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„Detale są na 
wagę złota.“

Zakup każdego mebla wiąże się 
z różnymi życzeniami: potrzebą 
zindywidualizowanego designu, 
większego komfortu lub nowych 
pomysłów na zagospodarowanie 
przestrzeni do przechowywania. 
Skorzystajcie z rozwiązań firmy 
Hettich. Jesteśmy źródłem 
inspiracji. Tworzymy wartości 
dodane oraz wyposażamy  
Państwa meble w innowacyjne 
rozwiązania, zwiększając komfort 
użytkowania. Inspirujemy 
rozwiązaniami. Nazywamy to 
Fascin[action].

RÓŻNORODNY DESIGN I SWOBODA PROJEKTOWANIA

Tak wyjątkowy jak Ty:  
AvanTech YOU
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„Mój ulubiony styl jest 
niepowtarzalny.“

Wyrażenie osobistego stylu życia 
stanie się w przyszłości coraz 
ważniejsze. Nie tylko meble, 
ale i okucia pozwalają wyrazić 
osobowość. Styl odzwierciedlający 
tętniące życiem metropolie lub 
senne miasteczka w Toskanii: 
modne jest to, co podoba się 
klientowi. Państwa klienci 
poszukują mebli, które można 
spersonalizować. Indywidualizacja 
jest megatrendem, a z AvanTech YOU 
można za nim podążać.
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„Życie jest zbyt krótkie, 
aby nudno mieszkać.“

Zaspokojenie potrzeb klientów 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe: 
dzięki AvanTech YOU klienci mogą 
stworzyć dokładnie taką szufladę, 
jaka spełni ich wymagania. 
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„Precz z konwencjami, 
potrzebuję swobody.“

Niezależnie od tego czy jest to łazienka, 
salon, czy kuchnia - każde życzenie 
związane z niepowtarzalnym wyglądem 
może zostać spełnione dzięki szerokiej gamie 
produktów oraz różnorodnym możliwościom 
indywidualizacji.
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„Z moich oczu można 
wyczytać, jak ma wyglądać 
moje mieszkanie.“

Nowa koncepcja zapewnia tak dużą 
swobodę pod względem doboru 
kolorów, kształtów i materiałów, 
że z łatwością możecie Państwo 
tworzyć własne projekty mebli. 
którymi zainspirujecie swoich 
klientów i wyróżnicie się na rynku.
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AvanTech YOU fascynuje! Dzięki grubości boku 
wynoszącej zaledwie 13 mm, zachwyca prostą, 
elegancką formą. Ukrycie innowacyjnej techniki 
w boku szuflady, jeszcze bardziej podkreśla 
minimalistyczny design.  

Całkowity brak zaślepek czy otworów, które 
mogłyby zakłócić nieskazitelne piękno. Okucie 
celowo schodzi na drugi plan, wtapiając się  
w mebel i tworzy z nim element wystroju.

INNOWACYJNY DESIGN

RÓŻNORODNY DESIGN I SWOBODA PROJEKTOWANIA 1312



Wyrafinowany, otwarty, ekstrawagancki  
czy raczej powściągliwy?  
Każdy sam może zadecydować o tym,  
jaki styl powinny odzwierciedlać jego  
szuflady - z AvanTech YOU jest to  
niezwykle łatwe do zrealizowania. 

Dzięki profilom dekoracyjnym oraz  
DesignCape wystarczy jeden ruch ręki,  
aby dokonać wizualnej transformacji.

Eleganckie, szklane wypełnienia  
do oskrzyni Inlay zacierają granicę  
pomiędzy wnętrzem a meblem,  
pozwalając skupić uwagę  
na pięknym designie. 

Dzięki możliwości zastosowania  
dowolnych materiałów, Państwa  
pomysły staną się niepowtarzalne!

SWOBODA PROJEKTOWANIA

RÓŻNORODNY DESIGN I SWOBODA PROJEKTOWANIA 1514
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Wysokości  
(mm)

Profil ozdobny

DesignCape

Kolorystyka boków szuflad

Antracyt

Czysta biel mat

Srebrny aluminiowy

RÓŻNORODNY DESIGN
77 

101

139

187

187

251
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AvanTech YOU Inlay
Najlepsze rozwiązania dla indywidualnych wymagań: 
czy to przezroczyste szkło lub inne materiały, takie jak 
drewno, kamień czy łupek. Wszystko jest możliwe, jeśli 
tylko wybrany materiał ma grubość 10 mm.

Minimalistyczna forma wymaga 
eleganckiego sposobu znakowania.  
Subtelnie nadrukowane logo,  
podkreśla prosty elegancki design. 

Dzięki organizacji AvanTech YOU wszystko 
znajdzie swoje miejsce. Idealny porządek  
i doskonały wgląd w całą zawartość szuflady. 
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PERFEKCJA I KOMFORT

Regulacja boczna, wysokości oraz kąta 
nachylenia w systemie szuflad AvanTech YOU 
pozwala uzyskać idealne szczeliny pomiędzy 
frontami. AvanTech YOU, w połączeniu 
z odpowiednimi prowadnicami oraz funkcjami 
zapewniającymi komfort użytkowania, jest 
idealnym rozwiązaniem dla Państwa mebli  
i obranego stylu. 

Ukryta technika, doskonały design: technika 
regulacji i montażu zostały zintegrowane 
w oskrzyni i ukryte są za minimalistycznym 
designem szuflady.

Zewnętrzny bok szuflady przesuwany jest 
do tyłu. Unikalny mechanizm przesuwanego 
boku umożliwia dostęp do elementów 
wypinających front oraz do regulacji bocznej 
i wysokości.

Dla Państwa bezpieczeństwa: po wypięciu 
front zatrzymuje się w ustalonej pozycji 
i można go wygodnie zdjąć. Inteligentne 
rozwiązanie, niezwykle przydatne  
w przypadku bardzo szerokich frontów.

FUNKCJONALNOŚĆ I JAKOŚĆ

Profil dekoracyjny pełni funkcję nie tylko 
ozdobną, ale zakrywa też regulację kąta 
nachylenia szuflady, zapewniając łatwy 
dostęp od góry.
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Quadro YOUActro YOU

Prowadnica jest podstawą dla 
zindywidualizowanego wzornictwa 
meblowego najwyższej klasy. Zapewnia 
meblom perfekcyjną jakość, którą można 
zobaczyć, poczuć i usłyszeć. 

Jeden system szuflad, dwa rodzaje 
prowadnic i jeden schemat nawierceń 
pozwalają projektować meble  
o zróżnicowanym designie i różnorodnym 
zastosowaniu. Meble różnicowane są za 
pomocą funkcji zapewniających komfort 
użytkowania.
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Actro YOU Quadro YOU

Wytrzymały, płynny 
cichy domyk  
Silent System

Wytrzymały i płynny 
cichy domyk

Opcjonalny Push to 
open Silent otwiera 
bezuchwytowe fronty  
i delikatnie je domyka

Opcjonalny Push to 
open Silent otwiera 
bezuchwytowe fronty  
i delikatnie je domyka 

·  Precyzyjny, lekki i płynny 
przesuw

·  Gwarantowana długa 
żywotność

·  Sprawdzony i stale 
optymalizowany przebieg 
ruchu

· Nośność do 30 kg

· Doskonały komfort ruchu 
·  Nadzwyczajnie wysoka 
stabilność boczna

·  Najlepsza możliwa 
nośność w dwóch 
kategoriach (40 kg  
i 70 kg)

·  Optymalne rozłożenie 
obciążenia dzięki 
synchronizacji
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„Moja strategia:  
oferować więcej przy 
mniejszym nakładzie pracy“

Kształtujcie świat mebli jutra
Potrzebujecie Państwo konkretnych 
rozwiązań do swoich mebli? 
AvanTech YOU jest podstawą 
przyszłego sukcesu Państwa 
firmy i sprowadza oferowanie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
do prostej formuły: duża 
różnorodność przy mniejszej ilości 
komponentów i uproszczonych 
procesach. Rezultatem tego 
jest optymalizacja procesów 
zakupowych, magazynowych, 
produkcyjnych i montażowych, 
wzmacniająca Państwa 
konkurencyjność i pozwalająca 
elastycznie reagować na zmiany. 
Wykorzystajcie możliwości, jakie 
oferuje platforma AvanTech YOU, 
aby za pomocą designerskich 
mebli wzmocnić swoją markę.

PROCESY I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 2726



Stwórzcie swój system
Skorzystajcie z różnorodnych możliwości 
projektowania spersonalizowanych mebli. 
Nadajcie swoim meblom niepowtarzalny 
charakter i szybko reagujcie na najnowsze 
trendy.

„Nie projektuję mebli,  
ja tworzę nowe światy.“

PROCESY I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 2928



Rozwiązania, które 
Państwa zachwycą
AvanTech YOU pozwala obniżyć 
koszty. Dzięki koncepcji platformy 
produktowej można oferować 
szeroką gamę produktów, przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
ilości magazynowanych 
komponentów. Wyznaczajcie 
standardy minimalistycznym 
designem, oszczędzając przy tym 
czas i pieniądze. Wykorzystajcie 
AvanTech YOU, aby łatwo  
i optymalnie kosztowo spełniać 
oczekiwania klientów.

„Nasi klienci mają 
pomysły, my proste 
rozwiązania.“
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Nowe rozwiązania zapewnią 
Państwu silną pozycję
Twórzcie meble  
o niepowtarzalnym designie  
i zaskakujcie swoich klientów 
doskonałą jakością ruchu - 
niezależnie od klasy obciążenia. 
Łączcie szuflady z różnymi 
prowadnicami i zdobywajcie 
nowe segmenty rynku własnymi 
liniami mebli do łazienek, kuchni, 
salonów czy sklepów. Kolejna 
wartość dodana: usprawnione 
procesy, eliminacja zbędnych 
etapów pracy oraz intuicyjny 
montaż AvanTech YOU. 

PROCESY I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

„Moja mocna strona:  
tworzenie mebli szytych  
ma miarę.“
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SILNA POZYCJA WE WSZYSTKICH 
ZASTOSOWANIACH
Design, perfekcja i komfort

Różnorodność wzornictwa, wyrafinowana 
technika, liczne funkcje zapewniające 
komfort użytkowania oraz duża nośność 
systemu szuflad AvanTech YOU pozwalają 
tworzyć meble o różnym przeznaczeniu, 

uwzględniając przy tym indywidualne 
życzenia klientów. Szerokie zastosowanie 
w kuchniach, przedpokojach, łazienkach, 
sypialniach i salonach oraz w meblach 
sklepowych.
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Wysokość 
(mm)

Front do szuflady wewnętrznej

Ścianka tylna

DesignCape

DesignCape

Profil ozdobny

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AvanTech YOU Inlay

Personalizacja w standardzie

Front do szuflady wewnętrznej

DesignCape

PLATFORMA AVANTECH YOU

AvanTech YOU Inlay
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OPTYMALIZACJA PROCESÓW,  
OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI

POŁĄCZENIE DESIGNU I FUNKCJONALNOŚCI
·  Wszystkie zalety szuflady systemowej zintegrowane  
w oskrzyni

·  Technika montażu i regulacji ukryta w pięknym, 
minimalistycznym boku szuflady

·  Zróżnicowany i spersonalizowany design, dzięki profilom 
dekoracyjnym, DesignCapes oraz wypełnieniom  
z różnych materiałów

· Platforma prowadnic z szerokim zakresem zastosowań

PRECYZYJNA I BEZPIECZNA 
REGULACJA
·  Komfortowa regulacja boczna 
i wysokości (unikalny, ukryty 
mechanizm przesuwnego 
boku)

·  Bezpieczne wypięcie frontu 
(przytrzymanie frontu)

·  Prosty montaż frontu bez 
użycia narzędzi

·  Komfortowa regulacja kąta 
nachylenia szuflady z łatwym 
dostępem od góry (podwójna 
funkcja profilu dekoracyjnego)

INTUICYJNY MONTAŻ
·  Wygodny, praktyczny montaż 
ścianki tylnej

·  Nie ma potrzeby frezowania dna
·  Dno można przykręcić ręcznie 
lub "zszyć"

·  Szerokość dna = szerokość 
ścianki tylnej

·  Nie ma potrzeby montowania 
zatrzasków

Tak wyjątkowy jak Ty: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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