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Mega trend ’lerden ürün çözümlerine 

Hettich, 2019 Interzum fuarında geleceğin yaşam alanı 

modellerini sunuyor 

 

Şehirlerdeki yaşam alanlarının gitgide küçülmesi, yeni yaşam 

konseptleri ve çalışma modelleri veya mobilyalarda bireysel 

ihtiyaçlara göre tasarım talepleri üreticileri yeni çözümler 

geliştirmeye yönlendiriyor: Hettich, bu yılki Interzum fuarında 

yaşam ve mobilya sistemlerindeki bu hissedilebilir dönüşüme 

Mega Trendler ile cevap veriyor. Hettich, Fascin[action] ile 

tüketicilerin taleplerini karşılayan mobilya çözümleri sunuyor: 

Tasarımı hissetmek, Konforu yaşamak ve Alandan kazanmak. 

 

Hettich geliştirdiği ürünler ile mobilya sektörünün itici gücüdür. 

Interzum fuarında sergilenen tüm çözümler, mobilya tasarımı ve 

mekân konseptleri oluşturmak için tasarımcılara ilham sunar. 

Ziyaretçiler ve müşteriler fuar sonrasında, sergilenen Salon, Mutfak, 

Banyo ve Ofis mobilyası tasarımlarını yapı planları ile birlikte Hettich 

web sayfasındaki “Design Gallery” bölümünden indirebilirler.  

 

Şehirde yaşam, mucizevi kullanım alanı çözümlerini gerektirir 

Mega trend “Şehirleşme” için her santimetre önemlidir: Hettich, çatı 

eğimlerindeki kullanım alanı çözümlerinin ne kadar cazip ve 

konforlu olabileceğini veya salonun küçük bir bölümünde nasıl gizli 

bir home-ofis yada pantry tipi bir mutfağın entegre edilebileceğini 

gösteriyor. Ofisler gitgide esnek çözümler içeriyor. Modern çalışma 

alanlarında sadece ayakta durulmuyor ve oturulmuyor, hemen 

yanında dinlenme birimleri de yer alıyor. 
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Kişiye özel çözümler artık yeni standart oldu – AvanTech YOU 

Bireyselleşme Mega trendine hiçbir mutfak ve mobilya üreticisi 

kayıtsız kalamaz. Hettich bu trendi fırsata çevirmek amacıyla, 

çekmecelerde bireyselliği bir üst seviyeye çıkaran yeni bir çekmece 

sistemi geliştirdi. AvanTech YOU serisi çekmeceler, olağanüstü 

zarif, vida başları veya örtü kapakları bulunmayan pürist tasarımları 

mümkün kılıyor. Müşteri taleplerine göre kolayca şekillenen tasarım 

olanağı sunar. Tasarım profilleri, DesignCape veya AvanTech YOU 

Inlay sayesinde çekmece yanağına çeşitli ve bireysel talepleri 

karşılayan nüanslar eklenebilmektedir. AvanTech YOU mutfak ve 

mobilya üreticilerine, rakiplerinden farklı olmalarını sağlayan geniş 

olanaklar sunuyor: Farklı fiyat kategorilerinde özel mobilya tasarımı, 

müşteri taleplerinin tam olarak karşılanması ve sistemin 

ekonomikliği gibi büyük avantajlar. Zira platform konsepti içindeki 

bütün komponentler, kolaylıkla birbiri ile kombine edilebilir. Ahşap 

çekmeceler aynı kızakların üzerine yerleştirilebilir. Örneğin, mutfak 

ön panellerinin komple kapalı olması yerine tasarımı 

hareketlendirmek için ön panelsiz uygulama. Geniş, kulpsuz ve özel 

malzemelerden oluşan bir mobilya tasarımı istenildiğinde, 

AvanTech YOU doğru çözümdür. Mevcut uygulamalardaki büyük 

ön panel ağırlığı veya boyutları nedeniyle kulpsuz tasarımlardaki 

sınırlar, Push to open Silent ve multi senkronizasyon ile artık 

geçmişte kaldı. Böylelikle, ön panel arkasındaki iki çekmece paralel 

şekilde açılır ve yumuşak şekilde kapanır.  

 

Sürgü kapaklarda yüksek konfor – TopLine XL 

„Konforu hissetmek“ sloganı, çok büyük ve ağır sürgü kapaklar için 

yeni bir sürgü kapak sistemi geliştirilmesindeki en önemli tasarım 

hedefiydi. TopLine XL serisi ürünler ile azami 100 kg ağırlığındaki 

kapaklar çok kolay ve yumuşak şekilde açılır ve kapanır. Bu kolay 
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ve yumuşak hareketi, özel geliştirilmiş, formu bozulmayan 

makaralar oluşturmaktadır. Yeni sürgü kapak mekanizmaları, en 

geniş dolap tasarımlarının kullanımını bir zevke dönüştürüyor. 

Ayrıca, geliştirilen yeni teknoloji ile 3 kapaklı dolaplarda daha 

yüksek kullanım konforu elde ediliyor: Orta kapak her iki yöne de 

frenli olarak açılır ve sessizce son pozisyona çekilir. TopLine XL 

serisi sürgü kapak mekanizması, tavan yüksekliğindeki dolapların 

pürist tasarımında yeni olanaklar sağlar. Mekanizmanın yassı 

yapısı ve gizli entegre fren sistemi sayesinde neredeyse hiç 

görülmez ve tasarıma mükemmel uyum sağlar. Şık bir tasarım için 

hareket profili üç değişik renge sahip dekor bantları ile donatılabilir. 

Kolay ve güvenli montaj sayesinde konfor ön plandadır. Böylece 

ağır kapaklar güvenli şekilde yerleştirilir, hızla takılır ve rahatça 

ayarlanabilir. Daha küçük uygulamalar için geliştirilen TopLine M ve 

TopLine L serisi sürgü kapak sistemleri de yüksek kullanım konforu 

sunar ve montajı kolaydır. Hettich tarafından geliştirilen konfor, 

tasarım ve kullanım alanı odaklı bu ve diğer yeni çözümler bir 

sonraki mobilya kuşağının habercisidir. 
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Aşağıdaki görselleri, www.hettich.com adresinden indirebilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Tasarımın hızlı değişikliği: 
Ahşap, paslanmaz çelik veya 
Krom görünümlü AvanTech 
YOU tasarım profilleri, çekmece 
yanağı üzerinde bireysel 
zevklere vurgu yapar ve klipsli 
olarak kolayca sabitlenir. 
Fotoğraf: Hettich 

[PR_112019b] 
Malzeme seçim özgürlüğü: 
AvanTech YOU, bireysel 
tasarım taleplerinin Inlay'ler 
üzerinden uygulanmasını 
mümkün kılar. İster cam, ister 
diğer malzemeler, hemen her 
şey mümkündür. 
Fotoğraf: Hettich 

[PR_112019c] 
Kusursuz pürizm: AvantTech 
YOU serisi, olağanüstü zarif ve 
vida başları veya örtü 
kapakları bulunmayan pürist 
tasarımları, konfordan ödün 
vermeksizin XXL ebatlarında 
dahi gerçekleştirmeyi mümkün 
kılıyor. 
Fotoğraf: Hettich 
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[PR_112019f] 
Eşsiz tasarım performansı: Yeni 
sürgü kapak mekanizması TopLine 
XL, olağanüstü ince yapısı 
sayesinde mobilya tasarımı içine 
gizlice uygulanıyor. 
Fotoğraf: Hettich 

[PR_112019d] 
Geniş kişiye özel seçenekler:  
İsteğe bağlı olarak eloksal veya 
paslanmaz çelik görünümlü 
Alüminyum AvanTech YOU 
DesignCape ürünleri ile uygulamalar 
yüksek değer kazanır. 
Fotoğraf: Hettich 

[PR_112019e] 
Şehirleşme mega trendi: Konutlar 
gitgide küçülüyor ve kullanım alanı 
çözümleri daha büyük önem 
kazanıyor, örneğin Home-ofis 
uygulaması salon mobilyaları içine 
gizleniyor. 
Fotoğraf: Hettich 


