
Spolehlivé a precizní:  
výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky s boky tl. až 19 mm
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Výkonná precizní technika  
a excelentní hladký chod: Quadro.

Nejsnadnější montáž dřevěných 
zásuvek: 
nasunutím na spojky.

Pro všechny požadavky: 
částečné výsuvy i plnovýsuvy,  
v různých délkách, s různou  
nosností

Silent System: 
I těžké zásuvky se zavírají měkce  
a tiše – díky integrovanému tlumení 
Silent System.

Push to open: 
pro samočinné otevírání zásuvek. 
Perfektní řešení pro nábytek bez 
úchytek.

Výsuvy Quadro garantují nejvyšší komfort pro zásuvky.  
S atraktivním designem díky zcela skryté montáži.  
S dlouhou životností a trvalým špičkovým výkonem.  
Odolné valivé dráhy optimálně vedou ocelové kuličky -  
pro perfektní vertikální a horizontální stabilitu. Výsuvy  

s tlumením Silent System umožňují lehké a tiché zavírání 
zásuvek. Výsuv s funkcí Push to open samočinně otevře 
zásuvku po mírném zatlačení na čelo zásuvky - pro nábytek 
bez úchytek.

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Výsuvy Quadro
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Plnovýsuvy Quadro V6 montáž nasunutím
	Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System  10 - 11
	Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open  12- 13

Příslušenství viz katalog "Technika a použití", str. 1327, svazek 1

Technické informace viz katalog "Technika a použití", str. 1328, svazek 1

Pomůcky pro zpracování viz katalog "Technika a použití", str. 829, svazek 2

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Výsuvy Quadro
	Přehled

Synchronizace pro plnovýsuvy Quadro s Push to open 
pro dřevěné zásuvky
	Přehled výhod  14 - 15 
	Synchronizace pro Quadro V6 / 4D V6 / V6+  16 - 17

Částečné výsuvy Quadro 25 montáž nasunutím 
	Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System  6 - 7
	Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open  8 - 9

Výsuvy Quadro
	Přehled výhod  4 - 5 
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Přehled výhod:
Výsuv Quadro



5Technik für Möbel

Pro dlouhou životnost nábytku:
· precizní ocelové ložiskové kuličky nevyžadují žádnou údržbu
· vysoká stabilita díky speciální geometrii profilu Quadro
· harmonický lehký chod

Pro vysokou produktivitu výroby:
· stejná konstrukce korpusu i zásuvky pro    
  oba typy 
· částečné výsuvy a plnovýsuvy
· integrované tlumení Silent System nebo  
  bezúchytkové otvírání Push to open

Pro atraktivní design nábytku:
· skrytá montáž
· Push to open - pro bezúchytkové otvírání  
  zásuvky
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Hett
CAD

 Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez  
 použití nářadí
 Integrované tlumení Silent System
 Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
 Nosnost dle EN 15338, třída 3
 Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
Jmenovitá délka / 
délka zásuvky NL mm

Minimální hloubka 
korpusu KT mm

Ztráta výsuvu EL mm Rozteč otvorů b1 mm Obj. číslo Bal.

levý pravý

300 313 50 160 9 212 672 9 212 673 24 ks

350 363 62 192 9 212 675 9 212 676 24 ks

400 413 74 224 9 212 679 9 212 680 24 ks

450 463 86 256 9 212 681 9 212 682 24 ks

500 513 98 288 9 212 683 9 212 684 24 ks

 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky,  
 bez použití nářadí
 Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
  Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

levá 9 144 830 100 ks

pravá 9 144 841 100 ks

levá + pravá 9 144 597 5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police 
 nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
 Pro tloušťku 16 - 19 mm
 Plast černý a bílý
 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL)  
 zkrátí o 12 mm 
 
Sada obsahuje:
 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
 2 ks adaptér

Obj. číslo Bal.

0 075 808 5 sad

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 25 kg
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Hett
CAD
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 Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
 Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 25 kg
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Hett
CAD

 Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez  
 použití nářadí
 Integrované bezúchytkové otvírání Push to open
 Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
 Nosnost dle EN 15338, třída 3
 Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
Jmenovitá délka / 
délka zásuvky NL mm

Minimální hloubka 
korpusu KT mm

Ztráta výsuvu EL mm Rozteč otvorů b1 mm Obj. číslo Bal.

levý pravý

300 313 50 160 9 212 717 9 212 718 24 ks

350 363 62 192 9 212 719 9 212 720 24 ks

400 413 74 224 9 212 723 9 212 724 24 ks

450 463 86 256 9 212 725 9 212 726 24 ks

500 513 98 288 9 212 727 9 212 728 24 ks

 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky,  
 bez použití nářadí
 Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
  Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

levá 9 144 830 100 ks

pravá 9 144 841 100 ks

levá + pravá 9 144 597 5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police 
 nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
 Pro tloušťku 16 - 19 mm
 Plast černý a bílý
 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL)  
 zkrátí o 12 mm

Sada obsahuje:
 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
 2 ks adaptér

Obj. číslo Bal.

0 075 808 5 sad

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 25 kg
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 Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
 Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 25 kg
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Hett
CAD

 Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez  
 použití nářadí
 Integrované tlumení Silent System
 Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
 Nosnost dle EN 15338, třída 3
 Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
Jmenovitá délka / 
délka zásuvky NL mm

Minimální hloubka 
korpusu KT mm

Rozteč otvorů b1 mm Rozteč otvorů b2 mm Obj. číslo Bal.

levý pravý

300 313 192 9 225 673 9 225 674 10 ks

350 363 192 9 225 675 9 225 676 10 ks

400 413 224 9 225 677 9 225 678 10 ks

450 463 256 9 225 729 9 225 730 10 ks

500 513 288 224 9 225 731 9 225 732 10 ks

 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky,  
 bez použití nářadí
 Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
  Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

levá 9 144 830 100 ks

pravá 9 144 841 100 ks

levá + pravá 9 144 597 5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police 
 nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
 Pro tloušťku 16 - 19 mm
 Plast černý a bílý
 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL)  
 zkrátí o 12 mm

Sada obsahuje:
 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
 2 ks adaptér

Obj. číslo Bal.

0 075 808 5 sad

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 30 kg
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CAD
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 Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
 Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 30 kg
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Hett
CAD

 Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez  
 použití nářadí
 Integrované bezúchytkové otvírání Push to open
 Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
 Nosnost dle EN 15338, třída 3
 Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
Jmenovitá délka / 
délka zásuvky NL mm

Minimální hloubka 
korpusu KT mm

Rozteč otvorů b1 mm Rozteč otvorů b2 mm Obj. číslo Bal.

levý pravý

300 313 192 9 225 734 9 225 735 10 ks

350 363 192 9 225 737 9 225 738 10 ks

400 413 224 9 225 739 9 225 740 10 ks

450 463 256 9 225 741 9 225 742 10 ks

500 513 288 224 9 225 743 9 225 744 10 ks

 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL) zkrátí o 12 mm

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky,  
 bez použití nářadí
 Plynulé seřízení výšky + 2 mm vroubkovaným kolečkem
  Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

levá 9 144 830 100 ks

pravá 9 144 841 100 ks

levá + pravá 9 144 597 5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)
 Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police 
 nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
 Pro tloušťku 16 - 19 mm
 Plast černý a bílý
 Při použití spojek pro výsuvné police a adaptérů se délka zásuvky (NL)  
 zkrátí o 12 mm

Sada obsahuje:
 2 ks spojka pro výsuvné police, levá a pravá
 2 ks adaptér

Obj. číslo Bal.

0 075 808 5 sad

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 30 kg
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 Technické informace, viz katalog "Technika a použití", str. 1328 - 1332, svazek 1
 Příslušenství, viz katalog "Technika a použití", str. 1327, 1333 - 1335, svazek 1

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open, tl. boků zásuvky až 19 mm
	Nosnost 30 kg
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Přehled výhod:
Synchronizace pro plnovýsuvy Quadro s Push to open
  

Design a komfort
· Spolehlivé otvírání zásuvek bez úchytky
· Mechanizmus reaguje na lehké zatlačení ve velké  
  části čela zásuvky
· Oba otvírací mechanizmy se aktivují synchronizovaně
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Pro všechny plnovýsuvy Quadro s Push to open
· Pro Quadro V6 a Quadro V6+ se zásuvkami InnoTech a InnoTech Atira
· Pro Quadro V6, Quadro V6+ a Quadro 4D V6 se dřevěnými zásuvkami

Nejsnadnější montáž synchronizace
· Plnovýsuvy Quadro s Push to open jsou připravené pro dodatečnou     
  montáž synchronizace
· Stačí nacvaknout synchronizační tyč s adaptéry - hotovo
· Hospodárné a flexibilní použití dle potřeby
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Synchronizace Quadro Push to open

 Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm
 Pro jmenovitou délku 250 - 600 mm
 Synchronizační tyč ke zkrácení pro max. šířku korpusu 2000 mm,  
 lze prodloužit pomocí spojky
 Nelze použít s částečnými výsuvy Quadro 

Potřebné součásti:
 1 ks synchronizační tyč
 2 ks adaptér
 Díky spojce lze minimalizovat prořez

Položka Obj. číslo Bal.

1 Push to open synchronizační tyč 9 236 718 1/100 ks.

2 Push to open Synchro adaptér typ A 9 219 966 1/200 ks.

3 Push to open Synchro spojka 9 221 295 1/20 ks

Quadro vestavná šířka EB

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Díky různým vestavným šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat
s různými tloušťkami boků zásuvek (SD). Proto platí tyto rozměry:

Push to open s přídavnou synchronizací

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
	Příslušenství
	Synchronizace pro Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+ s Push to open
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Podélný řez

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Rozměry přířezu

L

L

LW

Montáž

!

Výsuvy pro dřevěné zásuvky
 Příslušenství
 Synchronizace pro Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+ s Push to open

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LW - 88 LW - 92 LW - 94
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Hettich se chová zodpovědně k životnímu prostředí. Toto 
vědomí formuje náš důsledně zažitý management ochrany 
životního prostředí.  Ochrana životního prostředí je důsledně 
prováděna ve všech závodech patřících do skupiny podniků  
Hettich. Pro každý výrobní provoz byla zřízena vlastní komise  
pro životní prostředí.  Zákonná ustanovení jsou považována 
za minimální požadavky.  Dále na mnoha místech ve výrobě  
dodržujeme přísnou směrnici EMAS.  A vyvíjíme procesy,  
s jejichž pomocí se nám v budoucnosti ještě lépe podaří 
šetřit suroviny a podporovat potřebné snahy  
o udržitelný rozvoj.  

Management životního prostředí Hettich

Již v roce 1996 začal Hettich se zaváděním účinných  
systémů managementu životního prostředí podle přísné 
vyhlášky EMAS (aktuálně: Nařízení EU č. 761/2001,  
včetně EN ISO 14.001/2004). Díky zavedení těchto  
systémů jsme úspěšnější v ochraně životního prostředí.  

Toto má pozitivní dopad také na naše zákazníky. Stejně  
tak i od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování  
potřebných minimálních standardů v oblasti životního  
prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a sociální 
oblasti. Pro informaci zde naleznete některé dosažené 
výsledky ve výrobě výsuvů a zásuvkových systémů Hettich  
v závodě Kirchlengern:

Naše výsledky dosažené v ochraně životního prostředí  
v letech 1997 až 2008:

Měrná spotřeba vody:   56 procent 
Měrná spotřeba elektřiny:  21 procent 
Měrná spotřeba tepla:   84 procent 
Měrné emise CO2:   29 procent

Hettich a životní prostředí: odpovědně jednat, aktivně chránit, inovativně myslet
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Standardy Hettich pro obsah chemikálií v produktech

Hettich podtrhuje angažovanost dodržováním interních 
standardů pro obsah chemických látek v produktech.  
Tyto normy zajišťují, že každý výrobek splňuje všechny  
ekologické požadavky, od výrobního procesu až po likvidaci. 
Produkty Hettich mají dlouhou životnost. Adekvátně  
náročně formulované jsou naše standardy, které garantují 
také dodržování mezinárodně platných zákonů. Tím  
vytváříme předpoklady pro spolehlivou celosvětovou  
distribuci nábytku.

Budova s nulovou spotřebou energie: Hettich Forum

Hettich Forum je energeticky neutrální budova a ukazuje 
perspektivu do budoucnosti. Fotovoltaické články, solární  
ohřev užitkové vody, rozsáhlé osázení střechy zelení, 
důsledné využití dešťové vody, tepelná izolace na bázi  

recyklovaného novinového papíru, vysoce účiná rekuperace 
tepla a osvětlení bez jediné klasické žárovky podtrhují  
celkovou koncepci této budovy.

Společnost Hettich byla 5. března 2009 Evropskou komisí 
jmenována GreenBuilding Partnerem a budova Hettich 
Forum následně přesvědčila také porotu národní "Green 
Building Award 2009". Firma Hettich obdržela ocenění  
v kategorii "Nová budova".
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