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Від мегатенденції до продукт-рішення 

Hettich надихає відвідувачів на виставці interzum 2019, 

присвяченій житлу майбутнього 

 

Постійне зменшення площі житлових приміщень у містах, 

нові концепції житла чи зростання запиту на 

індивідуалізацію меблів: на цьогорічній виставці interzum 

компанія Hettich дає захопливі відповіді на запитання, 

пов’язані з відчутною зміною життя під впливом 

мегатенденцій. Hettich представляє Fascin[action] — 

натхненні продукт-рішення, спрямовані на задоволення 

основних побажань покупців меблів: відчувати форму, 

насолоджуватись комфортом, створювати місця для 

зберігання. 

 

Hettich — рушійна сила меблевої галузі. Усі рішення, які 

демонструються на виставці interzum, мають надихати на 

створення власного дизайну меблів і реалізацію цілих 

концепцій інтер’єру. Після виставки відвідувачі та замовники 

можуть ознайомитися з ідеями меблів для вітальні, кухні, 

ванної кімнати та офісу включно з усіма будівельними 

планами в режимі онлайн у розділі Design Gallery інтернет-

сторінки Hettich.  

 

Урбанізація потребує продуманих рішень із використання 

простору 

Для урбанізації як мегатенденції важливий кожен сантиметр: 

Hettich демонструє, наскільки привабливими та зручними 

можуть бути рішення для зберігання під схилом даху. Або як 

гармонійно інтегрувати домашній офіс або міні-кухню на 
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мінімальному просторі вітальні. Офісні приміщення стають 

дедалі більш універсальними та гнучкими. Ну сучасному 

робочому місці можна не лише стояти чи сидіти, але навіть 

знайти можливість прилягти. 

 

Індивідуалізація — це новий стандарт. AvanTech YOU 

Жоден виробник кухонь і меблів не оминає мегатенденцію 

індивідуалізації. Для Hettich - це нагода  для розробки системи 

шухляд, яка підніме індивідуалізацію шухляд на новий рівень. 

AvanTech YOU дає змогу створювати надзвичайно вишуканий 

і стриманий дизайн без видимих головок гвинтів або заглушок. 

Слід також зауважити, наскільки просто адаптувати дизайн до 

побажань замовника. Дизайнерські профілі, DesignCapes та 

вставки AvanTech YOU створюють безліч індивідуальних 

акцентів на верхній кромці та зовнішньому боці боковин. 

AvanTech YOU відкриває перед виробниками кухонь і меблів 

великий потенціал для того, щоб вирізнитися на тлі 

конкурентів: завдяки власному дизайну меблів у різних цінових 

сегментах, цілеспрямованому реагуванню на побажання 

замовників і високій економічній ефективності системи. Усі 

компоненти базової концепції можна легко поєднувати між 

собою. Для дерев’яних шухляд використовуються ідентичні 

напрямні, наприклад, без наявної панелі як акценту в загалом 

закритій панелями кухні. AvanTech YOU — це правильне 

рішення для тих, хто хоче створювати високоякісні меблі без 

ручок з ексклюзивних матеріалів. Наявні раніше обмеження 

для реалізації дизайну без ручок, пов’язані із занадто великою 

масою чи форматом панелей, усуваються завдяки системі 

Push to open Silent із мультисинхронізацією. Завдяки цьому дві 

шухляди за однією панеллю відкриваються надійно й 
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паралельно та закриваються безшумно.  

 

Високий рівень комфорту для розсувних дверцят — 

TopLine XL 

«Насолоджуватися комфортом» — саме так звучить основна 

мета успішної розробки нової системи для особливо великих і 

важких розсувних дверей. Система TopLine XL забезпечує 

надзвичайно легке та плавне відкривання та закривання 

дверей масою до 100 кг. Основою новою легкості стали 

спеціально розроблені та зміцнені ролики. Нова фурнітура 

розсувних дверцят забезпечує задоволення від користування 

навіть найбільшими шафами. Система вражає технічною 

інновацією, яка відображається у зручності користування 3-

дверними шафами: середні дверцята можна інтуїтивно 

зрозуміло відкривати як ліворуч, так і праворуч. В обох 

напрямках вона акуратно захоплюється та безшумно 

доводиться до кінцевого положення. Крім того, фурнітура 

розсувних дверцят TopLine XL встановлює нові стандарти 

мінімалістичного дизайну шаф заввишки до стелі. Завдяки 

надзвичайно плоскій конструкції та приховано вбудованим 

амортизаторам фурнітура майже непомітна й гармонійно 

вписується в загальну картину. Для ідеального довершення 

дизайну напрямний профіль можна доповнити декоративною 

планкою в одному з трьох кольорів. Завдяки простому та 

надійному монтажу комфорт починається ще на етапі 

встановлення. Це означає, що важкі панелі можна безпечно 

встановлювати, швидко навішувати та зручно регулювати. Для 

конструкцій меншого розміру високий рівень зручності та 

суттєво спрощений монтаж забезпечують системи розсувних 

дверей TopLine M і TopLine L. 
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Ці та багато інших нових рішень компанії Hettich для 

комфорту, дизайну та місця для зберігання надихають на 

створення меблів нового покоління. 

 

З веб-сайту www.hettich.com можна завантажити вказані 

нижче матеріали. 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Швидка зміна: дизайнерські 
профілі AvanTech YOU  під 
дерево, з нержавіючої сталі, 
алюмінію чи хрому створюють 
індивідуальні акценти на 
царгах і просто фіксуються. 
Фото: Hettich  

[PR_112019b] 
Свобода вибору матеріалу: 
система AvanTech YOU дає 
змогу реалізувати 
індивідуальні дизайнерські 
рішення за допомогою 
вставок. Чи то скло чи інші 
матеріали — можливо майже 
все. 
Фото: Hettich 

[PR_112019c] 
Довершений мінімалізм: 
завдяки AvanTech YOU 
можна створювати 
надзвичайно вузькі шухляди 
без заглушок або видимих 
головок гвинтів навіть у 
форматі XXL без зменшення 
рівня комфорту. 
Фото: Hettich 
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[PR_112019f] 
Відмінні дизайнерські 
характеристики: нова 
фурнітура для розсувних 
дверей TopLine XL  
залишається непомітною в 
меблі завдяки своїй 
надзвичайно пласкій 
конструкції. 
Фото: Hettich 

[PR_1112019d] 
Багато можливостей 
індивідуалізації: завдяки 
AvanTech YOU 
DesignCapes з алюмінію, 
анодованого за 
бажанням, або у вигляді 
нержавіючої сталі можна 
сміливо втілювати свої 
дизайнерські задуми. 
Фото: Hettich  

PR_112019e] 
Мегатенденція урбанізації: 
житлове приміщення 
зменшується, тому дедалі 
важливішими стають 
рішення зі створення місць 
для зберігання, наприклад, 
домашній офіс, 
розташований у побутових 
меблях. 
Фото: Hettich  


