
Nábytkové kování 2013 



Katalog Nábytkové kování 2013  
Návrh 

Konstrukce 

Realizace 



3 3 

Nábytkové kování 2013 

Šesté vydání katalogu kování Hettich je zde! 
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Nábytkové kování 2013 – nové upořádání 

 Závěsy 

 Výklopná kování 

 Posuvné a skládané dveře 

 Zásuvky – ArciTech, InnoTech, 

MultiTech 

 Výsuvy 

 Kování do kancelářského nábytku 

 Stolová kování 

 Zámky – elektronické, mechanické 

 Spojovací kování 

 Vnitřní vybavení, „drátěný program“ 

 Multimedia, elektrozásuvky 

 Stroje, přípravky, šablony 

 Rejstřík 
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Nábytkové kování 2013 

Distribuce 

 Katalogy pro výrobce nábytku 

budou k dostání na provozovnách 

autorizovaných prodejců 

 Poukazy budou výrobcům nábytku 

rozeslány poštou z firmy Hettich 

 Výrobce přinese poukaz, výměnou 

za který mu bude vydán prodejcem 

katalog 



Nábytkové kování 2013 

Závěsy 
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Závěsy 

Přehled programu 

 Miskové závěsy 

 Speciální závěsy 

 Závěsy celomosazné 

S.   25 
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Závěsy 

Miskové závěsy: Přehled sortimentu a technické porovnání 
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Závěsy 

Miskové závěsy – změny v sortimentu 

Sensys 

 Kompletní dokumentace v katalogu Nábytkové kování 2013,  

včetně nových položek 
 

Intermat 

 Misky TFix jsou výběhové 

 1-dílné montážní podložky (bez excentru) s předmontovanými vruty a 

plastovými pouzdry jsou výběhové 

 2-dílné podložky (s excentrem) pro rámové konstrukce jsou výběhové 

  nové volitelné tlumení na misku 
 

Ecomat  a Minimat 

 Nejsou již v katalogu, avšak zatím nadále k dodání – do odvolání 
 

Přepracovaná, úspornější struktura stránek   
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Sensys 

Sensys: všechny typy misek a informace na jedné dvojstránce 
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Sensys 

  Určení distance (pomyslné výšky) podložky: 

 z tabulky 

 pomocí vzorce 

 

 

  Určení minimální mezery 

 z tabulky – nově 

uspořádané 

 

 

kóta C 
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Sensys 

  závěsy SENSYS 

  další typ montážní misky 

 TH 54 = Flash – rychlomontáž 

 TB 52 = rozteč firmy Blum na vrut 
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Sensys a Intermat 

 závěs INTERMAT 

 s designem Sensys 

 závěs na skládané dveře rohové skříně 

 všechny typy misek 
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Sensys 

 podložky SENSYS  

 zinkové odlitky poniklované 
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Sensys 

 podložka SENSYS 

 s EUROšrouby 

 distance 0, 1.5, 3, 5 mm 

 vhodné i na mezistěny 
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Sensys 

 podložky SENSYS 

 Přídavné paralelní, distance = 

8/12/22mm 

 úhlové, v hodnotách 50/100/150/200  

 zinkový odlitek - poniklováno 
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Sensys 

 omezovače a adaptéry 

 adaptér pro tenké dveře 

 omezovače úhlu otevření od 850 

 pro různé typy závěsů 
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Sensys 
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 Připravuje se: 

 Základní závěsy Sensys bez tlumiče 

 Za výhodnější cenu 
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Intermat 

 tlumič na závěs INTERMAT 9936 

 doposud pouze na 9943, 9944 

 nyní i na tloušťku 32mm  

   a úhlové závěsy 
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Závěsy 

 závěs pro skládané dveře 

 4 typy závěsu (4 obj. č.) 

 pro tloušťky dveří 18 až 50mm 

 provedení nerez broušená 
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Posuvné dveře 

21 

 kování na naložené posuvné 

dveře 

 TopLine M 

 TopLine L 

 TopLine XL 

 TopLine 22 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře TopLine XL 

 naložené, 2 nebo 3 dveře 

 nosnost 80kg 

 max. výška 2.600 mm 

 šířka dveří 700 až 2.000 mm 

 tloušťky od 16 až do 50 mm 

 komfortní zavěšení dveří 

 bohaté možnosti seřízení  

 možnost tlumit i střední dveře 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře TopLine L 

 naložené, 2 nebo 3  dveře 

 nosnost 50kg 

 max. výška 2.600 mm 

 šířka dveří 700 až 1.500 mm 

 tloušťky od 16 až do 40 mm 

 komfortní zavěšení dveří 

 komfortní seřízení 

 možné 100% překrytí dveří – v zákrytu 
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Posuvné dveře 

dolní vedení STB 

 je odlišné od TL 22 - rychlomontáž 

 pro tloušťky od 16 až do 40 mm 

 platí pro STB 11, 12 i 15 
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Posuvné dveře 

 horní nosný profil TopLine L 

 2 druhy – před půdu a nad půdu 

 nad půdu nelze tlumit, nové rozměry 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře TopLine 22 

 v sortimentu zůstává pouze jedno 

provedení – univerzální pro dveře 

dřevěné i s hliníkovým rámem  

 nadále pro 2 tloušťky dveří 
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Posuvné dveře 

kování na posuvné dveře TopLine M 

 naložené,  2 nebo 3 dveře 

 nosnost 35kg 

 max. výška nově 2.300 mm  

 šířka dveří 650 až 1.250 mm 

 pro tloušťky od 15 až do 19 mm 

 nové korpusové a dveřní lišty 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře TopLine M 

 nové volitelné tlumení Silent System 

 není zdokumentováno v katalogu 
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Obj. č.  Položka 

9144901  Sada tlumení TopLine M pro 2 křídla 

9144902   Sada tlumení TopLine M pro 3 křídla 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře SysLine S 

 pro 2 vložené dveře 

 nosnost 15 kg 

 výška dveří 375 až 1.500 mm 

 šířka dveří 400 až 800 mm 

 pro tl. 16 až 19 mm 

 lze kombinovat s STB 11 až 35 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře SysLine S 

 3 druhy profilů: 

- k přilepení 

- k upevnění excentrickou pojistkou 

- dvojdráhový profil k přišroubování 
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Posuvné dveře 

 kování na posuvné dveře SlideLine 55 

Plus 

 doplněno tlumení SilentSystem : 

   - levé pro vložené dveře 

   - pravé pro vložené dveře  

   - levé pro kombinované dveře  

   - pravé pro kombinované dveře  

   - aktivátor 

32 



33 33 

Zásuvkové systémy 

Přehled změn sortimentu 

Výběhy 

 Úprava sortimentu InnoTech 

Významné nové produkty 

 ArciTech - zásuvky 

Důležité změny 

 Nové sady InnoTech 

 Nové sady MultiTech 

 Přepracovaná dokumentace 
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Zásuvkové systémy 

 zásuvkové systémy 

 nové zásuvky ArciTech 

 k dodání 2014 
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InnoTech 

Nové uspořádání sortimentu 

Stříbrná povrchová úprava 

1. Velkobalení („průmyslové“) 

2. Sady na jednu zásuvku 

3. Kompletní hotové zásuvky 

4. Příslušenství, členění, příborníky... 

Bílá povrchová úprava 

1. Velkobalení („průmyslové“) 

2. Sady na jednu zásuvku - nově 

3. Příslušenství, členění, příborníky... 

Antracitová  povrchová úprava 

1. Velkobalení („průmyslové“) 

2. Sady na jednu zásuvku 

3. Příslušenství, členění, příborníky... 
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V katalogu není - výběh: 

 InnoTech bukový 

 InnoTech nerezový 
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InnoTech 

 zásuvky INNOTECH v sadách 

 všechny zásuvky v sadách budou 

obsahovat příchytky čela 
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37 

InnoTech3 

 zásuvky INNOTECH v sadách 

 zásuvku v. 144 mm je možné 

objednat též pro DesignSide 

 bez relingu 
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InnoTech 

 zásuvky INNOTECH v sadách 

 zásuvku v. 176 mm je možno 

objednat též pro DesignSide 

 bez relingu 
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InnoTech 

 zásuvky INNOTECH - komplet zásuvka 

 nová obj. č. 

 sada neobsahuje ani reling 

   ani DesignSide .... pouze příchytku 

relingu 

 tyto díly objednat zvlášť 
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InnoTech 

 zásuvky INNOTECH v sadách - bílé 

 zásuvky bílé v. 70 mm je možno 

objednat i v sadách 

 obsahuje boky, držáky zad, příchytky 

čela s hmoždinkou, krytky 

40 



41 

InnoTech 

 zásuvky INNOTECH v sadách - bílé 

 zásuvky bílé v. 144mm s relingem 

   je možno objednat i v sadách 

 obsahuje boky, držáky zad, 

   příchytky čela s hmoždinou, krytky, 

   relingové tyče a příchytky rel. tyčí 

41 



42 

InnoTech 

 zásuvky INNOTECH v sadách - bílé 

 zásuvky bílé v. 144mm pro (bez) 

DesignSide je možno objednat i v 

sadách 

 obsahuje boky, držáky zad, příchytky 

čela s hmoždinkou, krytky 
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InnoTech 

 Výsuvy Quadro pro zásuvky InnoTech 

 částečný výsuv Quadro s tlumením 

též s EB10,5 na tl. korpusu 18 mm 

 pro obě verze EB 10,5 a 12,5 též   

   v balení po jednom páru 
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InnoTech 

Výsuvy Quadro pro zásuvky InnoTech 

plnovýsuv QV6 P2O též v balení  

   po jednom páru 

 velkobalení nelze rozbalit 
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InnoTech 

 Výsuvy Quadro pro zásuvky InnoTech 

 plnovýsuv QV6+ P2O též v balení  

   po jednom páru 

 velkobalení nelze rozbalit 
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MultiTech 

 zásuvky MultiTech 

 kompletní přečíslování – nová obj. č. 

 2 rozdíly: 

   - Design (nové logo) 

   - Úprava pro nové řešení tlumení 
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MultiTech 

 zásuvky MultiTech 

 příchytky čela beze změny 

 zůstavájí stará čísla 
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MultiTech 

 zásuvky MultiTech 

 nové provedení tlumení SiSy 

 tlumič se montuje na bok skříňky 

   a aktivátor na ocelový bok zásuvky  

 lepší využití prostoru 
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MultiTech 

 zásuvky MultiTech 

 doplněny krytky příchytek s logem 

 krytky s logem se dodávají v sadách 

   - t.j. pravá + levá 
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Quadro 

 výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky 

 všechna provedení v balení po 1 páru 

i ve velkobalení 
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Quadro 

51 

 výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky 

 nová obj. č. pro spojky 

 komfortnější montáž 

 pro vruty pod úhlem 30° 
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Blue Max Mini Typ 3 
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 Blue Max mini typ 3 

 zůstává v nabídce 

 



53 

Blue Max Mini Modular 
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 Blue Max Mini Modular 

 novinka v sortimentu 
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Blue Max Mini Modular 
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 Blue Max Mini Modular 

 skladebný systém 

 výměnné vrtací hlavy 

 příslušenství 
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Blue Max Mini Modular 
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 Výměnná hlava pro závěsy 

 hlava se třemi vřeteny k vrtání otvorů 

pro závěsy Selekta 

 hlava se 6 vřeteny k vrtání otvorů pro 

závěsy a spojovací kování 

 bez nebo s rychloupínacími pouzdry 
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Blue Max Mini Modular 
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 Výměnná hlava pro vrtání otvorů v 

rozteči 32 mm 

 bez nebo s rychloupínacími pouzdry 
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Blue Max Mini Modular 
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 Výměnná hlava pro otvory v rozteči 320 mm 

 hlava otočená o 90°, pro výsuvy v System 32 

  bez nebo s rychloupínacími pouzdry 
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Blue Max Mini Modular 
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 Ostatní volitelné příslušenství 

 


