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Soluções de produtos baseadas em megatendências 

A Hettich impressiona na Interzum 2019 com soluções para a 

moradia do futuro 

 

Espaços cada vez menores de moradia nas cidades, novos 

conceitos de estilo de vida e modelos de trabalho ou a 

exigência cada vez maior de personalização do mobiliário: 

para a Interzum deste ano, a Hettich traz respostas 

interessantes para as mudanças perceptíveis causadas pelas 

megatendências no estilo de vida e moradia. Com o conceito 

Fascin[action], a Hettich apresenta soluções de produtos 

impressionantes, criados para atender aos desejos dos 

consumidores: apalpar formas, aproveitar o conforto e 

ganhar espaço de armazenamento. 

 

A Hettich é uma empresa que impulsiona o setor moveleiro. 

Todas as soluções apresentadas na Interzum devem servir de 

inspiração para criar um design individual de móveis e até 

conceitos de ambientes inteiros. Pensando nisso, os visitantes e 

clientes da feira podem visitar a Design Gallery, no site da Hettich, 

para acessar online todas as ideias de mobiliário para sala, 

cozinha, banheiro e escritório, inclusive todas as plantas baixas.  

 

Urbanização exige criatividade no uso do espaço 

Quando se trata da megatendência da urbanização, todo 

centímetro importa: a Hettich mostra como é possível criar 

soluções atraentes e convenientes de espaço de armazenamento 

sob telhados inclinados. Ou ainda, como integrar um home office 

ou uma pequena cozinha usando o menor espaço possível na 

sala de estar. O escritório também está cada vez mais flexível. Os 
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modernos espaços de trabalho agora servem não apenas para 

sentar e ficar em pé: também é possível deitar e relaxar logo ali. 

 

Personalização como o novo padrão – AvanTech YOU 

Hoje em dia, os fabricantes de móveis e cozinhas não podem 

mais fugir da megatendência da personalização. A Hettich 

aproveitou esta oportunidade para criar um sistema de gavetas 

que abre possibilidades totalmente novas neste sentido. O 

AvanTech YOU permite um design incrivelmente enxuto e purista, 

executado sem deixar visíveis cabeças de parafusos ou tampas. 

Igualmente impressionante é a facilidade com a qual o design 

pode ser adaptado às necessidades dos clientes. Através de 

perfis de design, DesignCapes ou inlays AvanTech YOU, é 

possível criar uma variedade imensa de destaques individuais nas 

bordas superiores e no lado de fora dos perfis das gavetas. O 

AvanTech YOU oferece aos fabricantes de cozinhas e móveis um 

enorme potencial de diferenciação da concorrência: através de 

um design individualizado de móveis em diferentes classes de 

preço, que atende diretamente às necessidades dos clientes, 

além da alta rentabilidade do sistema. Isso porque todos os 

componentes podem ser facilmente combinados uns com os 

outros dentro do conceito de plataforma. Gavetas de madeira são 

montadas em trilhos idênticos, por ex., sem painel à frente, 

criando um destaque no visual - normalmente fechado - de uma 

cozinha. O AvanTech YOU também apresenta as soluções ideais 

para móveis grandes, sem puxadores e fabricados em materiais 

exclusivos. Os limites até então conhecidos para a execução de 

design sem puxadores - devido aos pesos ou formatos grandes 

das frentes de gavetas - foram eliminados com o sistema Push to 

open Silent com multi-sincronização. Assim, duas gavetas atrás 
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de uma frente de gaveta podem ser abertas paralelamente e 

fechadas com um movimento suave.  

 

Grande conforto para portas de correr – TopLine XL 

"Aproveitar o conforto" era o principal objetivo durante a criação 

de um novo sistema para portas de correr especialmente grandes 

e pesadas. Com o TopLine XL, portas de até 100 kg deslizam 

com facilidade e suavidade inigualáveis para abrir e fechar. A 

base para esta nova facilidade de movimento são rodízios 

especialmente desenvolvidos paras o efeito e dimensionalmente 

estáveis. Com a nova ferragem para portas de correr, até mesmo 

os maiores armários passam a ser usados com prazer. Além 

disso, a ferragem impressiona com uma novidade técnica para 

ainda mais conforto no uso de armários de 3 portas: de maneira 

intuitiva, a porta central pode ser aberta tanto para a esquerda 

quanto para a direita. Para qualquer um dos lados, ela desliza 

com um movimento suave e silencioso até sua posição final. A 

ferragem para portas de correr TopLine XL ainda define padrões 

no design purista de armários que vão até o teto. Graças à 

construção extremamente plana, com amortecimento integrado de 

maneira discreta, a ferragem quase não se vê e se encaixa 

elegantemente no design do móvel. Para um toque ainda mais 

elegante ao design final, o perfil de rolamento pode receber um 

acabamento com faixas decorativas em três cores. O conforto 

também faz parte da montagem, que é extremamente simples e 

confiável. Dessa maneira, as frentes pesadas podem ser 

colocadas com segurança, encaixadas rapidamente e ajustadas 

com facilidade. E, caso esteja trabalhando com móveis menores, 

os sistemas de portas de correr TopLine M e TopLine L também 

oferecem alto conforto de utilização e uma montagem muito 
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simplificada. 

As futuras gerações de móveis podem ser aguardadas com 

grande entusiasmo, graças a estas e muitas outras novas 

soluções para conforto, design e espaço de armazenamento da 

Hettich. 

 

As seguintes fotos podem ser baixadas no site www.hettich.com: 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Transformação rápida: perfis de 
design AvanTech YOU em 
visual de madeira, aço 
inoxidável, alumínio ou cromado 
criam destaques individuais e 
podem ser facilmente 
encaixados. 
Foto: Hettich 

[PR_112019b] 
Liberdade de material: através 
dos inlays do sistema 
AvanTech YOU é possível 
executar ideias personalizadas 
de design. Seja com vidro ou 
outros materiais – praticamente 
tudo é possível. 
Foto: Hettich 

[PR_112019c] 
Purismo total: o AvanTech 
YOU permite a execução de 
gavetas extremamente 
enxutas, sem tampas ou 
cabeças de parafusos visíveis, 
até mesmo em formato 
extragrande, sem abrir mão do 
conforto. 
Foto: Hettich 
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[PR_112019e] 
Megatendência da 
urbanização: enquanto o 
espaço de moradia fica cada 
vez menor, os móveis com 
soluções de armazenamento 
ganham importância, por ex., 
um home office integrado de 
maneira praticamente invisível 
no mobiliário. 
Foto: Hettich 

[PR_112019f] 
Desempenho excelente em 
design: com a estrutura 
extremamente plana, a nova 
ferragem para portas de correr, 
TopLine XL, pode ser 
discretamente integrada no 
design do móvel. 
Foto: Hettich 

[PR_112019d] 
Muitas opções de 
personalização: DesignCapes 
AvanTech YOU em alumínio, 
opcionalmente anodizados ou 
em visual de aço inoxidável, 
permitem criar ainda mais 
elegância. 
Foto: Hettich 


