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Grenzeloos meubeldesign 

Sensys scharnieren in obsidiaanzwart 

 

Het Sensys scharnier van Hettich combineert design met 

comfort. Want Sensys is niet alleen mooi, maar ook mooi stil. 

Nieuw is Sensys in obsidiaanzwart dat opvallend onopvallend 

op de achtergrond blijft op donkere materialen. Het 

programma biedt een upgrade naar het luxe segment en geeft 

producenten nieuwe mogelijkheden voor differentiatie.  

 

Donkere houtsoorten, warme kleuren en chique oppervlakken zijn 

helemaal trendy in het luxesegment. Meubelfronten zijn steeds 

vaker voorzien van donkere houtdecoren. Verder is een geheel 

scala aan aardse tinten opnieuw ontdekt. Deze trend naar 

natuurlijkheid en harmonie komt voort uit een herbezinning op een 

thuis dat geborgenheid biedt. Bij meubels met deze donkere 

houtsoorten en chique oppervlakken moet een scharnier 

ingetogen op de achtergrond blijven – net zoals bij veel dieren die 

zich aan hun omgeving aanpassen en als het ware tot een 

harmonieus geheel versmelten. Dit intelligente principe uit de 

natuur heeft Hettich toegepast bij het meubeldesign met het 

Sensys scharnier in obsidiaanzwart: met beslagsystemen die 

perfect functioneren en onopvallend in het meubeldesign 

geïntegreerd worden.  

 

Het Sensys programma in obsidiaanzwart biedt scharnieren en 

montageplaten voor alle gebruikelijke toepassingen, maar ook 

voor buitengewone situaties, zoals voor dunne deuren vanaf 10 

mm deurdikte, voor smalle zichtbare voegen bij dikke deuren 

evenals voor deuren met verstek rondom.  
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U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

 

 

 

 

 
 
Het natuurlijke principe van slimme 
camouflage past Hettich toe bij het 
meubeldesign: met Sensys in 
obsidiaanzwart. Foto: Hettich 

 
 
 
Opvallend onopvallend: Sensys in 
obsidiaanzwart op donkere houtsoorten 
en houtdecors. Foto: Hettich 

 
Donkere houtsoorten, warme kleuren 
en chique oppervlakken zijn helemaal 
trendy in het luxesegment. Met Sensys 
in obsidiaanzwart zorgt u voor een 
duidelijke segmentdifferentiatie.  
Foto: Hettich 


