Dva v jednom:
Push to open Silent pro ArciTech

100% komfort, žádné kabely:
Push to open Silent pro ArciTech

Design nábytku bez úchytek fascinuje svým puristickým
charakterem. Tento trend často staví výrobce nábytku před
výzvy jak v oblasti výroby, tak s ohledem na uživatelský
komfort.
Komfort elektromechanického systému. Ale čistě
mechanické řešení.
Nejlepší výsledky při otevírání bezúchytkových zásuvek
dosud poskytovaly elektromechanické systémy. Ty však vyžadují
připojení na elektrickou síť a jejich výroba a montáž je náročná.
Firma Hettich nyní přináší významnou inovaci: Push to open
Silent. Funguje čistě mechanicky, nepotřebuje tedy žádné
elektrické připojení a nabízí komfort elektromechanického
systému. Tato funkce byla vyznamenána cenou
iF Design award 2014.
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Prémiový komfort…
Stačí zlehka zatlačit na čelo zásuvky a Push to open Silent
otevře zásuvku natolik, že již zpravidla není nutné další
vysunutí rukou. Při dovírání je pohyb zásuvky měkce utlumený.
Kvalitu a komfort systému lze pocítit při každém pohybu.
... v každém detailu.
Sílu vysunutí zásuvky i citlivost na zatlačení lze nastavit. Tak
je možné zohlednit individuální zvyklosti uživatele i různé
hmotnosti zásuvky. Rovněž mezera mezi čelem zásuvky
a korpusem se dá přesně seřídit.
Skrytý, jednoduchý, bezpečný.
Systém Push to open Silent je umístěný pod dnem zásuvky.
Dodatečná montáž tohoto systému na již existující zásuvky
ArciTech je jednoduchá a nevyžaduje změnu rozměrů.

Přehled všech výhod:
·
·
·
·
·

Funkční jako elektromechanické systémy
Uživatelsky příjemný díky velké dráze samootevírání
Individuální a bezpečný díky nastavitelné síle a citlivosti vysunutí
Snadno použitelný na všech zásuvkách ArciTech a výsuvech Actro
Čistě mechanický princip
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Push to open Silent pro ArciTech

Technické informace ve zkratce
·		 Pro ArciTech s výsuvem Actro se Silent System		
		 do 60 kg
·		 Dodatečná montáž bez nutné modifikace zásuvek
·		 Nastavitelná mezera mezi čelem zásuvky a korpusem
		 2 – 4 mm
·		 Nastavitelná síla vysunutí pro optimální chod
		 zásuvek různých velikostí
·		 Seřiditelná citlivost na zatlačení - pohodlně
		 a bezpečně
·		 Spolehlivé otvírání širokých zásuvek bez
		 synchronizační tyče
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Systém Push to open Silent pro ArciTech
Sada obsahuje:

Objednací č.

Balení

 jednotka Push to open, 2 ks, levá a pravá

9 154 548

15 sad

 a ktivátor, 2 ks
 s pojovací materiál
Pro všechny výsuvy Actro se Silent System do 60 kg.

5

Montáž

4x

> 300 mm

96

22

36
32

64

37

32
36
9

32

->61

96

1~2
1 ~mm
2mm

64

->8

TX 10
ø3x8

3.

R
L

KLIK!
1.

3.

KLIK!
1.

PZ 2
ø 4 x 20

2x

KLIK!

min. 10 mm

6

22

Seřízení

2-4

-

+

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
Telefon:
+420 566 692 111
Fax: 		
+420 566 692 123
E-mail:		
hettich@hettich.cz
Web:		
www.hettich.com

Hettich SR s.r.o.
Hollého 11
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Telefón:
+421 32 65 83 885
Fax: 		
+421 32 65 83 884
E-mail:		
hettich@hettich.sk
Web:		
www.hettich.com
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