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Praktyczna wygoda do salonów i sypialni 

Nowe produkty do mebli tapicerowanych i łóżek 

 

Regulowane okucie FrankoFlex niezmiennie pozostaje sym-

bolem regulacji w meblach tapicerowanych. Firma Hettich 

wzbogaca ofertę o nowe funkcje i proponuje dodatkowe 

udogodnienia w transporcie i montażu mebli. System Mosys 

przeznaczony do łóżek regulowanych podlega nieustannemu 

rozwojowi. 

 

Dzięki swej stabilności i elastyczności zastosowań, FrankoFlex - 

regulowane okucie do zagłówków i podłokietników w meblach ta-

picerowanych, oferuje producentom mebli  różnorodne możli-

wości. Nowe okucie FrankoFlex z Silent Mode rewolucjonizuje ry-

nek okuć przeznaczonych do mebli tapicerowanych. Umożliwia 

regulację z cichym trybem Silent Mode, pozwalając naszym 

klientom wyróżnić się poprzez otwarcie na nowe możliwości oraz 

zapewnia nową jakość użytkowania mebli. FrankoStretch służy do 

regulowania zagłówka będącego integralną częścią oparcia. 

Dzięki temu okuciu materiał obiciowy jest naciągnięty bez 

pofałdowania. 

 

Aby ułatwić transport i montaż mebli, firma Hettich oferuje specjal-

ne złącze UniFix do regulowanych okuć FrankoFlex i VarioFlex 

oraz unikalne gniazdo zaciskowe do okuć z chromowanymi ele-

mentami ozdobnymi, w celu ułatwienia wstępnego montażu mebli 

oraz dokończenia montażu w miejscu użytkowania. 

 

Dzięki systemowi Mosys, firma Hettich jest także kompetentnym 

partnerem dla producentów łóżek. W skład tego modułowego sys-
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temu wchodzi cała gama produktów — od prostej, elektrycznej re-

gulacji zagłówka, aż do zaawansowanych rozwiązań ze sterowa-

niem radiowym i funkcją masażu. Wraz z wprowadzeniem do ofer-

ty firmy Hettich nowego zasilacza (SMPS) oraz nowego układu 

sterowania radiowego, bezpieczeństwo i wydajność pozostają w 

harmonii z naturą. Przy poborze energii poniżej 0,5 W w trybie 

czuwania, zasilacz SMPS już dzisiaj spełnia wymogi dyrektywy 

2009/125/EC. 

 

 

Ze strony www.hettich.com można pobrać następujące zdjęcia: 

         

 

         

Nowe okucie FrankoFlex z Silent Mode 
rewolucjonizuje rynek okuć 
przeznaczonych do mebli tapicero-
wanych. Umożliwia regulację z cichym 
trybem Silent Mode, pozwalając naszym 
klientom wyróżnić się poprzez otwarcie 
na nowe możliwości oraz zapewnia nową 
jakość użytkowania mebli.  
Zdjęcie: Hettich  

 
FrankoStretch służy do regulowania za-
główka będącego integralną częścią o-
parcia. Dzięki temu okuciu materiał obi-
ciowy jest naciągnięty bez pofałdowania. 
Zdjęcie: Hettich 

 
Aby ułatwić transport i montaż mebli, firma 
Hettich oferuje specjalne złącze UniFix do 
regulowanych okuć FrankoFlex 
i VarioFlex, będące dużym ułatwieniem 
dla wstępnego montaż mebli oraz do-
kończenia montażu w miejscu użytko-
wania. Zdjęcie: Hettich 
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Unikalne gniazdo zaciskowe do okuć  
z chromowanymi elementami ozdobnymi 
umożliwia wstępny montaż i upraszcza 
ostateczny montaż w miejscu użytko-
wania. Zdjęcie: Hettich 

W skład modułowego systemu Mosys 
wchodzi cała gama produktów — od 
prostej, elektrycznej regulacji , aż do za-
awansowanych rozwiązań ze sterowani-
em radiowym i funkcją masażu.  
Zdjęcie: Hettich 


