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Nawet w ekstremalnych sytuacjach  

okucia pozostają cool 

Program okuć do urządzeń chłodniczych 

 

Firma Hettich, innowacyjny partner przemysłu AGD, tworzy 

rozwiązania w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie  

z zakresu techniki do mebli. Dzięki temu również urządzenia 

AGD, wyposażone w okucia firmy Hettich, zapewniają taki 

sam komfort użytkowania, co meble. Portfolio produktów 

przeznaczonych do urządzeń chłodniczych obejmuje 

komfortowe rozwiązania dla różnego rodzaju chłodziarek: do 

zabudowy z drzwiami z przykręcanym frontem meblowym lub 

ze ślizgaczem oraz chłodziarek wolnostojących. 

 

System prowadnic Quadro Compact  

System prowadnic Quadro Compact zapewnia pełen wgląd oraz 

wygodny dostęp do wszystkich produktów żywnościowych 

przechowywanych w szufladach chłodziarki i zamrażarki. Pełen 

wysuw gwarantuje, że żadne produkty, nawet te na samym końcu 

szuflady, będą zawsze łatwo dostępne. Quadro Compact 

przekonuje również delikatnym i równomiernym przesuwem, 

wyjątkową stabilnością oraz amortyzowanym, cichym zamykaniem 

dzięki Silent System. 

System prowadnic został zaprojektowany jako rozwiązanie 

modułowe, co pozwala na łatwe upgradowanie różnych serii 

urządzeń. Rodzina produktów obejmuje klasy obciążenia 20, 40  

i 80 kg: Quadro Compact FE 20 do małych szuflad, Quadro 

Compact FE 40 do dużych szuflad na świeże produkty  

z obciążeniem do 40 kg oraz Quadro Compact HD do dużych 

szuflad z frontem z obciążeniem do 80 kg. Dzięki temu można  
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w pełni wyposażyć urządzenie korzystając z jednego programu 

prowadnic. Wszystkie prowadnice Quadro Compact są 

niewidoczne po zamontowaniu i odzwierciedlają aktualny trend 

polegający na integrowaniu wielu funkcji. 

 

Innowacyjne rozwiązania do drzwi chłodziarek 

Zawiasy typu K stosowane są w chłodziarkach i zamrażarkach  

z drzwiami z przykręcanym frontem meblowym, pozwalając na 

szerokie otwarcie drzwi. Dzięki temu dają szybki dostęp do 

produktów przechowywanych na półkach montowanych na 

drzwiach i gwarantują wyhamowane i pewne domknięcie drzwi. 

Komfort cichego domykania Silent System firmy Hettich dostępny 

jest również dla rozwiązań z drzwiami ze ślizgaczem. Realizacja 

jest bardzo prosta: w miejsce ślizgacza montowany jest moduł 

Silent System. 

Dzięki elektromechanicznemu systemowi otwierania Easys, trend 

projektowania frontów meblowych bez uchwytów może zostać 

przeniesiony również na chłodziarki. Easys reaguje na dociśnięcie 

frontu uchylając go i pozwalając na jego całkowite otwarcie. Jeśli 

drzwi chłodziarki pozostają uchylone zbyt długo, wówczas system 

automatycznie je zamyka. Easys można stosować zarówno  

w przypadku urządzeń chłodniczych z drzwiami ze ślizgaczem, jak 

i drzwiami z przykręcanym frontem meblowym. 
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W dziale prasowym na stronie www.hettich.com pobrać 

następujący materiał zdjęciowy: 

  

 

 

Program prowadnic Quadro Compact 
zapewnia oprócz pełnego wglądu oraz 
wygodnego dostępu do wszystkich 
produktów żywnościowych 
przechowywanych w szufladach 
chłodziarki i zamrażarki, również 
komfortowe, ciche domykanie drzwi.  
Fot: Hettich 

 
 
 
Dzięki zawiasowi K08 drzwi chłodziarek 
z obciążeniem do 70 kg zamykają się 
cicho i pewnie. Fot: Hettich 
 


