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Zorlu koşullar için tasarlanmış karizmatik 

mekanizmalar 

Soğuk bölümler için geliştirilmiş mekanizma serisi 

 

Beyaz ürünler sektörünün yenilikçi partneri Hettich, mobilya 

teknolojisindeki uzmanlığı ile yeni çözümler geliştiriyor. Bu 

ürünler sayesinde elektrikli aletler, komple Hettich 

mekanizmaları ve konfor özellikleri ile donatılabilir. Soğuk 

bölümler ürün portföyü, çeşitli soğutucular için konforlu, 

sessiz çalışan mekanizma çözümlerini içerir: Sabit veya kayar 

kapaklı entegre edilebilir cihazlar ile müstakil soğutucular için 

geliştirilmiş geniş ürün yelpazesi. 

 

Quadro Compact kızak sistemi  

Quadro Compact kızak sistemi, soğutma ve derin dondurucu 

bölümlerinde bulunan gıda maddelerinin kolay görülmesini ve 

konforlu bir şekilde erişimi sağlar. Tam açılımlı kızak sistemi 

sayesinde gıda maddeleri daima göz önünde bulunur. Quadro 

Compact serisi yumuşak, sessiz çalışma özelliği, kendine has 

kararlılığı ve Silent Sistemi ile kontrollü ve sessiz kapanması 

sayesinde etkileyicidir. 

Kızak sistemi modüler yapılı olarak tasarlanmıştır, bu sayede 

çeşitli buzdolabı serilerinde kolaylıkla uygulanabilir. Ürün grubu 

20, 40 ve 80 kg ağırlık sınıflarını kapsar. Küçük boyutlu bölmeler 

için Quadro Compact FE 20, 40 kg'a kadar büyük boyutlu taze 

tutma bölmeleri için Quadro Compact FE 40 ve 80 kg'a kadar 

büyük derin çekmeceler için Quadro Compact HD. Avantajı: 

Buzdolabının tamamı tek bir çekmece kızağı serisi ile donatılabilir. 

Tüm Quadro Compact serisi çekmece kızakları gizli çalışır ve 

böylece entegre fonksiyonlar trendini yerine getirir. 
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Buzdolabı kapakları için yenilikçi mekanizma çözümleri 

K tipi menteşeler sabit kapaklı buzdolabı ve derin dondurucular 

için tasarlanmıştır, dolabın kapağı geniş açılır ve dolap içinde 

bulunan gıda maddelerine kolay ve hızlı erişim sağlanır, ayrıca 

kapak kontrollü ve güvenli şekilde kapanır. Hettich Silent Sistem 

ürün çözümü, bu konforu kayar dolap kapakları için de sunar. 

Uygulama kolay ve akıllı şekilde gerçekleşir: Kayar kapak elemanı 

yerine Silent Sistem ünitesi monte edilir. 

Elektro mekanik açma desteği Easys ile, kulpsuz mutfak tasarımı 

şimdi artık buzdolabı uygulamalarında da geliştirilebilir. Easys, ön 

panele basıldığında işletime geçer ve kapağı bir miktar aralar, 

ardından kapağı elinizle komple açabilirsiniz. Kapak uzun süre 

açık kaldığında, sistem kapağı otomatik olarak kapatır. Easys 

serisi, hem kayar kapaklı cihazlar hem sabit kapaklı cihazlar için 

kullanılabilir. 

  

 

Aşağıdaki resimli malzemeler, www.hettich.com adresinden 

indirilebilir: 

  

 

 

 
Quadro Compact kızak serisi, buzdolabı 
ve derin donduruculardaki gıda 
maddelerine kolaylıkla erişimin yanı sıra 
kapakların, konforlu ve sessizce 
kapanmasını da mümkün kılar.  
Fotoğraf: Hettich 

 
 
 

Aynı zamanda azami 70 kg yükleme 
yapılabilen buzdolabı kapakları da, K08 
tipi menteşe ile sessiz ve güvenli şekilde 
kapatılır. Fotoğraf: Hettich 


