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Innovatieve openingsfunctie  

Push to open Silent voor ArciTech schuifladen 

 

Hettich biedt met ArciTech en de nieuwe Push to open Silent 

functie een systeemschuiflade die het mechanische Push to 

open mechanisme combineert met het comfort van de 

demping Silent System. Dit systeem overtuigt in het bijzonder 

door de geringe frontplaatspleet en de optimale 

instellingsmogelijkheden voor verschillende toepassingen. 

Het resultaat: een chique greeploos design en groot 

bedieningscomfort bij een economische productie dankzij de 

toepassing van de standaard ArciTech schuiflade-elementen. 

 

Push to open Silent – comfortabele openingsfunctie 

Push to open Silent kan puur mechanisch wat tot nu toe alleen 

elektromechanische systemen konden: het brengt een greeploos 

design harmonieus samen met een groot openings- en 

sluitcomfort van de schuifladen. Het Push to open Silent 

mechanisme wordt geactiveerd door tegen de frontplaat te 

drukken. Door de automatische opening wordt tijd bespaard en de 

bediening vergemakkelijkt vooral wanneer u geen handen vrij 

heeft - zonder de mogelijkheid om rechtstreeks via de frontplaat te 

openen uit te sluiten. Bij het sluiten wordt het Push to open 

mechanisme automatisch opnieuw geladen, voordat de schuiflade 

zacht gedempt sluit. 

 

Dankzij de goed doordachte instelmogelijkheden kan Push to 

open Silent optimaal worden aangepast aan verschillende 

afmetingen en gewichten van schuifladen. De instelbare 

activeringsgevoeligheid en uitstootkracht zorgen voor een uniform 
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groot bedieningscomfort. De geïntegreerde diepteverstelling 

maakt een perfecte afstelling van de frontplaat mogelijk met een 

kleine frontplaatspleet. 

Met Push to open Silent kunnen eenvoudig greeploze keukens en 

meubelen worden gerealiseerd, aangezien de schuifladen en 

geleiders, net als de kasten en frontplaten ongewijzigd worden 

gebruikt. Het mechanisme wordt eenvoudig onder de 

schuifladebodem gemonteerd en overtuigt daardoor vooral ook 

wanneer achter de schuiflade geen ruimte is voor een 

elektromechanisch systeem.  

 

ArciTech schuifladesysteem – gemaakt voor de toekomst 

Een ArciTech schuiflade wordt gekenmerkt door een uniek 

loopcomfort en buitengewone stabiliteit. De Actro geleiding 

overtuigt dankzij het prismaprincipe met een lichte en gelijkmatige 

loop. Met de belastingsniveaus van 40, 60 en 80 kg is ArciTech 

tegen alle eisen opgewassen. Het brede programma op basis van 

één platform biedt naast zilver, wit, antraciet en edelstaal ook de 

zijwandkleur champagne. ArciTech is verkrijgbaar in twee zijwand- 

en zes achterwandhoogtes. Voor het hoogwaardige segment biedt 

het programma bijvoorbeeld de zijwandhoogte 126 mm met 

glazen Design Side of TopSide van in kleur perfect bijpassend 

staal en met 250 mm hoge achterwand.  
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U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden:    

 

       

   

 
 
ArciTech van Hettich is het 
schuifladesysteem voor hoogwaardige 
meubelen. Foto: Hettich  

ArciTech met de innovatieve 
openingsfunctie Push to open Silent.  
Foto: Hettich  


