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Een zachte sluiting als kwaliteitskenmerk 

Snelmontagescharnier Sensys van Hettich zet nieuwe 

maatstaven 

 

Rust lijkt tegenwoordig steeds schaarser te zijn. En daarom is 

rust voor veel meubelkopers des te belangrijker in hun eigen 

huis. Meubeldeuren die zacht en vrijwel geruisloos sluiten 

worden als welkome comfortverhoging gezien en verhogen 

ook de hoogwaardigheid van ieder meubelstuk. Met de Sensys 

productfamilie van Hettich profiteert elk meubelprogramma 

van een heel pakket ongeëvenaarde voordelen. 

 

Sneller en gemakkelijker kunnen draaideuren niet met comfort 

worden uitgerust: als snelmontagescharnier is Sensys in een 

handomdraai gemonteerd. Hierdoor worden onmiddellijk kwaliteit, 

uiterlijk en betrouwbare functies van de meubeldeur verbeterd. Het 

meermaals onderscheiden productdesign van het scharnier heeft 

dat beetje extra. De geïntegreerde demping is en werkt perfect. Het 

bewegingscomfort is bestand tegen koude en warme temperaturen 

van +5°C tot +40°C. De deuren sluiten betrouwbaar, bijna als 

vanzelf en dat met een grote automatische sluitingshoek van 35°. 

Bij sommige deurafmetingen kan dankzij Sensys zelfs een 

scharnier worden weggelaten. 

 

Perfecte synergie van comfort en design 

Sensys is design en maakt design vrijer. In de kleur obsidiaanzwart 

versmelt het scharnier optisch met donkere meubels en geeft deze 

hierdoor een magische uitstraling. Het Sensys groothoekscharnier 

met een openingshoek van 165° opent meubeldeuren bijzonder ver 

en sluit ze weer gelijkmatig en stil. De vingers zijn hierbij in iedere 
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stand van de deur beschermd. Inliggende schuifladen kunnen 

zonder afstandsprofielen worden geplaatst. Kwetsbare glazen 

deuren profiteren met name van de gedempte sluiting van het 

Sensys scharnier. Dankzij de smalle lijmoppervlakken is een strak 

en puristisch uiterlijk mogelijk. Tevens kan het designscharnier voor 

glastoepassingen probleemloos met alle andere Sensys producten 

worden gecombineerd. Zo kunnen fronten en kasten van 

verschillende materialen worden gemaakt – met nieuwe 

designideeën. 

 

Dik, dun of greeploos – eenvoudig differentiëren 

Met het Sensys scharnier voor dunne deuren ontstaan bijna 

eindeloos veel vormgevingsmogelijkheden. Een puristisch lichte 

uitstraling, chique glazen verdubbelingen of exclusieve materialen 

– met een boordiepte van nog geen 8 mm ontstaan ongekende 

mogelijkheden op het gebied van meubeldesign. Ook de 

differentiatie wordt hierdoor eenvoudig: een chic, dun front maakt 

van een standaardkast een premium meubelstuk. De deurdikte kan 

tot 10 mm worden verkleind, zodat ook deuren van zwaar materiaal 

lichter worden en met het bekende aantal scharnieren kunnen 

worden gebruikt. Maar ook extreem dikke meubeldeuren kunnen 

zacht en stil worden bewogen. Met het Sensys scharnier voor dikke 

deuren lukt dat met speels gemak. Perfect smalle voegen zijn ook 

hier vanzelfsprekend. Andere differentiatie-mogelijkheden voor 

meubelprogramma's ontstaan doordat Sensys ook zonder demping 

kan worden gebruikt. Op basis van de Sensys designscharnieren 

zonder automatische sluiting kan greeploos meubeldesign in 

combinatie met Push to open perfect worden gerealiseerd. 
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U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[PR_P80a] 
Meer plezier beleven aan meubels 
dankzij het Sensys scharnier: 
draaideuren sluiten bijna als  
vanzelf, zacht en stil. 
Foto: Hettich 

[PR_P80b] 
Snelmontagescharnier Sensys in 
obsidiaanzwart past zich ingetogen 
aan het design van donkere meubels 
aan. 
Foto: Hettich 

[PR_P80c] 
Chic design met Sensys scharnier 
voor dunne deuren: de deurdikte 
kan tot 10 mm worden verkleind. 
Foto: Hettich 

[PR_P80d] 
Puristisch fraaie en gedempte 
draaideuren van glas: Sensys voor 
glastoepassingen heeft een 
bijzonder smalle constructie. 
Foto: Hettich 


