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Design individueel vormgeven 

Effectieve designprofielen voor schuifladesystemen van 

Hettich 

 

Dankzij de platformconcepten van Hettich hoeven 

meubelproducenten zich niet vast te leggen op een bepaald 

meubelsegment, wanneer zij voor een bepaald 

schuifladesysteem kiezen. Met sterk gedifferentieerde 

programma's kunnen zij consumenten met uiteenlopende 

wensen optimaal bedienen. Hettich heeft met de nieuwe 

designprofielen voor ArciTech en InnoTech Atira schuifladen 

een bijzonder effectieve vorm van individualisering 

gecreëerd, voor iedereen die zich wil onderscheiden van de 

massa. 

 

Deze decoratieve, zelfklevende designprofielen met een fraai 

uiterlijk creëren individuele optische accenten: tijdloze edelstaal 

finish, chroom- of aluminiumkleur geeft de schuiflade elegantie en 

een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Eikenhout- en 

notenhoutkleuren sluiten aan bij de trend naar meer natuurlijkheid. 

De combinatiemogelijkheden zijn hier zo veelzijdig als de wensen 

van de klanten. Zowel in woon- en slaapkamers als in keukens en 

bedrijfsruimtes – de hoogwaardige mix van verschillende 

materialen en decoratieve designprofielen brengt op geslaagde 

wijze accenten aan.  

 

De montage van de profielen is voordelig en eenvoudig en kan 

ook naderhand worden uitgevoerd. Het productieproces wordt 

hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed. Zodat snel en 

gevarieerd gereageerd kan worden op individuele klantwensen.  



 

 

Contact: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Duitsland 
Tel.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Wij verzoeken om een 
bewijsexemplaar 

P58, 07-3-2017 

 

 

U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

 

 
 

 

 

 

 
 
De designprofielen kunnen opvallend 
goed gecombineerd worden met de 
diverse componenten. Foto: Hettich 

 
 
ArciTech met designprofielen: veel 
contrasten, indrukwekkend en uniek. 
Foto: Hettich 

 
 
Met de designprofielen biedt Hettich 
een indrukwekkend totaalconcept voor 
een heldere optische differentiatie voor 
schuifladen en frontladen.  
Foto: Hettich 

 
 
 
Klein detail, heel veel effect:  
Designprofielen voor het InnoTech 
Atira schuifladesysteem van Hettich.  
Foto: Hettich 

 
 
Hoeken en randen van de InnoTech 
Atira schuiflade op indrukwekkende 
wijze gepresenteerd – met 
designprofielen en een uniform uiterlijk 
voor alle laden. Foto: Hettich 
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Kleine moeite – groot resultaat: de 
zelfklevende designprofielen voor 
schuifladen van Hettich. Eenvoudige en 
economische differentiatie. 
Foto: Hettich 


