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Drzwi przesuwne przekonują praktyczną funkcjonalnością oraz minimalistycznym pięknem. Niezwykła przyjazność
w użytkowaniu i bogactwo zindywidualizowanego wzornictwa sprawiają, że stają się one idealną odpowiedzią na
wymagania stawiane przez nowoczesny styl życia. Hettich oferuje dla każdego segmentu rynku odpowiednie rozwiązanie do drzwi przesuwnych, spełniające najwyższe wymagania w zakresie jakości, komfortu i funkcjonalności.
TopLine XL: Niezwykle elegancki. Niesłychanie cichy.
Jak łatwo mogą przesuwać się drzwi o ciężarze 80 kg? Jak delikatnie mogą zamykać się masywne fronty? TopLine
XL udziela nowych odpowiedzi: ukryty system do drzwi przesuwnych firmy Hettich pozwala na wyjątkowo lekkie
i równomierne przesuwanie drzwi o dużej powierzchni i ciężarze do 80 kg. O wyjątkowej jakości i dopracowanym
wzornictwie.
W systemie do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym skrzydła drzwi dowolnych rozmiarów przesuwają
się lekko i cicho. O dodatkowy komfort dba ukryty system cichego domykania Silent System. Nowa generacja amortyzatorów gwarantuje użytkownikom maksymalny komfort dzięki wykorzystaniu ich wszystkich możliwych funkcji:
wyhamowanie w kierunku zamykania i otwierania drzwi, a w szafach 3-drzwiowych w obu kierunkach oraz przy
jednoczesnym otwarciu zewnętrznych drzwi (amortyzacja kolizji). TopLine XL to synonim perfekcyjnego przesuwania
drzwi.
Montaż i regulacja systemu TopLine XL są zaskakująco łatwe. Drzwi przesuwne wystarczy zawiesić w górnym profilu
jezdnym. Lekkie dociśnięcie do korpusu mebla powoduje zahaczenie dolnych rolek w profilu prowadzącym pod wieńcem dolnym. Po zamontowaniu wszystkie elementy okucia są niewidoczne.
Możliwe jest także realizowanie dużych szaf sięgających po sam sufit oraz szaf wnękowych. Zintegrowana regulacja
wysokości jest łatwo dostępna także przy zawieszonych drzwiach. Umożliwia to wygodne i precyzyjne ustawienie
drzwi. Efekt: zamknięty front szafy o perfekcyjnym, fascynującym wyglądzie.
TopLine L: Niezwykła wszechstronność
Okucie do drzwi przesuwnych TopLine L firmy Hettich perfekcyjnie spełnia wysokie wymagania - począwszy od prostego montażu po komfortowe użytkowanie.
Okucie TopLine L spełnia wszelkie wymagania funkcjonalne i estetyczne, jakie obecnie stawia się nowoczesnym
systemom drzwi przesuwnych. Przekonuje łatwym montażem, prostą regulacją wysokości i komfortem codziennego
użytkowania. Nawet w przypadku drzwi, których ciężar dochodzi do 50 kg, okucie TopLine L gwarantuje niezwykłą
jakość pracy. Solidny, odporny na korozję materiał, z jakiego został wykonany, zapewnia długą żywotność okuć zachowujących niezmiennie wysoką funkcjonalność.
Ponieważ zarówno w przypadku frontów płytowych, jak i frontów z ramą aluminiową stosuje się takie same elementy
jezdne i prowadzące, możliwe jest zastosowanie dowolnych frontów. Wyjątkowy komfort zapewnia regulacja wysokości przy podwieszonych, zamkniętych drzwiach, której można dokonać bez konieczności luzowania śrub mocujących
elementów prowadzących. TopLine L w połączeniu z systemem cichego domykania Silent System zapewnia dodatkowy, odczuwalny komfort, którego nie można zobaczyć.
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TopLine M: Wielka wygoda dla małych szaf
System okuć do nakładanych drzwi przesuwnych o ciężarze do 35 kg, przeznaczonych do szaf ubraniowych i garderób, daje producentom mebli możliwość swobodnego przejścia od drzwi rozwieranych do drzwi przesuwnych. Dzięki
zastosowaniu listew łączących korpus, stanowiących element systemu, zapewniona jest pełna swoboda konstrukcyjna
drzwi nakładanych bez konieczności zmiany konstrukcji korpusu oraz bez ingerencji w procesy produkcyjne.
Dzięki TopLine M producenci, którzy do tej pory preferowali konstrukcje z drzwiami wpuszczanymi, mogą bez większych nakładów przeprojektować linie modelowe na modne konstrukcje szaf z drzwiami nakładanymi.

