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Závěs se skvělým designem
a integrovaným tlumením: Sensys
Závěsy Hettich jsou základ pro dobrá dvířka a spolehlivé řešení pro nábytek
všeho druhu. Inovativní, bezpečné, s dlouhou životností. Nejvyšší kvalita,
promyšlené možnosti montáže a seřízení. Vyšší komfort s tlumením integrovaným do závěsu Sensys pro tiché zavírání.
Sensys podporuje harmonický vzhled
Vašeho nábytku. Několikrát vyznamenaný design závěsu doplňuje Váš nábytek
nejenom funkčně, ale také esteticky.
Závěsem Sensys nadchne zákazníky,
kteří mají cit pro detail.
Tlumení Silent System zavírá každé
dveře vždy měkce a spolehlivě. Nezáleží
přitom, zda jsou dveře malé a lehké nebo
velké a těžké. Při jedinečně velkém úhlu
samozavírání a tlumení od 35° bezpečně
tlumí i prudce zavírané těžké dveře.
Zahřátí přímým slunečním zářením nebo
chlad v ještě nevytápěných novostavbách
mohou omezovat funkci závěsů – a tím
také snižovat kvalitu Vašeho nábytku. Ne
však u Sensysu: tlumení Silent System
je navrženo pro optimální fungování při
teplotách od +5 °C do +40 °C.
U větších skříňových dveří se jedinečný výkon tlumení Sensys zvlášť vyplatí:
Oproti jiným závěsům potřebujete často
o jeden nebo dva závěsy Sensys méně,
abyste dosáhli stejného excelentního
tlumení.

Závěs s nulovým přesahem
do světlosti pro optimálně
využitý úložný prostor
Navrhněte vnitřní zásuvky s maximální
šířkou a bez distančních lišt. Se závěsem Sensys s nulovým přesahem do
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zajistí tvůrčí svobodu – pro nábytkový
design, jaký se líbí Vašim zákazníkům.
Obě tyto novinky, tedy závěs Sensys
s úhlem otevření 165° a závěs Sensys
pro silné dveře budou k dispozici během měsíce dubna.
světlosti korpusu se dají dveře otevřít
natolik, že vnitřním zásuvkám nic nepřekáží v cestě.

Silné dveře s malými
mezerami? Žádný problém!
Závěs Sensys pro dveře tloušťky až 32
mm zvládne i těžké dveře naprosto suverénně. Jeho výkonnostní rezervy Vám
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Kontakt:
Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: (+420) 566 692 111
fax: (+420) 566 692 131
e-mail: hettich@hettich.cz
www.hettich.cz
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PILART – výhradní zástupce značky HOLZ-HER pro Českou republiku
Nová olepovačka hran ACCURA 1556 – nová technologie olepování
Moderní výrobní postupy potřebují revoluční
řešení. Společnost HOLZ-HER představuje nový
model olepovačky ACCURA 1556. Stroj nabízí
100% výsledek v olepování a plnou automatizaci
všech pracovních agregátů. Nový systém řízení
s velkou 18,5 palcovou dotykovou obrazovkou je
snadný na obsluhu a řídí veškeré nastavení stroje
a pracovních agregátů pomocí výkonných
servomotorů.

mm
ž 8200
6400 a

Multifunkční frézovací agregáty jsou
osazeny 6 NC servomotory s nástrojem rádius
R1,3 rádius R2 (dvakrát), frézování do roviny délky 8 mm a frézovaní pod úhlem 45°. Rožkovací agregát nabízí nový systém revolverové výměny
QUATTRO Form s možností frézování rožků a to rádiusem R1,3 rádiusem R2 nebo pod úhlem 45°. Agregát profilové cidliny je pro perfektní
výsledek a přesné nastavení osazen rovněž 6 NC servomotory. Nabízí tak opracovaní rádiusem R1, rádiusem R1,3 rádiusem R2 (dvakrát),
a opracování pod úhlem 45°. Pro dosažení perfektní kvality je stroj ve standardu osazen systémem nanášení Glu Jet – nulová spára mezi hranou
a dílcem a to jak pro použití lepidel v granulích tak i patronách. Samozřejmostí je lepení PUR lepidel.
Multifunkční
frézovací
agregát

Rožkovací
agregát

Agregát
profilové
cidliny

Tuto NOVINKU a více strojů naleznete na www.pilart.cz Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:
Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz

