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WingLine L

Popis

Počet křídel

Hmotnost křídla

Spojení s bokem

Dveře materiál

Šířka křídla

Kování pro skládané dveře spo-
jené s bokem, s horním nosným 
profilem a dolním vodicím 
profilem

2

Ano

Max. 2400 mm

Max. 600 mm

Dřevo

Ano

 Max. 25 kg

Push / Pull to move,  
Pull to move Silent

Výška dveří panel mm

Kování pro skládané dveře
	Přehled sortimentu / technické porovnání
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Panoramatický komfort: dokonalý 
přehled a přístup k 6 m² plochy 
skříně.

Bez úchytek: kompletní otevření 
sestavy dveří jedním stiskem - díky 
modulu Push to move.

Vždy přesvědčivý: WingLine L je 
vhodný pro všechny standardní 
formáty dveří.

Působivý chod: lehký jako nikdy 
dříve a téměř neslyšný.

Jednoduše a hospodárně: efektivní 
montáž zvládne jeden člověk díky 
inteligentnímu instalačnímu příslušenství.

Lehké a hladké otvírání: prvotřídní 
uživatelský komfort zajistí moduly 
Push to move a Pull to move.

Optimální využití prostoru: 
minimální přesah otevřených dveří 
do světlé šířky a bezpečné držení 
dveří v otevřeném stavu.

Puristický a komfortní: plochu 
dna nenarušuje profil.

Skládací dveře pro nové zážitky. S WingLine L realizujete 
skládané dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. Převratné 
mechanismy Push to move a Pull to move zpřístupní celý obsah 
skříně pouhým jedním pohybem ruky. Zapůsobí panoramatickým 
efektem! Další významné přednosti: kultivovaný chod, tlumené 

otvírání i zavírání, montáž bez použití nářadí stejně jako minimální 
přesah otevřených dveří do světlé šířky, který umožní efektivní 
využití vnitřního prostoru. Křídla do hmotnosti 25 kg a výšky  
2400 mm zvládá suverénně a bezpečně: všestranný talent pro 
ložnice, kuchyně i kanceláře.

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Přehled výhod
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Technické informace ve zkratce Rozměry a hmotnost dveří

  Pro jedny skládané dveře se 2 křídly
  Naložené dveře
  Pro dřevěné dveře
  Push to move / Pull to move
  Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
  Hmotnost křídla do 25 kg
  Výška dveří do 2400 mm
  Šířka křídla do 600 mm
  Testováno 40000 cykly 1000 - 2400

250 - 600

≤ 25 ≤ 25

Materiál dveří Počet a pozice dveří

16 - 25 mm

Přesah dveří do světlosti Doporučený počet korpusových a skládacích závěsů

110°

45

55

110°

2

3

4

5

≤ 
24

00

≤ 
22

00

≤ 
17

00

≤ 
10

00

≤ 14,0

≤ 17,0

≤ 25,0

≤ 8,0

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Přehled parametrů
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Znázornění funkce WingLine L

≤ 2400 /
≤ 12 kg

≤ 12

≤ 1700 /
≤ 12 kg

≤ 12

≤ 2400 /
≤ 25 kg

≤ 25 ≤ 25

≤ 12

Znázornění funkce WingLine L s Push to move / Pull to move / Pull to move Silent

32 = =

32

31,5
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Push to move Pull to move Pull to move Silent
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Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Přehled parametrů
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Nové provedení: WingLine L

Nosné a vodicí profi ly
- Nosný profi l
- Vodicí profi l pro montáž na dno 

nebo pod dno

Push to move / Pull to move
- Mechanické, tlumené otvírání 

sestavy dveří
- 3 výkonnostní varianty 

v závislosti na šířce 
a hmotnosti křídla

Push to move
- Bezpečné držení zavřených dveří

Korpusové závěsy
-  Sensys 110 stupňů nebo 95 stupňů

S pružinou nebo bez pružiny

Vodicí díl
- Beznářaďová rychlomontáž
- Montáž na dno
- Montáž pod dno

Horní vozíky
- Beznářaďová rychlomontáž
- Vozík pro křídla do hmotnosti 25 kg
- Vozík pro křídla do hmotnosti 12 kg

Inteligentní montážní příslušenství
- Montáž profi lu
- Umístění středového závěsu
- Umístění Push to move / Pull to move

Skládací závěs
- 2-dílný
- Beznářaďová rychlomontáž

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Přehled systému
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Pull to move a Push to move jsou dva nové a jedinečné otvírací mechanismy pro skládané dveře.
Lehkým potažením za úchytku nebo jemným zatlačením na dveře (bez úchytek) se sestava automaticky otvírá a dojede tlumeně
do otevřené pozice. Fascinující efekt otvírání na čistě mechanickém základu.
Nevyžaduje kabely ani přívod proudu.

Jelikož Push to move a Pull to move musí bezvadně fungovat pro každou šířku a hmotnost křídla,
jsou tyto moduly k dispozici v různých výkonnostních třídách. Stačí vybrat správnou sadu pro váš případ použití.
Doporučuje se zkušební montáž.

 

WingLine L s Push to move a s Pull to move

Výkonnostní třídy

Push to move
Lehkým zatlačením na dveře se tyto
automaticky otevřou, pak se ručně zavřou.

Pull to move
Minimálním potažením za úchytku
pootevřete dveře a od úhlu otevření
1° probíhá otvírání samočinně,
do zavřené polohy se vrací ručně.

Pull to move Silent
Lehkým zatažením za úchytku pootevřete
dveře a od úhlu otevření 35° se budou
otvírat samočinně, do zavřené pozice
dojedou tlumeně.

lehké

střední

těžké

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Přehled systému
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Hett
CAD

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 25 kg, se zavíracími pružinami

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otvíracího 

mechanismu
  Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
  Vozíky a vodicí díly jsou vybaveny zavírací pružinou.
  Vozíky a vodicí díly pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 25 kg, se zavírací pružinou.
  1 ks vodicí díl, se zavírací pružinou
  4 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  1 ks krytka vozíku
  2 ks tlumič dorazu
  1 ks držák otevřených dveří
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací 

pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 852 9 237 890 1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 25 kg, bez zavíracích pružin

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo  

Push to move
  Vozíky a vodicí díly jsou bez zavírací pružiny
  Vozíky a vodicí díly pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 25 kg, bez zavírací pružiny
  1 ks vodicí díl, bez zavírací pružiny
  4 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  1 ks krytka vozíku
  2 ks tlumič dorazu
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací 

pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 880 9 237 881 1 sada

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti
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Hett
CAD

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, se zavíracími pružinami, s dolním vedením

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otvíracího 

mechanismu
  Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
  Vozíky a vodicí díly jsou vybaveny zavírací pružinou.
  Vozíky a vodicí díly pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, se zavírací pružinou
  1 ks vodicí díl, se zavírací pružinou
  4 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  2 ks tlumič dorazu
  1 ks držák otevřených dveří
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací 

pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 882 9 237 906 1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, bez zavíracích pružin, s dolním vedením

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo  

Push to move
  Vozíky a vodicí díly jsou bez zavírací pružiny
  Vozíky a vodicí díly pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, bez zavírací pružiny
  1 ks vodicí díl, bez zavírací pružiny
  4 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  2 ks tlumič dorazu
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací 

pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 905 9 237 904 1 sada

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti
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Hett
CAD

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, se zavíracími pružinami, bez dolního vedení

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Tato sada se používá pro standardní skládané dveře bez otvíracího 

mechanismu
  Sadu kování lze použít v kombinaci s Pull to move Silent
  Vozík se zavírací pružinou.
  Vozík pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, se zavírací pružinou
  3 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  1 ks tlumič dorazu
  1 ks držák otevřených dveří
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy se zavírací 

pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 903 9 237 902 1 sada

Sada kování WingLine L, hmotnost křídla max. 12 kg, bez zavíracích pružin, bez dolního vedení

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Sadu kování lze použít pouze v kombinaci s Pull to move nebo Push to 

move
  Vozík je bez zavírací pružiny
  Vozík pro beznářaďovou rychlomontáž.

Sada obsahuje:
  1 ks vozík, nosnost max. 12 kg, bez zavírací pružiny
  3 ks skládací závěs
  2 ks montážní pomůcka pro středové skládací závěsy
  1 ks tlumič dorazu
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s touto sadou použijte korpusové závěsy bez zavírací 

pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

9 237 901 9 237 900 1 sada

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti
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Hett
CAD

Push to move

  Mechanismus pro tlumené otvírání dveřní sestavy bez úchytek, 
stlačením dveří.

  Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se  
2 křídly

Sada obsahuje:
  1 ks jednotka Push to move
  1 ks držák s 1 Push to open Pin a 1 magnet
  1 ks protikus k magnetu
  1 ks aktivátor
  1 ks dveřní lišta
  1 ks montážní pomůcka
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily a kování je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s Push to move použijte korpusové závěsy bez zavírací 

pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Provedení Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

lehké 9 238 102 9 238 113 1 sada

střední 9 238 051 9 238 101 1 sada

těžké 9 238 052 9 238 053 1 sada

Pull to move

  Mechanismus pro samočinné tlumené otvírání dveří po nepatrném 
zatažení za úchytku.

  Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se  
2 křídly

Sada obsahuje:
  1 ks jednotka Pull to move
  1 ks držák se 2 magnety
  2 ks protikus k magnetu
  1 ks dveřní lišta
  1 ks montážní pomůcka
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily a kování je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s Pull to move použijte korpusové závěsy bez zavírací 

pružiny. Doporučení: Sensys 8675, úhel otevření 110°

Provedení Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

lehké 9 238 117 9 238 118 1 sada

střední 9 238 115 9 238 116 1 sada

těžké 9 238 125 9 238 114 1 sada

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti
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Hett
CAD

Pull to move Silent

  Mechanismus pro samočinné tlumené otvírání dveří po lehkém 
zatažení za úchytku.

  Tlumené zavírání dveřní sestavy s korpusovými závěsy Sensys
  Sada obsahuje díly potřebné pro otvírání 1 skládaných dveří se  

2 křídly

Sada obsahuje:
  1 ks jednotka Pull to move Silent
  1 ks dveřní lišta
  1 ks montážní pomůcka
  Upevňovací šrouby

Upozornění:
  Profily a kování je třeba objednat zvlášť
  V kombinaci s Pull to move Silent použijte korpusové závěsy se 

zavírací pružinou. Doporučení: Sensys 8645i, úhel otevření 110°

Provedení Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

lehké 9 238 120 9 238 119 1 sada

střední 9 238 121 9 238 124 1 sada

těžké 9 238 123 9 238 122 1 sada

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti

Nosný profil

  K přišroubování
  Upevňovací otvory jsou předvrtány

Upozornění: 
Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

1200 eloxovaná 9 237 916 100 ks

2400 eloxovaná 9 237 917 100 ks

individuální individuální LA 02070 100 ks

Vodicí profil

  K přišroubování
  Upevňovací otvory jsou předvrtány

Upozornění: 
Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

1200 eloxovaná 9 237 989 100 ks

2400 eloxovaná 9 237 990 100 ks

individuální individuální LA 12130 100 ks
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Hett
CAD

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Jednotlivé součásti

Chránič dveří

  Při zavírání prohnutých dveří zabraňuje kolizi s mezistěnou
  Montáž na bok (mezistěnu) do řady otvorů ve vzdálenosti 37 nebo  

28 mm
  Plast šedý

Obj. číslo Bal.

9 236 460 500 ks

Podpěra profilu

  Podepírá nosný profil v koncových pozicích
  Doporučuje se použít pokud z konstrukčních důvodů nelze využít  

poslední upevňovací otvory
  Plast šedý

Obj. číslo Bal.

9 236 461 500 ks

Svěrka pro montáž profilu

  Bezpečně drží profil ve správné upevňovací pozici
  Montážní svěrky lze použít pro nosný profil, vodicí profil na dno i pod 

dno
  Plast šedý

Obj. číslo Bal.

9 237 758 500 ks
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WingLine L, max. hmotnost křídla 25 kg
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Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Rozměry
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WingLine L, max. hmotnost křídla 12 kg
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Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Rozměry
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WingLine L s Push to move
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WingLine L s Pull to move
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WingLine L s Pull to move Silent
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	Rozměry
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Montáž nosného a vodicího profilu

ø 4 x 16

2 x

ø 4 x 16
2 x

Umístění středového skládacího závěsu

F = 2, 3, 4, 7

1. 2. 3.

ø 5 x 13

4 x

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Montáž
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Montáž jednotlivých dílů kování

ø 6,3 x 12,5

Montáž prvního křídla

==

=

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Montáž
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Montáž Push to move, Pull to move a Pull to move Silent

Push to move

Pull to move

Pull to move Silent

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 25ø 3,5 x 25

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Montáž
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Beznářaďová rychlomontáž druhého křídla

2.

3.

1. 4.

Beznářaďová rychlomontáž vozíků

1.

2.

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Montáž
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Beznářaďová rychlomontáž vodicích dílů

Výškové seřízení na vozíku

=
=

Kování pro skládané dveře
	WingLine L, spojeno s bokem
	Montáž
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Kvalita systémů pro skládané dveře je průběžně kontrolována.
Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží.
Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů. 

Dveře musí bez újmy na funkčnosti odolat stanovenému počtu
cyklů otvírání a zavírání s definovanou rychlostí. 

Dveře musí s definovaným tažným zatížením odolat stanovenému
počtu cyklů otvírání.

 

Kvalita pro náročné

Dlouhodobý test Zkouška přetlačení

Kování pro skládané dveře
	Technické informace
	Kritéria kvality
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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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