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Od globálního trendu k produktům 

Hettich na veletrhu interzum 2019 nadchne pro bydlení 

budoucnosti 

 

Stále menší byty ve městech, nové životní koncepty a 

pracovní modely nebo rostoucí poptávka po individualizaci 

nábytku: Hettich na letošním veletrhu interzum nabídne 

napínavé odpovědi na citelné změny v životním stylu a v 

globálních trendech bydlení. Kampaní Fascin[action] 

představuje Hettich inspirativní řešení, která nadchnou 

zájemce o koupi nábytku: vnímejte styl, užijte si komfort, 

získejte prostor. 

 

Hettich přináší do nábytkářské branže nové impulzy. Všechna 

řešení představená na veletrhu interzum mají inspirovat k realizaci 

nábytku a interiérových konceptů s osobitým designem. 

Návštěvníci veletrhu a zákazníci mají navíc možnost navštívit 

online Design Gallery na webu Hettich a získat veškerou 

dokumentaci k vystavenému nábytku pro obývací pokoje, 

kuchyně, koupelny i kanceláře.  

 

Urbanizace vyžaduje kouzla s prostorem 

Při globálním trendu urbanizace se počítá každý centimetr: Hettich 

ukazuje, jak atraktivní a komfortní může být řešení pro využití 

podkrovních prostor. Nebo jak na minimální ploše obývacího 

pokoje skrytě integrovat domácí kancelář. V kanceláři jde stále 

častěji o flexibilitu. Na moderních pracovištích se pracuje nejen 

vsedě nebo vestoje, někdo může též relaxovaně ležet. 

 

Individualizace je nový standard – AvanTech YOU 
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Globální trend individualizace nemůže opomenout žádný výrobce 

kuchyní a nábytku. Pro firmu Hettich je to důvod využít tento trend 

jako příležitost k vývoji zásuvkového systému, který pozvedne 

možnosti individualizace zásuvek na zcela novou úroveň. 

AvanTech YOU umožňuje mimořádně štíhlý, puristický design bez 

viditelných šroubů nebo krytek. Je pozoruhodné, jak snadno se dá 

design přizpůsobit požadavkům zákazníků. Pomocí dekorativních 

profilů, nástavců DesignCape nebo vložek AvanTech YOU Inlay 

lze vytvořit ohromující paletu individuálních akcentů na horní 

hraně a vnější straně zásuvky. AvanTech YOU otvírá výrobcům 

kuchyní a nábytku obrovský potenciál jak se odlišit od konkurence: 

díky osobitému designu nábytku v různých cenových segmentech, 

cílenému přizpůsobení požadavkům zákazníků a vysoké 

hospodárnosti systému. Neboť všechny součásti systému lze 

snadno vzájemně kombinovat v rámci konceptu platformy. Pro 

dřevěné zásuvky se používají identické výsuvy, např. dřevěné 

zásuvky bez naložených čel působí jako designový prvek mezi 

ostatními zavřenými čelními plochami kuchyně. Každý, kdo chce 

navrhovat nábytek velkoryse, bez úchytek a s exkluzivními 

materiály, najde s AvanTech YOU ta správná řešení. Dosavadní 

omezení pro použití bezúchytkového designu dané velkými 

hmotnostmi nebo rozměry čel už neplatí díky funkci Push to open 

Silent s multisynchronizací. Díky této multisynchronizaci se dvě 

zásuvky za společným čelem otvírají současně a zavírají tiše.  

 

Maximální komfort pro posuvné dveře – TopLine XL 

"Užijte si komfort" byla základní myšlenka úspěšného vývoje 

nového systému kování pro obzvláště velké a těžké posuvné 

dveře. Díky kováníTopLine XL se dveře s hmotností do 100 kg 

vznášejí nedostižně lehce a měkce sem a tam. Základem pro 
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kultivovaný pohyb jsou nově vyvinutá, tvarově obzvláště stabilní 

kolečka. Nové kování pro posuvné dveře přináší potěšení z 

používání skříní velkorysých rozměrů. Navíc překvapuje 

technickou novinkou pro větší pohodlí při použití 3-dveřových 

skříní: Prostřední dveře lze intuitivně otvírat jak doleva tak i 

doprava. Pohyb dveří v obou směrech je před koncovou polohou 

měkce bržděný. Kování pro posuvné dveře TopLine XL také 

definuje nový standard v puristickém designu skříní vysokých až 

ke stropu. Díky extrémně ploché konstrukci s nenápadně 

integrovaným tlumením se kování stává téměř neviditelným a 

harmonicky se začlení do celkového vzhledu. Design lze 

dotáhnout k dokonalosti díky použití dekorativních pásků ve třech 

barvách, které lze umístit na přední plochu horního nosného 

profilu. Díky mimořádně jednoduché a spolehlivé motáži si komfort 

užije i výrobce skříně. Těžké dveře lze před montáží bezpečně 

postavit na podlahu, rychle zavěsit na profil a pohodlně seřídit. 

Vysokou míru uživatelského komfortu a výrazně zjednodušenou 

montáž nabízejí též systémy kování TopLine M a TopLine L pro 

posuvné dveře s menšími rozměry a hmotností. 

Díky těmto a mnoha dalším novým řešením pro komfort, design a 

úložné prostory od firmy Hettich se můžete těšit na další generace 

nábytku. 

 

 

 

Na stránkách www.hettich.com si můžete stáhnout následující 

obrazový materiál: 
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[PR_112019a] 
Rychlá proměna: dekorativní 
profily AvanTech YOU s 
dřevěným, nerezovým, 
hliníkovým a chromovaným 
vzhledem dávají zásuvkám 
individuální design. Jednoduše 
se nacvaknou na horní hranu 
boku zásuvky. 
Foto: Hettich 

[PR_112019b] 
Volnost při výběru materiálu: 
vložka Inlay pro AvanTech 
YOU umožní realizaci 
individuálních požadavků na 
design. Ať už se jedná o sklo 
nebo jiné materiály - možné je 
téměř všechno. 
Foto: Hettich 

[PR_112019d] 
Mnoho možností 
individualizace: hliníkové 
DesignCape pro AvanTech 
YOU, volitelně eloxované 
nebo v nerezovém vzhledu, 
působí luxusním dojmem. 
Foto: Hettich 

[PR_112019c] 
Ryzí purismus: S AvanTech 
YOU můžete realizovat 
mimořádně štíhlé zásuvky bez 
krytek nebo viditelných šroubů, 
dokonce ve formátu XXL, aniž 
byste museli obětovat komfort. 
Foto: Hettich 
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[PR_112019f] 
Výtečný design: Nové kování pro 
posuvné dveře TopLine XL 
nenápadně zapadne do designu 
nábytku díky extrémně ploché 
konstrukci. 
Foto: Hettich 

 
[PR_112019e] 
Urbanizace je globální trend: byty 
se zmenšují, řešení úložného 
prostoru v nábytku je o to 
důležitější. Např. domácí kancelář, 
nenápadně schovaná v obývacím 
pokoji. 
Foto: Hettich 


