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Com ArciTech, a qualidade se torna perceptível  

Perfeita união entre design e função 

 

O sistema de gavetas ArciTech foi desenvolvido para permitir 

aos fabricantes de móveis a união perfeita entre corrediças 

para diversos segmentos e a individualidade dos projetos 

dos clientes finais, ao mesmo tempo mantendo a eficiência 

produtiva. ArciTech atende as mais altas exigências de 

deslizamento e estabilidade, oferecendo uma ampla linha de 

produtos baseada em um único sistema de plataforma. 

 

Qualidade de deslizamento incomparável 

O conforto do deslizamento da corrediça Actro é impressionante: 

a suavidade, estabilidade e o amortecimento únicos formam um 

sistema perfeito. Seu formato baseado em um prisma com 

controle sincronizado garante um movimento linear controlado, 

praticamente sem qualquer ruído. A qualidade do movimento é 

complementada pelo fechamento suave do sistema Silent System 

integrado. Com capacidades de carga de 40, 60 e 80 kg, a Actro 

oferece um alto desempenho, mantendo sempre o mesmo padrão 

de perfuração no corpo e na frente da gaveta. 

 

Conforto para gavetas sem puxadores 

O inovador sistema Push to open Silent combina a abertura sem 

puxadores, através de um leve toque na frente da gaveta, com 

amortecimento no fechamento. De gavetas pequenas e leves até 

gavetas grandes e pesadas – o melhor desempenho é garantido 

para todos os tamanhos de caixaria, por exemplo, através do uso 

de uma corrediça especial para 10kg em gavetas pequenas ou 

uma sincronização rápida para acionamento em praticamente 
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toda a frente da gaveta em módulos maiores. O especial conforto 

na utilização é perceptível em muitos aspectos, por exemplo, no 

sistema de proteção contra a pressão excessiva. E, caso falte 

impulso para fechar, um inteligente sistema de armazenamento 

de energia impede que a gaveta volte a se abrir e reduz a força 

necessária no próximo fechamento. 

 

Vasto potencial de diferenciação 

O conceito de plataforma ArciTech oferece um vasto potencial de 

diferenciação: no funcionamento, através dos tipos de abertura e 

fechamento e no peso suportado pelas corrediças, e no design, 

com diversas possibilidades de criação e cores, mantendo um 

mesmo padrão de furação, caixaria e aplicação para uma 

produção mais enxuta. Baseado em um único perfil lateral, 

gavetas e sistemas de extração podem ser criados com diferentes 

tamanhos e designs. As barras laterais, por exemplo, podem ser 

usadas como padrão, ou aplicadas com TopSide de aço, 

DesignSide de vidro ou qualquer outro material escolhido. Os 

perfis de acabamento podem ser facilmente colados – mesmo 

posteriormente – oferecendo ainda mais valor agregado para os 

clientes mais exigentes. Os perfis de acabamento criam pontos de 

destaque e podem ser combinados com elementos da mesma cor 

em painéis frontais internos, DesignSides ou organizadores, 

criando um conceito de diferenciação. Além das diversas 

possibilidades de criação das laterais, uma vasta gama de 

padrões de cor está disponível para integrar as gavetas ao design 

do móvel. Quando falamos em organização interna, ArciTech 

oferece soluções de armazenamento em plástico, aço ou 

madeira, para todas as categorias de preço. Sua variedade de 

itens permite uma enorme quantidade de variações em todos os 
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níveis de preço e segmentos. Isso significa uma variedade única 

de diferenciação com base em um único conceito de plataforma. 

 

 

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

  

                                       

 

 

                  

 
 

Um perfil de gaveta, infinitas 
possibilidades: com o conceito de 
plataforma ArciTech é possível aplicar 
qualquer tendência do mercado e 
realizar o desejo do cliente com base 
em um só perfil lateral. Foto: Hettich 

 
 
O conceito de plataforma variável 
permite soluções personalizadas – 
uma construção enxuta e eficiente com 
base em um único perfil lateral de 
gaveta. Foto: Hettich 

 
 
Maior potencial de diferenciação: 
possibilidades exclusivas com perfis 
de acabamento individuais para a 
lateral da gaveta ArciTech.  
Foto: Hettich 

O Push to open Silent da Hettich 
oferece maior conforto para móveis 
sem puxadores: abrir e fechar gavetas 
de maneira confiável, suave e 
silenciosa. Foto: Hettich 
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No sistema de gavetas ArciTech, a 
montagem e desmontagem da frente é 
efetuada sem ferramentas, 
unidimensionalmente e com um só 
movimento: ela é simplesmente 
encaixada, sendo a firmeza de seu 
encaixe sinalizada por um "clic" audível. 
Foto: Hettich 


