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Kusursuz ahşap çekmeceler 

Quadro serisi, geniş kapsamlı farklılaşma olanakları sunuyor 

 

Alta montaj çekmece kızağı Quadro şık görünümlüdür ve 

ahşap çekmecelerin kullanımında kusursuz bir fonksiyon 

sunar. Push to open fonksiyonunun opsiyonel 

senkronizasyonu ve 4D panel ayar özelliğinin eklenmesiyle, 

Hettich Quadro ürün serisinin özellikleri genişletilmiştir.  

 

Quadro 4D ayar özelliği sayesinde, standart panellerin yüksekliği, 

kenar, derinlik ve eğimi ayarlanabilir. Böylece, büyük ebatlı ön 

paneller ve dar derzler şık bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayarlama 

mekanizmalarına kolay erişilebilir ve görünüm açısından kolayca 

ayırd edilebilir. Bu sayede ayarlama işlemi hızlı, konforlu ve etkin 

şekilde yapılabilir. 

 

Push to open (Bas/Aç) fonksiyonu, Quadro çekmece raylarının 

denenmiş özellikleriyle birlikte, sade ve kulpsuz mobilya tasarımını 

destekler. Çekmece paneline yapılan hafif bir baskı, açma 

mekanizmasını harekete geçirir; böylece çekmece neredeyse 

kendiliğinden açılır. Opsiyonel olarak satın alınabilen 

senkronizasyon fonksiyonu sayesinde, ön yüzdeki açma alanı 

belirgin şekilde büyütülür ve kullanım daha konforlu hale gelir.  

 

Quadro çekmece raylarının çok amaçlı kullanımı, mobilya ve 

mutfak üreticilerine, piyasanın taleplerine mükemmel yanıt verme, 

ahşap çekmeceler veya gövde üzerinde değişiklik yapmadan tam 

istenilen çözümleri sunma olanağı sağlar. Pimli montaj kısmi 

açılımdan, 4D panel ayarlı tam açılım çözümlerine kadar. Aynı 

durum salt kendinden çekmeli StopControl sisteminden Silent 
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Sistem fren donanımına kadar geçerlidir. Böylece Quadro serisi 

ürünler mobilya ve mutfak üreticilerine, aynı zamanda imalatta 

büyük bir verimlilik elde edilmesiyle birlikte muazzam geniş 

farklılaşma olanakları sunar.  

 

 

Aşağıdaki görselleri, www.hettich.com adresinden indirebilirsiniz: 

       

        

 

 

 

 
 
4D panel ayar sistemli Quadro çekmece 
rayları, mükemmel ayarlanabilen bir derz 
görünümü sunar. Fotoğraf: Hettich 

 
Yükseklik ve yatay ayarı, sabitleme dili 
yardımıyla alet gerekmeden, ergonomik 
ve hassas şekilde yapılabilir.  
Fotoğraf: Hettich 

 
 
Raya entegre derinlik ayarı, bütün 
çekmece panellerini bir hizaya getirir. 
Fotoğraf: Hettich 

 
 
 
Eğim ayarı, yüksek ön panelleri de aynı 
hizaya getirir. Fotoğraf: Hettich 
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Push to open (Bas/Aç) fonksiyonu için 
opsiyonel olarak satın alınabilen 
senkronizasyon donanımı sayesinde, ön 
yüzdeki açma alanı belirgin şekilde 
büyütülür. Fotoğraf: Hettich 

 
Ön panellerin kusursuz görünümü, geniş 
çekmecelerde mobilya tasarımını ön 
plana çıkarır ve yüksek kaliteyi vurgular. 
Fotoğraf: Hettich 


