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"A részletek 
aranyat érnek."

Bármilyen bútor megvásárlása 
a kívánságokkal kezdődik: az 
egyéni design, nagyobb kényelem 
vagy új tárolási lehetőségek. 
Használja ki a Hettich termékek 
megoldásait: mi vagyunk Ön 
számára az ötletek forrása, 
teremtsen hozzáadott értéket 
és adjon bútorainak lenyűgöző 
lehetőségeket, praktikus 
kényelmet és sokoldalúságot. 
Lenyűgöző megoldások. Mi ezt 
Fascin[action]-nek hívjuk.

Egyedi mint Ön:  
AvanTech YOU
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"A kedvenc külsőm 
az, ami egyedi."

A személyes életmód kifejezése 
egyre fontosabbá válik a jövőben. 
Nem csak a bútorok hanem a 
vasalatok is kifejezik az egyéni 
személyiséget. Városi életstílus 
vagy toszkán hangulat: ami Önnek 
tetszik, az a divat. 
Ügyfelei különleges bútorokat 
keresnek, fókuszban a személyre 
szabhatósággal. Kövesse 
a személyre szabhatóság 
megatrendjét az AvanTech YOU-val. 
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"Az élet túl rövid ahhoz, 
hogy egy sivár otthonban 
éljünk."

Soha nem volt még ilyen egyszerű az 
ügyfelek elképzeléseire összpontosítani: 
Az AvanTech YOU lehetővé teszi ügyfelei 
számára, hogy  pontosan úgy alakítsák a 
fiókot, hogyan ahogyan ők szeretnék. 
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"El a szokásossal,  
szabadságot kérek."
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Akár a fürdőszobában, akár a nappaliban vagy 
konyhában - bármely kívánság egy egyedi 
megjelenésért könnyen teljesíthető a széleskörű 
termékválaszték sokszínűségével és a bútorok 
kialakításának számos különböző módjával, amelyek 
majd egyéniséget sugallnak. 
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„Az arcom mindent elmond
arról, hogy milyen legyen  
és hogyan nézzen ki az  
otthonom“

A koncepciónk hatalmas 
rugalmasságot biztosít a 
színtervezés, forma és anyagok 
terén, így kulcsot ad a saját 
bútortervezési ötleteinek 
megvalósításához.
Ez inspirálni fogja az ügyfeleit és 
egyedivé teszi Önt a piacon.
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VÁLTOZATOS DIZÁJN ÉS KREATÍV SZABADSÁG

FORMAI INNOVÁCIÓ
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Az AvanTech YOU lenyűgöz! A mindössze 
13 mm oldalszélességgel, a stílusa 
kompromisszumok nélkül elegáns.  
A letisztult dizájn lenyűgözően érvényesül, 
ahogy a mozgó alkatrészek eltűnnek a keskeny 
fiókoldalban. 

Itt nincsenek takarósapkák vagy lyukak, hogy 
elrontsák a hibátlan szépség látványát.  
A szerelvény szándékosan háttérbe szorul, és 
dizájnelemként illeszkedik a bútorba.
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VÁLTOZATOS DIZÁJN ÉS KREATÍV SZABADSÁG

KREATÍV SZABADSÁG
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Kifinomult, nyitott, extravagáns vagy  
inkább visszafogott? Hihetetlenül könnyű elérni 
az AvanTech YOU-val, bármilyen személyes 
karaktert is szeretne, Ön  
dönti el, hogy mit tükrözzön a dizájn.

Egy egyszerű kattintással a dekor profilok, vagy 
a DesignCapes oldaltakarók  
hangsúlyos, vizuális átalakulást nyújtanak.

Elegáns üveglapok az Inlay fiókoldalakhoz 
megszüntetik a belső tér és a bútor  
közötti határokat, így vonva magára  
a tekintetet. Az Inlay oldalprofilok lehetőséget 
adnak továbbá, hogy bármely Ön által  
választott anyaggal tegye  
egyedivé elképzelését!
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Design profil

Dekorációs DesignCape

Fiók- oldalprofil színek

Pigmentált antracit

Tiszta matt fehér

Ezüstös alumínium  
megjelenés

VÁLTOZATOS DIZÁJN
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Magasságok  
(mm)

77 

101

139

187

187

251
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A letisztult stílushoz elegáns módon kell  
a márkajelzés is. A személyre szabott logó 
lenyomat tükrözi a dizájn elegáns  
vonalvezetését, de egyben hangsúlyos is.

Az AvanTech YOU belső rendszerezők ideális 
helyet biztosítanak az eszközeinknek.  
Takaros, letisztult rendszert tudunk alkotni, 
amely pillanatok alatt áttekinthető.
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AvanTech YOU Inlay
Egyéni igényekhez csak a legjobb megoldások:
akár a standard kivitelű üveg, akár az egyedi anyagok 
széles választéka, például fa, kő, vagy pala. Ha az Ön 
által választott anyag 10 mm vastag, bármi belefér.
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KÜLÖNBÖZŐSÉG  
A TÖKÉLETESSÉGBEN ÉS KÉNYELEMBEN

Használja ki a beállítási lehetőségeket 
(függőleges, oldalirányú és dőlésszög), 
amelyeket az AvanTech YOU fiókrendszer 
biztosít, az előlapok precíz beállításához.  
A megfelelő fiókcsúszókkal és felhasználóbarát 
funkciókkal kombinálva az AvanTech YOU 
ideális választás az Ön egyedi igényeihez és 
bútortervezéséhez.

Láthatatlanul működő alkatrészek, tökéletesen 
kialakított fiók oldalpanelek: mindez egy 
fiókrendszerben, ahol a beállítási lehetőségek 
és a szerelési opciók az oldalfalakban vannak 
elrejtve, a makulátlan és letisztult dizájn 
érdekében.

FUNKCIÓ ÉS TELJESÍTMÉNY20



KÜLÖNBÖZŐSÉG  
A TÖKÉLETESSÉGBEN ÉS KÉNYELEMBEN

A külső dekorpanel egyszerűen 
hátracsúsztatható. Az egyedi mechanika 
lehetővé teszi az előlap kioldását, továbbá  
a-front függőleges és oldalirányú beállítását. 

Az Ön biztonsága érdekében: az előlap 
kioldás után egy rögzített állásba esik, 
így könnyedén eltávolítható. Intelligens 
megoldás, különösen a nagy, széles előlapok 
esetén.

A designer profil a fiók oldalán nem 
csak stíluselem, hanem elrejti a fiók 
dőlésszög-beállító elemét oly módon, hogy  
az felülről könnyen hozzáférhető maradjon.
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Actro YOU

A fióksín az alapja a felsőbbrendű, 
személyre szabható bútortervezésnek. Ez 
adja a bútorok abszolút tökéletességét, 
amely érezhető és hallható.
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Quadro YOU

Egy fiókrendszer, két fajta fióksín és az 
azonos furatkiosztás lehetővé teszi  
a bútorok széles választékának kialakítását 
a különböző igényekhez. A bútorokat  
a felhasználóbarát funkciók egész sora 
teszi egyedivé. 
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Actro YOU

Kiváló teljesítmény, 
finoman záródó  
Silent System. 

A Push to Open Silent 
típus fogantyú nélküli 
nyitást és csillapított 
(Silent System) 
záródást nyújt.

·  Páratlan futási teljesítmény
·  Kivételes oldalirányú 
stabilitás

·  A lehető legtökéletesebb 
terhelhetőségi kategóriák 
(40kg és 70kg)

·  Szinkronizált 
vezérlés az optimális 
terheléselosztásért.
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Quadro YOU

Kiváló teljesítmény, 
finoman záródó  
Silent System. 

Opcionális Push to 
Open Silent mód, amely 
fogantyú nélküli nyitást 
és csillapított (Silent 
System) záródást nyújt.

·  Sima, precíz futás
·  Extrém hosszú üzemi 
élettartam garantált

·  Kipróbált és bevált,
  folyamatosan optimalizált
  futásteljesítmény
· Terhelhetőség akár 30    
  kg-ig
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„Az én stratégiám:  
Többet kínálni kevesebb 
erőfeszítéssel“

Alakítsa a holnap bútorvilágát
Speciális megoldásokra van szüksége 
a bútoraihoz? Az AvanTech YOU 
hangsúlyt helyez az Ön jövőbeli üzleti 
sikerére és a testreszabhatóságot 
egy egyszerű képletre szorítja: 
változatosság kevés eltéréssel 
és hatékony folyamatokkal. 
Költséghatékony megoldást 
eredményez, optimalizálva  
a beszerzést, a készletezést 
a termelést, a gyártást, az 
összeszerelést és a beszerelést, így 
felkészítve Önt a jövőre és biztosítva  
rugalmasságot a változásokhoz. 
Használja ki az AvanTech YOU 
platformkoncepció nyújtotta 
lehetőségeket hogy megszilárdítsa az 
Ön bútortervezési arculatát. 
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Legyen az Ön rendszere
Használja ki a formatervezés és személyre 
szabhatóság számos módját a bútorai 
tervezésénél. Adja meg a bútorainak az 
összetéveszthetetlen karaktert és reagáljon 
gyorsan a legújabb dizájntrendekre.

„Nem bútorokat készítek, 
Formatervezési világokat 
teremtek.“
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Megoldások, amelyek lenyűgözik Önt
Az AvanTech YOU a következőket kínálja Önnek: 
potenciális megtakarításokat és megnyitja  
a lehetőségeket: a platform koncepció lehetővé 
teszi az variációk és a készleten lévő alkatrészek 
számának csökkentését, miközben fenntartja  
a széles termékkínálatot. Állítson fel magas 
színvonalat az elegáns termékdizájnnal, 
ugyanakkor takarítson meg pénzt és időt. Használja 
az AvanTech YOU-t hogy az ügyfél igényeinek 
kielégítése könnyű és költséghatékony legyen. 

"Az ügyfeleinké az ötletek, 
miénk pedig az egyszerű 
válaszok."
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Erőssé téve Önt
Hozzon létre kiemelkedő bútorokat és nyűgözze 
le ügyfeleit nagyszerű teljesítménnyel- 
függetlenül a terhelési kategóriáktól. 
Kombinálja a fiókokat és fióksíneket, és törjön 
be új piaci szegmensekre az Ön saját egyedi 
megoldásaival a fürdőszobák, konyhák, nappalik 
vagy üzletek berendezéséhez. Hozzáadott érték 
az Ön számára: a folyamatok hatékonyabbá 
válnak, néhány korábbi munkafolyamat akár 
el is hagyható az AvanTech YOU intuitív 
szerelésének hála. 

„Az erősségem:  
az egyénre szabott 
bútorok készítése.“
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KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY MINDEN 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEN
Egyediség a tervezésben, tökéletesség 
és kényelem

Formatervezési változatosság, tökéletesített 
technológia, számos felhasználóbarát funkció 
és az AvanTech YOU fiókrendszer magas 
teherbírása lehetővé teszi a különböző 

alkalmazásokat a vásárlói igényekre 
összpontosítva.

Felhasználási sokszínűség a konyhák, 
előszobák számára, fürdőszobák, hálószobák, 
nappalik vagy üzletek felszereléséhez.
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Magasság 
(mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AVANTECH YOU PLATFORM
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Belső előlap

Hátlap

DesignCape

DesignCape

Designer 
profil

AvanTech YOU Inlay

Szabványosan egyedi

Belső előlap

DesignCape

AvanTech YOU Inlay
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AZ ÖN HATÉKONYSÁGA,
AZ ÖN LEHETŐSÉGEI

PRECIZITÁS, BIZTONSÁGOS 
BEÁLLÍTÁS
·  Egyszerű függőleges és 
oldalirányú beállítás (egyedi 
elcsúsztatható külső 
dekorpanel)

·  Az előlap biztonságos 
eltávolítása (rögzített pozíció)

· Az előlap egyszerű, szerszám  
  nélküli szerelése
· Egyszerű dőlésszögállítás,    
  felülről történő hozzáféréssel   
  (a dekor oldalpanel kettős  
  funkciója)
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A DIZÁJN TALÁLKOZIK A FUNKCIONALITÁSSAL
· A fiókrendszer minden előnye az oldalfalakba integrálva
· A beállítási és szerelési rendszer elrejtve a szem elől  
  a fiók oldalsó profiljának makulátlan, letisztult
  kialakításában
· Tervezési sokszínűség és rugalmasság a dekorprofilokkal,          
  DesignCapes dekorpanelekkel és egyedi betétanyagokkal
· Fióksín platform a széles körű alkalmazhatósághoz

INTUITÍV SZERELÉS
·  Kényelmes, praktikus hátlap
  szerelés (egydimenziós
  illesztési irány)
·  Nincs szükség a fenéklap 
marására

·  A fiókalj felcsavarozható, vagy 
kapcsokkal rögzíthető

· Fiókalj szélessége = Hátlap    
  szélessége
· Nincs szükség hátlaprögzítőkre

Egyedi, akár Ön: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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A koncepció lehetővé teszi a nagyfokú 
rugalmasságot a tervezés, a szín, a forma és 
az anyagok terén, hogy könnyen és sikeresen 
megvalósíthassa a saját bútorötleteit. 
A mindössze 13 mm-es oldalvastagság, 
kompromisszumok nélküli tökéletességet 
biztosít a dizájnnak. A technológia innovatívan 
eltűnik a vékony oldalban, helyet biztosítva 
a letisztult formatervezésnek. A sima oldalak 
hibátlan szépségét nem zavarja meg semmilyen 
takarósapka, vagy nyílás. Ezek a vasalatok 
a bútortervezés szerves részét képzik. 

TEGYE EGYEDIVÉ TERVEIT!
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A személyiség kifejezése még soha nem 
volt ilyen egyszerű.

Minden felhasználó eldöntheti, hogy milyen 
személyes karaktert szeretne tükrözni a fiók 
kialakításával - az AvanTech YOU-val 
bármely kívánság könnyen teljesíthető. 
Egyetlen kézmozdulattal, a fiók kinézete 
drámaian megváltozik a dekoratív 
profiloknak vagy DesignCape-nek 
köszönhetően. Inlay oldallapok elegáns 
üveggel megszüntetik a határokat a belső tér 
és a bútorok között, és betekintést biztosít  
a fiók belsejébe.

Az Ön ötleteiből és egyedi anyagaiból különleges 
és összetéveszthetetlen megoldások születhetnek!
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Dekoratív profilok standard alkatrészei 
az AvanTech YOU-nak. Személyiség már 
alapfelszereltségként.

Használja ki az alkotás változatos 
lehetőségeit egyedi kialakítású bútoraihoz. 
Adjon bútorainak összetéveszthetetlen 
karaktert és reagáljon gyorsan a legújabb  
tervezési trendekre. A leggyorsabb módja: 
Használjon standard dekoratív profilokat. 
A dekoratív profilok fiókokkal színazonosan 
kaphatók fehér, ezüst és antracit színben, 
vagy akár a következő kivitelekben: 
alumínium, rozsdamentes acél, króm, dió, 
vagy tölgy.

DEKORATÍV PROFILOK
STANDARD

FÉNYES SZÍNEK KONTRASZTOS DEKOROK

 Az oldal felső éle egyéni választás szerint
 Klipes rögzítés
 Fóliával bevonatolt műanyag

Dekoratív profil

Felületkezelés / cikksz.
Ezüst Fehér Antracit Alumínium Króm Tölgy Dió

Névleges 
hossz mm

270 9 255 804 9 255 813 9 255 822 9 255 759 9 255 768 9 255 777 9 255 786 9 255 795
300 9 255 805 9 255 814 9 255 823 9 255 760 9 255 769 9 255 778 9 255 787 9 255 796
350 9 255 806 9 255 815 9 255 824 9 255 761 9 255 770 9 255 779 9 255 788 9 255 797
400 9 255 807 9 255 816 9 255 825 9 255 762 9 255 771 9 255 780 9 255 789 9 255 798
450 9 255 808 9 255 817 9 255 826 9 255 763 9 255 772 9 255 781 9 255 790 9 255 799
500 9 255 809 9 255 818 9 255 827 9 255 764 9 255 773 9 255 782 9 255 791 9 255 800
550 9 255 810 9 255 819 9 255 828 9 255 765 9 255 774 9 255 783 9 255 792 9 255 801
600 9 255 811 9 255 820 9 255 829 9 255 766 9 255 775 9 255 784 9 255 793 9 255 802
650 9 255 812 9 255 821 9 255 830 9 255 767 9 255 776 9 255 785 9 255 794 9 255 803
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 Tartóprofil a dekoratív profilok egyedi változatai számára
 Hossz 2000 mm
 Klipes rögzítés
 Szürke, ragasztószalaggal

Cikkszám

9 255 831

Egyedi anyagból készült 
dekoratív profilok

EGYÉNI

Így lehetséges:

Festett standard dekoratív profilok vagy 
egyedi profilok használata hogy kifejezze 
az ötleteit és elképzeléseit.
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>17,5

10

2,6>17,5

NL - 10

13

1 2 3

Példa

Így kerülheti el a hibákat a ragasztáskor
• A felületeknek tisztának, száraznak, zsír-és pormentesnek kell lenniük.
• Csak akkor ragasszon, ha a felületek teljesen megszáradtak.
• Az összeragasztott anyagokat szorosan nyomja össze.

DEKORATÍV PROFILOK
EGYÉNI
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Példák:

Tartó profil Egyéni profil Egyedi dizájn
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DesignCape takarólapok standard  
esetben eloxált alumínium és 
rozsdamentes acél színekben 
gondoskodnak az összetéveszthetetlen 
luxus megjelenésért. De az AvanTech 
YOU platform itt is számos további 
testreszabási lehetőséget kínál, 
amennyiben egyediséget szeretnénk 
a szín és anyagtrendek között. 

STANDARD

TRENDCAPE

DESIGNCAPE

 Klipes rögzítés 
 Hossz 2000 mm 
 Alumínium

A készlet tartalmazza: 
 Alumínium profil 
 Rögzítőelemek 
 Egyéb DesignCape változatok 
lásd Hettich eShop

DesignCape 

Felületkezelés / cikksz.
Alu  
felületkezelés

Rozsdament. 
felületk.

Tölgy 
dekor

Réz 
dekor

Beton 
dekor

Névleges 
hossz mm

101 9 257 643 9 257 647 9 283 217 9 283 218 9 283 219

187 9 257 645 9 257 649 9 283 221 9 283 223 9 283 224
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Lenyűgöző megoldások.

Nagyon magasra tette a lécet a kiváló 
bútortervezés és kivételes fiók kialakítása 
terén. Minden lehetséges - és egyszerűen 
megvalósítható.

EGYÉNI

Felületkezelés / cikksz.

Névleges 
hossz mm Alumínium 

101 9 257 643

187 9 257 645

Így lehetséges:

A natúr alumínium DesignCape segítségével 
alkossa meg saját változatát.

51



y

NL - 10

NL - 10

>17,5 >17,5

1

2,7

5,2

1,9

2,7

5,2

1,9

Figyelem a részletekre

Egyedi bútorok a reflektorfényben:  
a DesignCape-nek köszönhetően. 
Válassza ki az oldal külső színárnyalatát, 
hogy kontrasztot hozzon létre  
a standard fiókszínekkel, vagy találja 
meg a megfelelő színt, hogy a fiókoldalak 
tökéletesen passzoljanak a front 
kivitelezéséhez.  
Furnér vagy fóliázás használatával az 
AvanTech YOU fiókokkal létrehozhat 
számos exkluzív dizájnt.

DESIGNCAPE
EGYÉNI
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2 3

4 5

NL Ragasztócsík

≤450 2

≥500 3

Így kerülheti el a hibákat a ragasztáskor
• A felületeknek tisztának, száraznak, zsír- és pormentesnek  

kell lenniük.
• Csak akkor ragasszon, ha a felületek teljesen megszáradtak.
• Az összeragasztott anyagokat szorosan nyomja össze.
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AVANTECH YOU INLAY
STANDARD

Csak a legjobb megoldások az egyéni kívánságokhoz: 
átlátszó üveg vagy különböző anyagok, például fa,  
kő vagy pala. Ha az anyag vastagsága 10 mm, minden 
ügyélnek kínálhat megoldást. 

A 10 mm vastagságú átlátszó üveget 
alapfelszereltségként szállítjuk.  
Használhat továbbá 8 mm vastagságú anyagokat is.

Névleges 
hossz mm

Felületkezelés / Cikksz.

ezüst fehér antracit

350 9 257 173 9 257 180 9 257 187

400 9 257 174 9 257 181 9 257 188

450 9 257 175 9 257 182 9 257 189

500 9 257 176 9 257 183 9 257 190

550 9 257 177 9 257 184 9 257 191

600 9 257 178 9 257 185 9 257 192

650 9 257 179 9 257 186 9 257 193

 Integrált magasság-, oldal- és dőlésbeállítás
 Porfestett acél 

Inlay oldalfal készlet, magasság 187 mm A készlet a következőket tartalmazza:
 1 szett Inlay oldalfal, bal és jobb 
 2 db elülső takaró, bal és jobb oldali
 2 db hátsó takaró, bal és jobb oldali
 2 db elülső klip az Inlay oldalakhoz, csavarozáshoz
 2 db hátsó stabilizátor
 rögzítőelemek

54



y

BL

RB

NL

140,5 

LT
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KB

LB

10 mm 8 mm
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130
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10

X

1

45°

8

130

NL mm X mm X mm

350 227 225

400 277 275

450 327 325

500 377 375

550 427 425

600 477 475

650 527 525

Hettich technikai asszisztens
https://www.hettich.com/short/f1d89a

 Szerelés
 Beállítás
 Támogatás

Méret mm

BB Fenéklap szélessége LB - 24 mm

BL Fenéklap hossza NL - 21 mm

KB Korpusz szélessége

RB Hátfal szélessége LB - 24 mm

NL Névleges hossz

KD Korpusz oldal vastagsága

LB Teljes belső szélesség

LT Teljes belső mélység NL + 3 mm

LT Belső fiók NL + 12 mm

LT Belső fiók  
Push to open Silent

NL + 21 mm

Kezében a döntés

Magabiztos tervezésű bútorok gyártása fürdőszobák, 
konyhák, nappalik vagy üzletekhez, amellyel 
könnyedén szerezhet úgy ügyfeleket.  
Saját egyedi anyagokat szeretne használni? Ez könnyű, 
ha követi az alábbi útmutatót.

EGYÉNI

Szerelési és  
beépítési  
méretek

Cikksz. 
9 268 677
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