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Od megatrendu do produktu 

Hettich przedstawia na targach der interzum 2019 inspiracje 

dla mieszkań przyszłości 

 

Kurcząca się przestrzeń życiowa miast, nowy styl życia oraz 

modele pracy lub rosnące zapotrzebowanie na 

zindywidualizowane meble: podczas tegorocznych targów 

interzum firma Hettich udzieli odpowiedzi na zauważalne 

zmiany zachodzące w naszym życiu, wynikające z 

megatrendów. Pod hasłem Fascin[action] Hettich prezentuje 

inspirujące rozwiązania produktowe, wychodzące na przeciw 

oczekiwaniom nabywców mebli: wyrażenie własnego stylu, 

zyskanie więcej przestrzeni, delektowanie się komfortem. 

 

Hettich jest źródłem inspiracji dla branży meblowej. Wszystkie 

prezentowane podczas interzum rozwiązania mają zainspirować 

do projektowania własnych mebli, a nawet tworzenia aranżacji 

całych pomieszczeń. Po targach odwiedzający i klienci mogą 

uzyskać dostęp online do Klubu Inspiracji na stronie Hettich, gdzie 

umieszczone zostaną koncepcje mebli do salonu, kuchni, łazienki 

czy biura wraz z rysunkami konstrukcyjnymi.  

 

Urbanizacja wymaga kreatorów przestrzeni 

W megatrendzie urbanizacji liczy się każdy centymetr, a firma 

Hettich pokazuje, jak zagospodarować przestrzeń pod skosami 

dachu, aby była atrakcyjna dla oka i wygodna w użytkowaniu. Albo 

jak na niewielkiej przestrzeni w salonie wygospodarować miejsce 

na domowe biuro lub aneks kuchenny. Biura stają się coraz 

bardziej elastyczne. W nowoczesnych miejscach pracy można nie 

tylko stać czy siedzieć, ale również położyć i zrelaksować. 
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Indywidualizacja to nowy standard - AvanTech YOU 

Producenci mebli nie mogą zignorować megatrendu jakim jest 

indywidualizacja. Hettich wykorzystuje ten trend do stworzenia 

systemu szuflad, który wyniesie możliwość ich indywidualizacji na 

nowy poziom. AvanTech YOU umożliwia konstruowanie cienkich 

szuflad o minimalistycznym, ponadczasowym designie bez 

widocznych wkrętów czy zaślepek. Godne uwagi jest to, jak łatwo 

można dostosować wygląd szuflady do życzeń nabywców mebli. 

Profile i nakładki dekoracyjne czy też AvanTech YOU Inlay dają 

wprost nieograniczone możliwości wprowadzania indywidualnych 

akcentów na górnej krawędzi oskrzyni lub jej bokach. AvanTech 

YOU oferuje producentom mebli ogromny potencjał wyróżnienia 

się na tle konkurencji poprzez stworzenie własnego stylu mebli dla 

różnych segmentów cenowych, możliwość spełniania 

indywidualnych życzeń klientów oraz maksymalną optymalizację 

kosztów. To wszystko dzięki koncepcji platformy produktowej, 

która pozwala na łatwe łączenie ze sobą wszystkich elementów. 

Szuflady drewniane osadzane są na tych samych prowadnicach. 

Każdy, kto chciałby tworzyć meble bez uchwytów, wykonane z 

ekskluzywnych materiałów, znajdzie w AvanTech YOU 

odpowiednie rozwiązania. Dotychczasowe ograniczenia, które 

uniemożliwiały stosowanie bezuchwytowych frontów przy ich zbyt 

dużym ciężarze, zostały wyeliminowane dzięki synchronizacji 

Push to open Silent do szuflad za wspólnym frontem. Zapewnia 

ona perfekcyjne otwarcie i delikatne domknięcie dwóch szuflad 

połączonym jednym frontem.  

 

Duży komfort dla drzwi przesuwnych – TopLine XL 

„Delektuj się komfortem“ - to motto przeświecające nam podczas 
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tworzenia nowego systemu do drzwi przesuwnych o wyjątkowo 

dużych i ciężkich frontach. W nowym TopLine XL drzwi o ciężarze 

do 100 kg otwierają się i zamykają niezwykle lekko i delikatnie. 

Gwarancją tego lekkiego ruchu są specjalnie opracowane, 

wyjątkowo stabilne rolki. Nowe okucie do drzwi przesuwnych 

sprawia, że nawet bardzo duże szafy są niezwykle wygodne w 

codziennym użytkowaniu. Ponadto zaskakuje nowinką techniczną, 

która zwiększa komfort użytkowania w przypadku szaf 3-

drzwiowych: środkowy front można otworzyć intuicyjnie zarówno w 

lewo, jak i w prawo. Niezależnie od kierunku, przesuwające się 

drzwi są amortyzowane i wyhamowane do pozycji końcowej. 

Okucie do drzwi przesuwnych TopLine XL wyznacza również 

standardy dla minimalistycznego designu szaf sięgających sufitu. 

Ekstremalnie płaska zabudowa z dyskretnym, zintegrowanym 

Silent System sprawia, że okucie jest praktycznie niewidoczne i 

wkomponowuje się w design mebla. Kropkę na "i" stanowi 

możliwość wykończenia profilu jezdnego ozdobną taśmą, 

dostępną w trzech kolorach. Zadbaliśmy również o komfort 

montażu, który jest prosty i niezawodny. Ciężkie fronty można 

odstawić na podłodze bez ryzyka uszkodzenia dolnych okuć, 

szybko zawiesić i wygodnie wyregulować. Wysoki komfort 

użytkowania oraz uproszczony montaż ofertują również systemy 

TopLine M i TopLine L – w przypadku gdy potrzebne są szafy 

mniejszych rozmiarów. 

Te i wiele innych nowych rozwiązań firmy Hettich dla większego 

komfortu użytkowania, doskonałego designu i przemyślanego 

zagospodarowania przestrzeni do przechowywania zachęca do 

tworzenia kolejnych generacji mebli. 
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W dziale prasowym na stronie www.hettich.com można pobrać 

następujące zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Szybka zmiana: wpinane profile 
dekoracyjne AvanTech YOU w 
optyce drewna, stali 
nierdzewnej, aluminium lub 
chromu wprowadzają 
indywidualne akcenty. 
Fot.: Hettich 

[PR_112019b] 
Swoboda w wyborze 
materiałów: system AvanTech 
YOU pozwala na realizację 
indywidualnych życzeń 
klientów. Czy to szkło lub też 
inne materiały - prawie 
wszystko jest możliwe. 
Fot.: Hettich 

[PR_112019c] 
Perfekcyjny minimalizm: dzięki 
AvanTech YOU można 
konstruować wyjątkowo 
cienkie szuflady bez zaślepek 
lub widocznych wkrętów, 
nawet w formacie XXL bez 
rezygnacji z komfortu. 
Fot.: Hettich 
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[PR_112019f] 
Nagrodzone za design: nowe 
okucie do drzwi przesuwnych 
TopLine XL, dzięki wyjątkowo 
płaskiej konstrukcji, doskonale 
wkomponowuje się w design 
mebla. 
Fot.: Hettich 

[PR_112019d] 
Wiele opcji indywidualizacji: 
nakładki dekoracyjne 
AvanTech z aluminium, 
anodowanego lub w optyce 
stali nierdzewnej, nadają 
szufladom ekskluzywny 
wygląd. 
Fot.: Hettich 

[PR_112019e] 
Megatrend urbanizacji: 
przestrzeń mieszkalna staje się 
coraz mniejsza, przez co 
meble z przemyślanymi 
rozwiązaniami w zakresie 
przechowywania stają się 
coraz ważniejsze, np. domowe 
biuro ukryte w meblu w salonie. 
Fot.: Hettich 


