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Houten schuifladen in perfectie 

Quadro biedt breed scala aan differentiatiemogelijkheden 

 

De Quadro geleidingen onderaan garanderen een elegant 

uiterlijk en onberispelijke functie bij het schuiven van houten 

schuifladen. Hettich maakt het Quadro assortiment helemaal 

compleet door een optionele synchronisatie van de Push to 

open-functie en een 4D-frontplaatinstelling.  

 

Met de Quadro 4D-instelling kunnen de frontplaten standaard in 

hoogte, diepte, neiging en zijdelings worden versteld. Hierdoor 

kunnen ook grote frontplaten en smalle voegen elegant worden 

gerealiseerd. De verstellingsmechanismen zijn goed bereikbaar 

en optisch duidelijk te onderscheiden. Hiermee lukt de instelling 

snel, comfortabel en intuïtief. 

 

De Push to open functie past bij een puristisch, greeploos 

meubeldesign met de beproefde eigenschappen van de Quadro 

ladegeleidingen. Met een lichte druk op het ladefront wordt het 

openingsproces gestart en gaat de schuiflade zelfstandig open. 

Met de optioneel verkrijgbare synchronisatiefunctie wordt het 

activeringsgebied op het front duidelijk vergroot en het gebruik 

daardoor nog comfortabeler.  

 

De uniformiteit van de Quadro ladegeleidingen biedt meubel- en 

keukenfabrikanten perfect op de eisen van de markt en de 

meubelconstructie afgestemde oplossingen zonder veranderingen 

aan de houten schuiflade of kast te hoeven uitvoeren. Van de 

gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met opsteekmontage tot aan 

de volledig uittrekbare ladegeleider met 4D-frontplaatinstelling. 
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Hetzelfde geldt voor alle functies, van de automatische sluiting 

StopControl tot aan de demping Silent System. Hierdoor biedt 

Quadro meubel- en keukenfabrikanten een ongelooflijk breed 

scala aan differentiatiemogelijkheden tussen programma's in 

combinatie met de grootst mogelijke productie-efficiëntie.  

 

 

U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden:    

       

        

 

 

 

 
 
Quadro ladegeleidingen met 4D-
frontplaatinstelling bieden een perfect 
instelbaar voegenbeeld. Foto: Hettich 

 
Hoogte- en zijdelingse instelling zijn 
m.b.v. de snapper zonder gereedschap, 
ergonomisch en nauwkeurig mogelijk. 
Foto: Hettich 

 
 
De in de geleiding geïntegreerde diepte-
instelling brengt alle frontplaten in een 
rechte lijn. Foto: Hettich 

 
 
De neigingsafstelling maakt ook grote 
frontplaten eenvoudig waterpas.  
Foto: Hettich 
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Met de optionele synchronisatie voor de 
Push to open functie wordt het 
activeringsgebied op het front duidelijk 
groter. Foto: Hettich 

 
Het perfecte beeld van de frontplaten laat 
meubeldesign met grote oppervlakken 
geweldig tot zijn recht komen en getuigt 
van hoge kwaliteit. Foto: Hettich 


