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Nieuwe generatie comfortabele functies 

Push to open Silent van Hettich 

 

Als pionier op het gebied van de Push to open Silent 

technologie heeft Hettich bij de tweede productgeneratie tal 

van nieuwe features opgenomen. Hiermee biedt Push to open 

Silent hetzelfde comfort als elektromechanische 

openingssystemen.  

 

Schuifladen openen puur mechanisch na lichte druk tegen de 

frontplaat, bij het sluiten laden ze ongemerkt het 

openingsmechanisme en schuiven zacht gedempt weer dicht. Ook 

kleine, lichte schuifladen, die vroeger te weinig schuifmassa 

hadden, sluiten nu op zachte, betrouwbare wijze. Met speciale 

geleidingen en Push to open Silent eenheden is Hettich erin 

geslaagd om een uniforme oplossing voor alle schuifladeformaten 

te ontwikkelen. Het bijzondere toepassingscomfort blijkt uit vele 

facetten, zoals de doordrukbeveiliging: het systeem herkent een 

geleide sluiting en laat de schuiflade niet ongewild weer 

opengaan. En wanneer er te weinig kracht is bij het sluiten, 

voorkomt een intelligente energieopslag dat de schuiflade weer 

open schuift en de benodigde kracht bij de volgende sluiting 

verkleind wordt.  

 

Bij het openen zorgt een optionele synchronisatie ervoor, dat een 

in de keuken gebruikelijke frontplaatvoeg van 2,5 mm al 

voldoende is, om het systeem ook na drukken op de rand van 

grote frontplaten op betrouwbare wijze te activeren. Wanneer de 

schuiflade door trekken wordt geopend, is er geen verschil te 

merken met de functie van een gedempte sluiting. 
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Push to open Silent is geschikt voor AvanTech, ArciTech en 

InnoTech schuif- en frontladen en voor Actro 5D en Quadro 4D 

geleidingen voor houten schuifladen. De montage aan de 

geleidingen wordt snel en zonder gereedschap uitgevoerd. De 

nieuwe productgeneratie Push to open Silent is een zinvol 

alternatief voor elektromechanische systemen, die op het gebied 

van comfort overtuigt en wat betreft economisch-ecologische 

gezichtspunten zijn tijd ver vooruit is. 

 

 

U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

                  

 

 

Push to open Silent van Hettich biedt 
comfort bij een greeploos 
meubeldesign: schuifladen openen en 
sluiten betrouwbaar, zacht en stil.  
Foto: Hettich 

 
Push to open Silent herkent de geleide 
sluiting van schuifladen, de schuiflade 
blijft gesloten.  
Foto: Hettich 

Dankzij de optionele synchronisatie kan 
het openingsmechanisme ook bij brede 
schuifladen op betrouwbare wijze op de 
rand geactiveerd worden.  
Foto: Hettich 
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Onafhankelijk van de afmeting en 
belading van de schuiflade sluit Push to 
open Silent die veilig en comfortabel.  
Foto: Hettich 


