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Yenilikçi açma fonksiyonu 

ArciTech serisi çekmeceler için Push to open Silent  

(Frenli Bas/Aç) 

 

Hettich, ArciTech ve yeni Push to open Silent fonksiyonu ile, 

mekanik Bas/Aç mekanizmasını Silent System fren sisteminin 

konforu ile birleştiren bir çekmece sistemi sunuyor. Bu 

sistemin özelliği, pervaz aralığının düşük olması ve çeşitli 

uygulamalar için optimal ayarlama olanaklarına sahip 

olmasıdır. Sonuç: standart ArciTech çekmece 

komponentlerinin kullanımı sayesinde, şık görünümlü 

kulpsuz tasarım ve yüksek kullanım konforu ile birlikte 

optimum üretim prosesi. 

 

Push to open Silent – konforlu açma fonksiyonu 

Push to open Silent (Frenli Bas/Aç), bugüne kadar sadece elek- 

tromekanik sistemler ile mümkün olanı salt mekanik olarak 

gerçekleştiriyor: Kulpsuz tasarımı, çekmecelerin yüksek açılma ve 

kapanma konforu ile birleştiriyor. Bas/Aç mekanizması, çekmece 

panelinin ön yüzüne hafifçe bastırarak tetiklenir. Kendinden açılma 

mekanizması zaman tasarrufu ve özellikle eliniz boş olmadığında 

kullanım kolaylığı sağlar, ayrıca ön panel üzerinden doğrudan 

açma olanağı her zaman mevcuttur. Kapatma hareketiyle birlikte 

Bas/Aç mekanizması, çekmece yumuşak ve frenli bir şekilde 

kapanmadan önce otomatik olarak yeniden kurulur. 

 

Detayına kadar tasarlanmış ayar olanakları sayesinde Frenli 

Bas/Aç fonksiyonu, çeşitli çekmece ölçülerine ve ağırlıklarına 

uygundur. Ayarlanabilir devreye girme hassaslığı ve dışarı itme 
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kuvveti, yüksek kullanım konforu sunar. Entegre derinlik ayarı ön 

panelin en düşük aralık ölçüsünde ayarlanmasını mümkün kılar. 

Push to open Silent (Frenli Bas/Aç) fonksiyonu, kulpsuz mutfak ve 

mobilya sistemlerine kolayca uyarlanır, zira çekmeceler, raylar, 

modül gövdesi ve ön panellerde herhangi bir değişikliğe gerek 

yoktur. Mekanizma çekmece tabanının altına monte edilir ve 

böylece, çekmecenin arkasında elektromekanik bir sistemin monte 

edilemeyeceği uygulamalarda da avantaj sağlar.  

 

ArciTech çekmece sistemi – Gelecek için tasarlandı 

ArciTech serisi çekmeceler, eşsiz çalışma konforu ve olağanüstü 

sağlamlığı ile ön plana çıkar. Actro kızağı, prizma prensibi 

sayesinde kolay ve eşit bir çalışma hareketini mümkün kılar. 40, 

60 ve 80 kg taşıma kapasiteleri ile ArciTech serisi ürünler, her 

türlü koşulda mükemmel çalışır. Tek platform temelinde 

düzenlenmiş geniş ürün grubu, gümüş, beyaz, antrasit ve 

paslanmaz çeliğin yanı sıra, şampanya rengini de kapsar. 

ArciTech serisi, 2 farklı çekmece yanağı ve 6 farklı arka panel 

yüksekliğine sahiptir. Yüksek kaliteli ürünler için, ArciTech ürün 

grubu, örneğin 126 mm kasa yüksekliğini, cam Design Side veya 

mükemmel renk uyumlu çelik TopSide ve 250 mm yüksekliğindeki 

arka panel ile birlikte sunar.  

 

 

Aşağıdaki görselleri, www.hettich.com adresinden indirebilirsiniz: 

 

 
Yenilikçi Push to open Silent (Frenli 
Bas/Aç) açma fonksiyonlu ArciTech  
Fotoğraf: Hettich 
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ArciTech, Hettich'in yüksek kaliteli 
mobilyalar için geliştirdiği çekmece 
sistemidir. Fotoğraf: Hettich 
 


