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Складіть та відсуньте, а не тільки відкрийте   

Привабливі рішення застосування у кухні     

 

Вони знаходяться на першому місці з точки зору зручності для 

користувачів – розсувні системи. Щоб втілення систем для 

розсувних та складаних дверей в кухні стало простішим та 

щоб відчути переваги в ергономіці та дизайні, компанія Hettich 

створила практичні рішення їх застосування. Як результат - 

різноманітність дизайнерських ідей для кухонних меблів в 

новому вимірі комфорту. 

 

У порівнянні зі звичайними дверима, розсувні та складані системи є 

найбільш комфортним варіантом. Завдяки системі WingLine L з 

Push/Pull to move дверцята висотою до 2400 мм та шириною до 

1200 мм навіть без ручок відкриваються легким натисканням, та 

перед очима відкривається широка панорама. За дверима може 

зникнути навіть повних кухонній блок. WingLine L доводить свою 

велич також при застосуванні у верхніх кухонних шафах. Виграш у 

просторі, висока ергономічність та зручність у використанні 

особливо цінуються в невеликих приміщеннях. Як великі так і малі 

складані дверцята можуть бути оснащені демпферами в напрямках 

відкривання та закривання. Дякуючи мінімальному виступу дверей 

у складеному стані, WingLine L робить можливим використання 

висувних шухляд та напрямних в шафах із складаними дверима.  
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Нові акценти в дизайні кухонь   

Захоплюючі чергування між відкритими і закритими сегментами в 

меблях стає ще одним акцентом в дизайні кухонь, які втілюються 

завдяки системі для розсувних дверей SlideLine M з 

однодоріжковим профілем. Варіант з двохдоріжковим профілем 

дозволяє в мить сховати від погляду увесь вміст навісної шафи або 

ниші.  З цією системою буде найпростіше реалізувати 1-, 2- або 3-х 

дверні шафи із накладними або вкладними дверима різних розмірів 

та для різного застосування. Профіль завтовшки 8 мм в кількох 

кольорах на вибір залишається непомітним у шафі. Демпфер Silent 

System інтегровано в фурнітуру, завдяки чому відкривання та 

закривання відбуваються плавно та тихо. Якщо кілька дверей 

рухаються по одному й тому ж профілю, застосовується ще й 

демпфер на зіткнення. SlideLine M може бути використано для всіх 

існуючих конструкцій шаф та дверей з деревини вагою до 30 кг. 

Однодоріжковий профіль може бути застосовано із дверима зі скла 

або алюмінію. Монтаж системи простий та швидкий. 

 

Наступні матеріали доступні для завантаження на нашому сайті  

www.hettich.com: 

 

 

 

 

[PR_P78a] 
SlideLine M – розумне 
рішення для верхніх 
кухонних шаф.                    
Фото: Hettich 
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[PR_P78b] 
Дворядний профіль SlideLine M 
забезпечує повне закривання 
шафи та ще й можливість 
використання ніш.            
Фото: Hettich 

[PR_P78c] 
Навесной кухонный шкаф с 
WingLine L привлекает 
внимание необычным дизайном 
и открывает пространство для 
хранения продуктов и кухонных 
принадлежностей.  
Фото: Hettich 


