yönlü

Hettich‘de her türlü mobilyaya uygun çekmece sistemi 
bulunmaktadır. Mutfak için, yatak odası ve oturma odası 
için ... ve tabi ki ofis için. Detayına kadar tasarlanmış 
fonksiyonlara sahip akıllı sistemleri deneyiniz. 
Sağlam, kolay çalışan ve konforlu. Geniş seçeneklere 
sahip aksesuarlardan da etkileneceksiniz.

Çekmece sistemleri
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InnoTech Platform konsepti

Tüm seçenekler için tek bir çekmece kasası. Çeşitliliğe sahip olmak bu derece kolay olabilir: Çekmece ve iç çekmece 
çeşitlerinin tamamı tek bir çekmece kasası ile oluşturulur. Basit bir yapıya sahip olan InnoTech oldukça ekonomiktir:

· Yalın ve esnek üretim
· Düşük üretim ve stok maliyeti
· Geniş seçenekler, binlerce çeşit ürün

InnoTech Platform konsepti size az bir çaba ile fonksiyon ve tasarımda  sınırsız çeşitlilik sunmaktadır.

Farklı seçenekler oluşturmak hiç bu kadar ekonomik olmamıştı: 
InnoTech

Cam
Seçilen herhangi 
bir malzeme

Cam
Çelik
Plastik

Paslanmaz çelik 
görünümlü
Krom görünümlü

DesignSide

Bordür

TopSide

Dekoratif profil

Quadro çekmece rayları

Kısmi açılım ve
Stop Control 
25 kg

Kısmi açılım ve
Silent System
25 kg

Tam açılım ve
Stop Control
30 kg 

Tam açılım ve
Silent System
30 kg

Tam açılım ve
Silent System
50 kg

Tam açılım ve
Bas/Aç
30 kg

Tam açılım ve
Bas/Aç
50 kg
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Yan ayar +/- 
1,5 mm

Yükseklik ayarı 
+/- 2 mm

Küpeşte ile eğim ayarı DesignSide  
ile eğim ayarı

Ön panelin  
aletsiz montaj ... 

... ve  
demontajı

Çekmecenin kolay 
montajı: 
raya oturtup itiniz

Hızlı  
demontaj

Başından sonuna konfor:
InnoTech Montaj ve ayarlama
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· Bordürü  
 çıkarınız

· Panel üzerindeki delikler  
 DesignSide için kullanılır

· Ön panel bağlantısını  
    vidalayınız

· DesignSide parçasını ön  
 panel bağlantısı ve arka  
 panelin arasına itiniz

· Mandalı arka panelin  
 içine itiniz ve sabitleyiniz

· TopSide‘ı  
 çıkarınız

Bordürden DesignSide‘a hızlı geçiş: 
InnoTech  
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Avantajlarını inceleyiniz:
InnoTech 

StopControl, Silent System 
veya Bas/Aç fonksiyonlarına 
sahip kısmi- veya tam açılım

Platform konsepti: Yalın ve ekonomik üretim 
prosesi ve düşük stok maliyeti ile sınırsız 
çeşitlilik: TopSide, DesignSide ve Bordürler 
aynı çekmece kasası ile kombine edilebilir.

Panellerin aletsiz olarak 
montaj ve demontajı

Ergonomik disk düğme ile 
aletsiz yükseklik ayarı

İç çekmece ön paneli ve 
DesignSide‚ larda tasarım özgürlüğü

Çekmece tabanında herhan-
gi bir işleme gerek yoktur
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2 Zargenhöhen, 4 Rückwandhöhen, 
Aufsätze in 2 verschiedenen Höhen

Durchgängige Metalloptik auch bei 
Sonderbreiten: Rückwände aus 2 Meter 
langen Aluminiumprofilen individuell 
zum Ablängen

Vielseitiges Programm an 
intelligenter Innenorganisation

Sichere und stabile Verbindung von 
Schubkasten und Führung

Hohe Laufqualität ohne Hindernisse 
dank Selbstreinigungsprinzip der 
Quadro Führung

Çekmece tabanında herhan-
gi bir işleme gerek yoktur

2 farklı yükseklikte çekmece kasası, 
4 farklı yükseklikte arka panel  ve 
2 farklı aksesuar yüksekliği

Bordür ve TopSide ‚dan DesignSide ‚
a kolay geçiş (tüm aksesuarlarda 
aynı delikler kullanılır)

Özel genişlikler de dahil olmak üzere 
komple metal görünümlü: 
Arka paneller 2 metre uzunluğundaki 
Alüminyum profilden isteğe göre kesilebilir

Akıllı iç organizasyon ürün-
lerinde geniş seçenekler

Çekmece kasası ve rayların 
güvenli bağlantısı

Quadro raylarının kendini temizleme 
özelliği sayesinde, engelsiz mükemmel 
işleyiş
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Hettich şirketler grubu

Hettich, mobilya teknik aksamı konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden sayılmaktadır. Her gün 6000 ‚i aşkın 
çalışanımız akıllı mobilya teknolojileri geliştirmek için uğraşmaktadırlar. Bir aile şirketi olan Hettich ‚in merkezi Almanya‘nın 
Hannover şehri yakınlarındadır. Burada, günümüzü ve geleceği şekillendiren mobilya teknolojileri geliştirilmektedir.

13905_Kitchenflyer_HTR.indd   14 05.09.13   11:29



15

Mobilya teknolojisi bizim uzmanlığımız  
ve tutkumuzdur.

Hettich ürünleri mobilyaların fonksiyon, kalite ve  
konforunda trendleri belirler. Mobilya- ve ev aletleri  
endüstrisi, uzman mağazalar ve marangozlar ve  
DIY-Branşı için biz güçlü ve güvenilir bir partneriz.  
Kalite, İnovasyon, Müşteri ilişkileri ve Güvenilirlik gibi  
firma değerleri ile sizlerle birlikte başarılara ulaşmaktayız.

Yarını düşünerek bugünü yaşamak

Hettich, içinde yaşadığımız dünya için sorumluluk  
üstlenmektedir. Hettich şirketler grubunda, bu konu  
ile ilgili olarak uzun yıllardan beri bir çevre kordinatörü 
görevlendirilmiştir. Ayrıca her bir üretim merkezi kendi  
içinde bir çevre komisyonu oluşturmuştur.  
Yasal yönetmelikleri ve direktifleri asgari gereklilik  
olarak algılamaktayız. Bunun dışında, çevre için önemli  
olan merkezlerimizde örneğin katı EMAS direktiflerini 
uygulamaktayız. Ayrıca gelecekte daha iyi bir ham  
madde tasarrufu sağlayacak teknolojileri desteklemekteyiz.

Kalite 
Hettich ürünleri kalitenin simgesidir.

İnovasyon
Devamlılık ve yeniliğin dengeli sentezi

Müşteri ilişkileri
Talepleriniz bizim için önceliklidir

Güvenilirlik 
Kalite ve istikrar müşterilerimize güven sağlar.
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