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Van megatrend naar productoplossingen 

Hettich overtuigt op de interzum 2019 met het wonen van de 

toekomst 

 

Kleiner wordende woonruimte in de steden, nieuwe 

levensconcepten en werkmodellen of gestegen eisen aan de 

individualiseerbaarheid van meubels: Hettich geeft dit jaar op 

de interzum spannende antwoorden op de merkbare 

verandering in het leven en wonen door megatrends. Met 

Fascin[action] presenteert Hettich overtuigende 

productoplossingen rondom de wensen van meubelkopers: 

vormen voelen, van comfort genieten, opbergruimte winnen. 

 

Hettich is binnen de meubelbranche een impulsgever. Alle 

oplossingen die op de interzum worden getoond, moeten een 

inspiratie zijn om eigen meubeldesign en zelfs complete ruimtelijke 

concepten te realiseren. Bezoekers en klanten kunnen hiervoor na 

de beurs de meubelideeën voor woon-, keuken-, badkamer- en 

kantoormeubels inclusief alle ontwerptekeningen, online via de 

Design Gallery, op de Hettich website downloaden.  

 

Verstedelijking heeft ruimtelijke wonderen nodig 

Bij de megatrend Urbanisation is iedere centimeter belangrijk: 

Hettich laat zien hoe fraai en comfortabel oplossingen voor 

opbergruimte voor schuine ruimtes kunnen zijn. Of hoe er op een 

zeer klein oppervlak in de woonkamer een thuiskantoor of pantry-

keuken kan worden geïntegreerd. Kantoren worden steeds 

flexibeler. Aan moderne werkplekken staat en zit men niet alleen, 

men kan er ook meteen ontspannen naast liggen. 
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Individualisering is de nieuwe norm – AvanTech YOU 

Geen keuken- en meubelproducent kan meer voorbijgaan aan de 

megatrend van individualisering. Voor Hettich een reden om deze 

trend als kans te benutten en een ladesysteem te ontwikkelen dat 

de individualiseerbaarheid van schuifladen naar een nieuw level tilt. 

AvanTech YOU maakt een buitengewoon slank, puristisch design 

mogelijk dat geen zichtbare schroeven of afdekkappen heeft. Het is 

opmerkelijk hoe eenvoudig het design aan de wensen van de 

kopers kan worden aangepast. Met designprofielen, DesignCapes 

of AvanTech YOU inlays kan een enorme diversiteit aan individuele 

accenten op de boven- en buitenkant van de zijwand worden 

aangebracht. AvanTech YOU biedt producenten van (keuken-

)meubels veel mogelijkheden om zich te onderscheiden van de 

concurrentie: door eigen meubeldesign in verschillende 

prijsklassen, gericht ingaan op klantwensen en de hoge rendabiliteit 

van het systeem. Want alle componenten binnen het 

platformconcept kunnen eenvoudig met elkaar worden 

gecombineerd. Houten schuifladen worden op identieke geleiders 

geplaatst, bijv. zonder voorliggende fronten als accent in het verder 

gesloten frontbeeld van een keuken. Wie meubels royaal, 

greeploos en met exclusieve materialen wil realiseren, vindt bij 

AvanTech YOU de passende oplossingen. De oude grenzen voor 

het realiseren van greeploos design door te grote of zware 

frontplaten verdwijnen dankzij Push to open Silent met 

multi-synchronisatie. Deze zorgt ervoor dat twee schuifladen achter 

één front betrouwbaar parallel open gaan en zacht weer gesloten 

worden.  

 

Geweldig comfort voor schuifdeuren – TopLine XL 

'Van comfort genieten' is de opperste doelstelling bij de succesvolle 
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ontwikkeling van een nieuw schuifdeursysteem voor bijzonder grote 

en zware schuifdeuren. Met TopLine XL zweven tot wel 100 kg 

zware deuren ongeëvenaard licht en rustig open en weer dicht. 

Basis van deze nieuwe soepele loop zijn speciaal ontwikkelde, 

uitermate vormstabiele rollen. Het nieuwe schuifdeurbeslag maakt 

zelfs van de bediening van zeer grote kastontwerpen een waar 

genoegen. Bovendien verrast het door nieuw technisch vernuft voor 

meer bedieningscomfort bij 3-deurs kasten: de middelste deur kan 

intuïtief zowel naar links als rechts worden geopend. De deur wordt 

naar beide kanten toe, zacht opgevangen en geruisloos in zijn 

eindpositie getrokken. Schuifdeurbeslag TopLine XL stelt 

bovendien nieuwe normen op het gebied van puristisch design van 

kamerhoge kasten. Met zijn extreem platte bouwwijze en 

onopvallend geïntegreerde demping wordt het beslag bijna 

onzichtbaar en op harmonieuze wijze in het totaalbeeld 

opgenomen. Voor een perfecte design-finish kan het loopprofiel 

nog worden voorzien met decorlijsten in drie kleuren. Dankzij de 

bijzonder eenvoudige en betrouwbare montage komt ook hier het 

comfort niets te kort. Zodat zware frontplaten veilig neergezet, snel 

ingehangen en comfortabel ingesteld kunnen worden. Veel 

bedieningscomfort en een zeer eenvoudige montage bieden ook de 

schuifdeursystemen TopLine M en TopLine L – als het ietsje kleiner 

moet zijn. 

Deze en nog veel meer nieuwe oplossingen van Hettich op het 

gebied van comfort, design en opbergruimte zorgen ervoor dat u 

zin krijgt in de volgende meubelgeneraties. 
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U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Snel te veranderen:  
AvanTech YOU designprofielen 
in hout-, edelstaal-, aluminium- 
of chroomlook zorgen voor 
individuele accenten op de 
zijwand en worden eenvoudig 
vastgeklikt. 
Foto: Hettich 

[PR_112019b] 
Materiaalvrijheid: het  
AvanTech YOU systeem maakt 
m.b.v. inlays de realisatie van 
individuele designwensen 
mogelijk. Van glas of andere 
materialen – bijna alles is 
mogelijk. 
Foto: Hettich 

[PR_112019c] 
Perfect purisme: met 
AvanTech YOU kunnen 
buitengewoon slanke 
schuifladen zonder 
afdekkappen of zichtbare 
schroefkoppen gerealiseerd 
worden, zelfs in XXL-formaat, 
zonder aan comfort in te 
leveren. 
Foto: Hettich 
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[PR_112019f] 
Geweldige designprestatie: het 
nieuwe schuifdeurbeslag  
TopLine XL wordt dankzij zijn 
extreem platte constructie 
onopvallend in het 
meubeldesign geïntegreerd. 
Foto: Hettich 

[PR_112019d] 
Veel 
individualiseringsmogelijkheden: 
met de aluminium AvanTech 
YOU DesignCapes, naar keuze 
geëloxeerd of in rvs-decor, kan 
een hoogwaardig uiterlijk 
gerealiseerd worden. 
Foto: Hettich 

[PR_112019e] 
Megatrend Urbanisation: 
woonruimte wordt steeds 
kleiner, des te belangrijker 
worden meubels met 
oplossingen voor opbergruimte 
zoals een home office, dat in 
een woonmeubel is verborgen. 
Foto: Hettich 


