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Ποιότητα που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις
Η ποιότητα των συστημάτων συρταριών παρακολουθείται συνεχώς. Τα 
εξαρτήματα της Hettich συμμορφώνονται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα 
ποιότητας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Τα 
παρακάτω διαγράμματα δείχνουν μερικές από τις δοκιμές που πρέπει να 
περάσουν τα εξαρτήματα Hettich.

Εφαρμογή

Τα συστήματα συρταριών της Hettich είναι κατάλληλα για χρήση στο 
σαλόνι, στην κουζίνα, στο μπάνιο και  στα έπιπλα γραφείου είτε σπίτι είτε 
στην επιχείρηση.

Ικανότητα φόρτωσης και  pull-out 
Η ικανότητα φόρτωσης  (to DIN EN 15338) που υποδηλώνεται στον 
κατάλογο,  σημαίνει το βάρος του ίδιου του συρταριού, 
συμπεριλαμβανομένου του πάνελ και των περιεχομένων σε kg. Το ισχύον 
επίπεδο εμφανίζεται στο προϊόν. Η ικανότητα φόρτωσης σχετίζεται με 
μήκος αναφοράς 500 mm. Η ικανότητα φορτίου μπορεί να διαφέρει για 
άλλα βάθη συρταριών. Όλα τα συστήματα συρταριών ,

 διαθέτουν προστατευτικά για να αποτρέπουν το κύλιση και την ακούσια 
αφαίρεση του συρταριού και πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής 
πρόσκρουσης σε πλαίσιο δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN 15338.

Εάν τοποθετηθούν με τον σωστό τρόπο, τα συστήματα συρταριών είναι 
κατάλληλα για έπιπλακαθορισμένα από τον EN 14749. Το μέγιστο ύψος της 
μετώπης διέπεται ιδίως από το υλικό, το μέγεθος του συρταριού και το 
συρτάρι. Οι δοκιμές διεξάγονται σε συρτάρια με ύψος μετώπης 130 mm και 
συρτάρια δοχείων με ύψος μετώπης 300 mm. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Τεστ διάβρωσης 
Τα συστήματα οδηγών της Hettich ικανοποιούν τις απαιτήσεις τς 
διάβρωσης που κσθορίστηκσν στον defined in EN 15338, 72-hour Οι δοκιμές 
διεξάγονται σε συρτάρια με μετώπη130 mm και συρτάρια δοχείων με ύψος 
μετώπης 300 mm.

Τεστ φθοράς
Το πλήρως φορτωμένο συρτάρι πρέπει να παραμένει σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο για 
καθορισμένο αριθμό δοκιμών με καθορισμένη ταχύτητα.

Δοκιμή συγκράτησης στο άνοιγμαΔοκιμή στη συγκράτηση   ανοίγματος

Δοκιμή οριζόντιου φορτίου
Ανοιγμένο μέχρι τέρμα, το πλήρως φορτωμένο συρτάρι 
εκτίθεται επιπλέον σε οριζόντια ένταση από μια καθορισμένη 
πλευρική δύναμη.
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Δοκιμή κάθετης έντασης
Ανοιγμένο μέχρι τέρμα, το συρτάρι εκτίθεται επιπλέον σε 
κάθετη ένταση από μια καθορισμένη έκκεντρη δύναμη.
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