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Hettich   

 SmarTray 

  

 

SmarTray 

.

 Σύστημα δίσκου σε ανοξείδωτο ατσάλι
 Με ύψος είτε  50 ή 75 mm 

3 μορφές,  μέγιστο μέγεθος για laptop 310 x 423 mm 
 Διαθέσιμο σε λευκό και ανθρακί
 Υψηλής ποιότητας  Quadro οδηγού πλήρους έκτασης 

με λειτουργία αυτόματου κλεισίματος (Silent System) 
Ενσωματωμένος μοχλός με κλειδαριά κυλίνδρου, με 

συμπεριλαμβανόμενο κλειδί (υπάρχει και έκδοση χωρίς 
κλειδαριά και κλειδί)

Εξαερισμός και είσοδος καλωδίου για ασφαλή 
φόρτωση κινητών κλπ.

 Ικανότητα φόρτωσης έως 6 kg, Σε μορφή laptop εως 
και 8 kg

 Προαιρετικά αξεσουάρ:  καπάκι και σετ σύνδεσης
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SmarTray σε Πλαστικό 
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Μικρό κουτί. Μεγάλη ποικιλομορφία.

Για να καλύψει τις ανάγκες σας, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, το σύστημα SmarTray σε πλαστικό, 
μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα 
βασικά χαρακτηριστικά: το σύστημα είναι διαθέσιμο σε  
ύψη των 40 mm και των 60 mm. Και αφού κυκλοφορεί 
σε τρία χρώματα: λευκό, μαύρο και αλουμίνιο, ο 
μοντέρνος σχεδιασμός του SmarTray είναι πάντα 
καλαίσθητος σε οποιοδήποτε χώρο και αν 
χρησιμοποιηθεί. Ο υψηλής ποιότητας οδηγός Quadro 

12, επίσης σας δίνει αρκετές επιλογές για σωστή χρήση: 
τη λειτουργία stay closed, το Silent System soft closing 

ή το Push to open.

Τεχνικές λεπτομέρειες εν συντομία
Σύστημα σε υψηλής ποιότητας πλαστικό
Είτε 40 mm ή 60 mm ύψος
Διαθέσιμο σε  λευκό, μαύρο και αλουμίνιο
40 mm ύψος με εργονομικό διαχωριστικό
Υψηλής ποιότητας οδηγός Quadro πλήρους 

επέκτασης ,Quadro 12 οδηγός μερικής επέκτασης, με 
λειτουργία s  tay closed, προαιρετικά με Silent System 

ή Push to open

Ικανότητα φόρτωσης εως και 6 kg
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Ατσάλι 50 (με κασετίνα)

Σελίδα

Υλικό

Εγκατάσταση

Ελάχιστες εγκατεστημένες διαστάσεις 
(πλάτος x βάθος x ύψος)

Χρώμα

Οδηγός συρταριού

Λειτουργική αρχή

Ατσάλι 

 Στο κουτί κάτω από τις επιφάνειες του 
γραφείου

Κάτω από τις επιφάνειες του γραφείου 
 Στην επιφάνεια γραφείου/καπάκι 

κουτιού 

Με τη σύνδεση σετ, εως και δυο
συστήματα SmarTray με ατσάλι 
μπορούν να εγκατασταθούν το 
ένα πάνω στο άλλο

 Εξαερισμός και είσοδος καλωδίων 
για ασφαλή επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών συσκευών

 Συμπεριλαμβανομένου του ένθετου 
από τσόχα

 Σετ καπακιού
 Σύνδεση σετ

6 kg

  Μονό σετ:
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί
Μεγάλη Συσκευασία :

με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί

 Αυτόματο 
κλείσιμο με

 Silent System

Quadro οδηγός πλήρους επέκτασης

 Ανθρακί
 Λευκό

Κάτω από τις επιφάνειες του 
γραφείου / Καπάκι κουτιού 

 380 x 237 x 50 mm

Επιλογή εγκατάστασης

Άλλα προιόντα

Αξεσουάρ

Ικανότητα φόρτωσης

Ενσωματωμένη κλειδαριά 
έκκεντρου κυλίνδρου

Ατσάλι 75 (με κασετίνα)

Ατσάλι

       Στο κουτί κάτω από τις επιφάνειες 
του γραφείου

      Κάτω από την επιφάνεια εργασίας 
 Στην επιφάνεια γραφείου/ καπάκι 

κουτιού

Κάτω από τις επιφάνειες του 
γραφείου /Καπάκι κουτιού
  380 x 350 x 75 mm

 Ανθρακί
 Λευκό

Quadro οδηγός πλήρους επέκτασης

 Αυτόματο 
κλείσιμο με

 Silent System

  Μονό σετ:
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί 

Μεγάλη Συσκευασία :
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί

6 kg

 Σετ καπακιού
 Σύνδεση σετ

 Εξαερισμός και είσοδος καλωδίων
για ασφαλή επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών συσκευών.

 Συμπεριλαμβανομένου του
ένθετου από τσόχα

Με τη σύνδεση σετ, εως και δυο
συστήματα SmarTray με ατσάλι 
μπορούν να εγκατασταθούν το 
ένα πάνω στο άλλο

Ατσάλι σε μορφή Laptop(με 
κασετίνα) 

Ατσάλι

 Στο κουτί κάτω από το καπάκι 
 Κάτω από την επιφάνεια 

γραφείου

Κάτω από τις επιφάνειες του 
γραφείου /Καπάκι κουτιού
  380 x 450 x 75 mm

 Ανθρακί
 Λευκό

Quadro οδηγός πλήρους επέκτασης

 Αυτόματο 
κλείσιμο με

 Silent System

  Μονό σετ:
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί
Μεγάλη Συσκευασία :

κατόπιν αίτησης

8 kg

 Σύνδεση σετ

 Εξαερισμός και είσοδος καλωδίων 
για ασφαλή επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών συσκευών.

Συμπεριλαμβανομένου  του 

ένθετου από τσόχα

Με τη σύνδεση σετ, εως και δυο
συστήματα SmarTray με ατσάλι 
μπορούν να εγκατασταθούν το 
ένα πάνω στο άλλο

SmarTray περίληψη σειράς
 Περίληψη σειράς / τεχνική σύγκριση

8 – 10 8 – 10 14 – 15
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Ατσάλι 50 (χωρίς κασετίνα)

Ατσάλι

 Στο κουτί κάτω από το καπάκι 
   Κάτω απο τις επιφάνειες 
γραφείου

 Κάτω από επιφάνειες 
γραφείου / καπάκια κουτιού 

  410 x 232 x 50 mm

  Ανθρακί
  Άσπρο

Quadro οδηγός πλήρους επέκτασης

  Αυτόματο κλείσιμο 
με  Silent System

 Μονό σετ: 
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί 

 Μεγάλη συσκευασία:  
χωρίς κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί

6 kg

-

Συμπεριλαμβανομένου του 
ένθετου από τσόχα

-

Ατσάλι 75 (χωρίς κασετίνα)

Ατσάλι

 Στο κουτί κάτω από το καπάκι 
  Κάτω απο τις επιφάνειες 
γραφείου

 Κάτω από επιφάνειες 
γραφείου / καπάκια κουτιού 

  410 x 345 x 75 mm

  Ανθρακί
  Άσπρο

Quadro οδηγός πλήρους επέκτασης

  Αυτόματο κλείσιμο με  
Silent System

 Μονό σετ:  
με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί  

 Μεγάλη συσκευασία:   

χωρίς κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί

6 kg

-

 Συμπεριλαμβανομένου του 
ένθετου από τσόχα

-

Πλαστικό 40

Πλαστικό

 Στην εσωτερική πλευρά του 
κουτιού(για 392 mm 
εγκατεστημένο πλάτος)

 Στο κουτί κάτω απο τα καπάκια 

  Κάτω από επιφάνειες γραφείου

Στην εσωτερική πλευρά του κουτιού
  392 x 360 x 51.5 mm

Κάτω από επιφάνειες γραφείου / 
καπάκια κουτιού
   398 x 360 x 51.5 mm

  Αλουμίνιο 
  Μαύρο
  Άσπρο

Quadro 12 οδηγός μερικής 
επέκτασης

 Αυτόματο κλείσιμο
Αυτόματο κλείσιμο με  

Silent System

 Push to open

-

6 kg

-

 Δίσκος με διαχωριστικά

Όταν τοποθετούνται στην 
εσωτερική πλευρά του κουτιού, 
μπορούν να τοποθετηθούν αρκετοί 
δίσκοι ο ένας πάνω από τον άλλο.

Πλαστικό 60

Πλαστικό

  Στην εσωτερική πλευρά του 
κουτιού (for 392 mm installed 
width)

  Στο κουτί κάτω από το καπάκι 
Κάτω από επιφάνειες γραφείου

Στην εσωτερική πλευρά του κουτιού
  392 x 360 x 76 mm Κάτω από 

επιφάνειες γραφείου / καπάκια 
κουτιού
   398 x 360 x 76 mm

  Αλουμίνιο
  Μαύρο
  Άσπρο

Quadro 12 οδηγός μερικής 
επέκτασης

  Αυτόματο κλείσιμο 
 Αυτόματο κλείσιμο με 

Silent System 
  Push to open

-

6 kg

-

 Δίσκος με διαχωριστικά

  Όταν τοποθετούνται στην 

εσωτερική πλευρά του κουτιού, 

μπορούν να τοποθετηθούν αρκετοί 
δίσκοι ο ένας πάνω από τον άλλο. 

SmarTray περίληψη σειράς
Περίληψη σειράς / τεχνικές συγκρίσεις

18 – 20 18 – 20 24 24

 Εξαερισμός και είσοδος καλωδίων
για ασφαλή επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών συσκευών

Εξαερισμός και είσοδος καλωδίων
για ασφαλή επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών συσκευών
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Διακριτικότητα και ασφάλεια: 
το ιδανικό μέρος για πολύτιμα 
αντικείμενα και εμπιστευτικές 
πληροφορίες.

Επίσης στο σπίτι: 
προστατευμένος, συμπαγής 
αποθηκευτικός χώρος.

Προστασία στο μπάνιο:  
Ασφαλές μέρος για 
φάρμακα, χρυσαφικά κλπ.

 Το SmarTray με καπάκι μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
εγκατάσταση.

Ασφαλής αποθήκευση:
Προστατεύστε τα πολύτιμα, προσωπικά σας αντικείμενα 

ή εμπιστευτικές πληροφορίες από αδιάκριτα μάτια
– χρησιμοποιώντας το σύστημα SmarTray  σε ατσάλι.
Είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι: το αξιόπιστο σύστημα
αποθήκευσης με ενσωματωμένη κλειδαριά παρέχει
αρκετό χώρο για έγγραφα A4, smartphone, tablet, laptop

και πολλά άλλα ακόμα. Η ενσωματωμένη είσοδος
καλωδίου καθιστά δυνατή την επαναφόρτιση ηλεκτρικών
συσκευών. Το SmarTray είναι διαθέσιμο είτε σε  50 είτε 75
mm ύψος.

 Και το κομψό SmarTray είναι πολύ παραπάνω από ένα 
απλό μικρό χρηματοκιβώτιο: το ενσωματωμένο σύστημα 
λειτουργίας πλήρους επέκτασης με Silent System 
συναρπάζει με την πολυτελή απόδοση ανοίγματος και 
κλεισίματος. Το λεπτό, μοντέρνο περίβλημα δείχνει  
παντού  κομψό : σε ντουλάπια, κάτω από επιφάνειες  
τραπεζιού, ακόμα και στο γραφείο.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
 Σύστημα SmarTray από Ατσάλι  με οδηγό πλήρους επέκτασης Quadro 
 Για χρήση πάνω και κάτω από τις επιφάνειες του γραφείου/ καπάκια κουτιού
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SmarTray σε ατσάλι,  50 mm,   με κασετίνα και οδηγό 
Quadro πλήρους επέκτασης με Silent System 8 – 10

SmarTray Steel, 75 mm, με κασετίνα
και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης με Silent System 8 – 10

12 – 13 Καπάκι για το SmarTray σε ατσάλι,  50 mm,    με κασετίνα
Καπάκι για SmarTray σε ατσάλι,  75 mm 12 – 13

SmarTray Steel Laptop (με κασετίνα)   
και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης με Silent System 14 – 15

Σύνδεση σετ για SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα 16 – 17

SmarTray Steel, 50 mm, χωρίς κασετίνα
και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης με Silent System 18 – 20

SmarTray Steel, 75 mm, χωρίς κασετίνα
και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης με Silent System 18 – 20

10 
13 
15 
17 

Εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm,      με κασετίνα 
Εγκατάσταση καπακιού
Εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι Laptop 
Εγκατάσταση σετ σύνδεσης
Εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm,     χωρίς κασετίνα

20

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
 Το σύστημα SmarTray σε ατσάλι  με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης

Περίληψη

με κασετίνα
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SmarTray σε ατσάλι,  50 mm, με κασετίνα (ατομική συσκευασία)
 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει
 Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  379.5 x 235 x 50 mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις( πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 212 x 38 mm
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση Κάτω από το γραφείο/  καπάκι κουτιού ή στέκεται μόνο 

του πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας
 Σετ καπακιού για εγκατάσταση σε επιφάνειες γραφείου/  καπάκια 

κουτιού ξεχωριστά διαθέσιμα
 Δυο σετ δίσκων με προαιρετικά σετ σύνδεσης μπορούν να 

συνδυαστούν 
  Το σετ περιλαμβάνει:

 1 προσυναρμολογημένος δίσκος με κασετίνα
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 4 βίδες για εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια του γραφείου /

καπάκι κουτιού
  Οδηγίες εγκτάστασης με πρότυπο διάτρησης

Σελ. αναφοράς:
  Για το σετ καπακιού, βλ. σελ.  12
 Για σετ σύνδεσης, βλ. σελ.16
  Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα, βλ σελ. 10

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 208 294 1 σετ

λευκό 9 208 293 1 σετ

SmarTray σε ατσάλι, 75 mm, με κασετίνα  (ατομική συσκευασία)
  Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
  Ατσάλι
  Κλειδώνει
  Εξωτερικές διαστάσεις(  πλάτος x βάθος x ύψος) 379.5 x 348 x 75 mm 
  Εσωτερικές διαστάσεις(πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 323 x 63 mm
  Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
  Εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια γραφείου/ καπάκιου κουτιού ή 

μπορεί να σταθεί μόνο του σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας
  Σετ καπακιού για εγκατάσταση σε επιφάνεια γραφείου/ καπακιού 

κουτιού διαθέσιμο ξεχωριστά
 Δυο σετ δίσκων με προαιρετική σύνδεση σετ, μπορούν να 

συνδυαστούν, για να χωρέσουν το ένα πάνω από το άλλο.

Το σετ περιλαμβάνει:
  1  προσυναρμολογημένος δίσκος με κασετίνα
  1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί 
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 4 βίδες για εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια του γραφείου /

καπάκι κουτιού
  Οδηγίες εγκατάστασης με πρότυπο διάτρησης

  Σελίδα αναφοράς:
 Για σετ καπακιού, βλ. σελ.  12
    Για σετ σύνδεσης, βλ. σελ. 16
  Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα,  βλ. σελ. 10

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 208 297 1 σετ

λευκό 9 208 296 1 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
 Σύστημα SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης 
    Για χρήση πάνω ή κάτω από τις επιφάνειες του γραφείου /καπάκι κουτιού
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SmarTray σε ατσάλι, 50 mm, με κασετίνα (μεγάλη συσκευασία )
)  Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System

 Ατσάλι
 Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) 379.5 x 235 x 50 mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) ) 310 x 212 x 38 mm 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση  κάτω από την επιφάνεια γραφείου /καπακιού κουτιού 

ή μπορεί να σταθεί μόνο του σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας 

 Σετ καπακιού για εγκατάσταση σε επιφάνεια γραφείων / καπακιών 
κουτιού, διαθέσιμα ξεχωριστά
 Δυο σετ δίσκων με προαιρετικά σετ σύνδεσης, που μπορούν να 

συνδυαστούν για να χωρέσουν το ένα πάνω από το άλλο 
  Το σετ περιλαμβάνει:
 Προσυναρμολογημένους δίσκους,  με κασετίνα
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και 

κλειδί 
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 Υλικό εγκατάστασης / οδηγίες εγκατάστασης

  Συμβουλή:

  Χρόνος παράδοσης: 6 εβδομάδες από την επιβεβαίωση της 
παραγγελίας
  Σελ. αναφοράς:

 Για σετ καπακιού, βλ. σελ.12

 Για σετ σύνδεσης ,  βλ. σελ.16

 Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα, βλ. σελ. 10

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 208 889 90 σετ

λευκό 9 208 888 90 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι  με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης 

 Για χρήση πάνω ή κάτω από τις επιφάνειες του γραφείου /καπάκι κουτιού

SmarTray σε ατσάλι,  75 mm,   με κασετίνα (μεγάλη συσκευασία)
 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει
 Εξωτερικές διαστάσεις  (πλάτος x βάθος x ύψος)  379.5 x 348 x 75 mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 323 x 63 mm                    
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση  κάτω από την επιφάνεια γραφείου /καπακιού κουτιού  ή 

μπορεί να σταθεί μόνο του σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας 
 Σετ καπακιού για εγκατάσταση σε επιφάνεια γραφείων / καπακιών 

κουτιού, διαθέσιμα ξεχωριστά
Δυο σετ δισκίων με προαιρετικά σετ σύνδεσης, που μπορούν να 
συνδυαστούν για να χωρέσουν το ένα πάνω από το άλλο.
Το σετ περιλαμμβάνει:
 Προσυναρμολογημένους δίσκους  με κασετίνα
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 Υλικό εγκατάστασης / οδηγίες εγκατάστασης

   Συμβουλή:

 Χρόνος παράδοσης:  6 εβδομάδες από την επιβεβαίωση 
παραγγελίας
     Σελ. αναφοράς:
 Για σετ καπακιού,  βλ. σελ. 12
 Για σετ σύνδεσης βλ. σελ . 16,

Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι, με κασετίνα,  βλ. σελ. 10

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 208 891 40 σετ

λευκό 9 208 890 40 σετ
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Εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm, με κασετίνα

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13
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3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

9 208 312

μπροστά

κάτω πλευρά

Σημείωση:
Κατά τη χρήση του σετ σύνδεσης, 
προσυναρμολογήστε τους συνδέσμους στην αρχή

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης 
Εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm,      με κασετίνα
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Καπάκι για SmarTray σε ατσάλι,  50 mm, με κασετίνα
 Σετ με καπάκι και πόδια για να στέκεται το σύστημα SmarTray Steel 50, 

με κασετίνα σε επιφάνεια γραφείου/ καπάκι κουτιού
 Το καπάκι εγκαθίσταται απλώς γλιστρώντας το πάνω
 Αυτοκόλλητα πόδια για εύκολη εγκατάσταση κάτω από την κασετίνα
 Πόδια από μαλακό καουτσούκ, αποτρέπουν οποιοδήποτε γλίστρημα 

στην επιφάνεια του γραφείου / καπάκι κουτιού
Το σετ περιλαμβάνει:

 1 ατσάλινο καπάκι με δεσμευτικό γαντζάκι 
 4 αυτοκόλλητα μαλακά πόδια από καουτσούκ
 2 βίδες στερέωσης για προσάρτηση στην επιφάνεια γραφείου / καπάκι 

κουτιού
 Οδηγίες εγκατάστασης

  Συμβουλή:
 Το καπάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο SmarTray σε ατσάλι με 

κασετίνα
Σελ. αναφοράς:

  Για εγκατάσταση καπακιού για SmarTray σε ατσάλι,  βλ. σελ. 13

Χρώμα Νo. PU

λευκό 9 208 308 1 σετ

ανθρακί 9 208 309 1 σετ

Καπάκι για SmarTray σε ατσάλι,  75 mm, με κασετίνα
 Σετ με καπάκι και πόδια για SmarTray σε ατσάλι 75 που στέκεται μόνο 

του, με κασετίνα στην επιφάνεια του γραφείου/ καπάκι κουτιού
 Το καπάκι εγκαθίσταται απλά σύροντας το επάνω.
 Αυτοκόλλητα πόδια για εύκολη τοποθέτηση κάτω από την κασετίνα
 Τα μαλακά πόδια από καουτσούκ αποτρέπουν τυχόν ολίσθηση στην 

επιφάνεια γραφείου/ καπάκι κουτιού 
 Το σετ περιλαμβάνει:

  1 ατσάλινο καπάκι με γαντζάκι δέσμευσης 
 4 αυτοκόλλητα μαλακά πόδια από καουτσούκ
 2 βίδες στερέωσης για προσάρτηση στην επιφάνεια του γραφείου/

καπάκι κουτιού
 Οδηγίες εγκατάστασης

Συμβουλή:
 Το καπάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο SmarTray σε ατσάλι με 

κασετίνα.
  Σελ. αναφοράς:

Για εγκατάσταση καπακιού για το SmarTray σε ατσάλι,  βλ. σελ. 13

Χρώμα Νo. PU

λευκό 9 208 310 1 σετ

ανθρακί 9 208 311 1 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης 

Για χρήση πάνω ή κάτω από τις επιφάνειες του γραφείου /καπάκι κουτιού



13Technik für Möbel

Εγκατάσταση καπακιών για SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm, με κασετίνα

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

front

underside

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης  
Εγκατάσταση καπακιών SmarTray σε ατσάλι,  50 / 75 mm, με κασετίνα
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SmarTray σε ατσάλι Laptop (ατομική συσκευασία)

 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει
 Εξωτερικές διαστάσεις ( πλάτος x βάθος x ύψος)  379.5 x 448 x 75 

mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 423 x 63 mm
 Ικανότητα φόρτωσης 8 kg
 Εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια του γραφείου/ καπάκι κουτιού

Το σετ περιλαμβάνει :
 1 προσυναρμολογημένος δίσκος με κασετίνα
 1 κύλινδρική έκκεντρη κλειδαριά με κυλινδρική κλειδαριά και 

κλειδί
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 4 βίδες για τοποθέτηση κάτω από την επιφάνεια γραφείου / καπάκι 

κουτιού
  Οδηγίες εγκατάστασης πρότυπο διάτρησης
  Συμβουλή:

 Μαζική συσκευασία κατόπιν παραγγελίας
Σελ. αναφοράς:

  Για σετ σύνδεσης,  βλ. σελ. 16
  Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι 

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 236 934 1 σετ

λευκό 9 236 949 1 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης               
Για χρήση κάτω από επιφάνειες γραφείων/ καπάκια κουτιού 
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Εγκατάσταση  SmarTray σε ατσάλι Laptop

i *

ø 6,3 x 13 418,5
448

308

75

379,5

37 156

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

±1,5

A

9 208 312

μπροστινή πλευρά

κάτω πλευρά

Σημείωση:
Κατά τη χρήση του σετ σύνδεσης, 
προσυναρμολογήστε τους συνδέσμους στην αρχή

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης 
Για χρήση κάτω από επιφάνειες γραφείου/ καπάκια κουτιών 
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Σετ σύνδεσης για SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα
 Για ασφαλή σύνδεση δύο δίσκων SmarTray σε ατσάλι, ο ένας κάτω 

από τον άλλον 
 Εγκατάσταση απλά κουμπώνοντας και μετά βιδώνοντας το στη θέση 

του
Το σετ περιλαμβάνει:

 4 συνδετικά κλιπ με ενσωματωμένο παξιμάδι
 4 βίδες με ίσια κεφαλή
 Οδηγίες εγκατάστασης

  Συμβουλή:
 Το σετ σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το SmarTray σε 

ατσάλι με κασετίνα
Σελ. αναφοράς:

 Για εγκατάσταση σετ σύνδεσης για SmarTray σε ατσάλι, βλ. σελ. 17

Νo. PU

9 208 312 1 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης 
Για χρήση κάτω από επιφάνεια γραφείου/ καπάκια κουτιών 
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Εγκατάσταση συνδέσμου για το SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα
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Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα και οδηγός Quadro πλήρους επέκτασης 
Εγκατάσταση συνδετικού σετ για το SmarTray σε ατσάλι με κασετίνα
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SmarTray σε ατσάλι, 50 mm, χωρίς κασετίνα (ατομική συσκευασία)

  Δίσκος με οδηγό Quadro, πλήρους επέκτασης και Silent System
  Ατσάλι
  Κλειδώνει
  Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) 409 x 230 x 47 mm 
  Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) 310 x 212 x 38 mm 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
  εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια γραφείου/καπάκι κουτιού 

  Το σετ περιλαμβάνει:
  2 στηρίγματα στερέωσης με προτοποθετημένους οδηγούς 

συρταριών Quadro 
  1 δίσκος και 2 βίδες για στερέωση στα συρτάρια
  1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και 

κλειδί
  Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
  4 βίδες για τοποθέτηση κάτω από την επιφάνεια του γραφείου/  

καπακιού κουτιού

  Σελ. αναφοράς:
Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα βλ. σελ. 20

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 210 455 1 σετ

λευκό 9 210 454 1 σετ

SmarTray σε ατσάλι, 75 mm,    χωρίς κασετίνα (ατομική συσκευασία)

 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει 
 Εξωτερικές διαστάσεις (  πλάτος x βάθος x ύψος)  409 x 343 x 72 mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 323 x 63 mm 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια γραφείου /καπάκι κουτιού

  Το σετ περιλαμβάνει:
 2 στηρίγματα στερέωσης με προτοποθετημένους οδηγούς Quadro 
 1δίσκος και 2 βίδες για στερέωση στα συρτάρια
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και κλειδί
 Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί

• Βίδες για τοποθέτηση κάτω από την επιφάνεια του γραφείου/ 
καπακιού κουτιού

 Οδηγίες εγκατάστασης με πρότυπο διάτρησης

ανθρακί 9 210 457 1 σετ

λευκό 9 210 456 1 σετ

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης 
Για χρήση κάτω από επιφάνειες γραφείων/ καπακιων κουτιων 
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Χρώμα Νο. PU

Σελ. αναφοράς:
Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα βλ. σελ. 20



19Technik für Möbel

SmarTray σε ατσάλι,  50 mm, χωρίς κασετίνα (μεγάλη συσκευασία)

 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει
 Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  409 x 230 x 47 

mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις( πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 212 x 38 

mm 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια γραφείου/ καπάκι 

κουτιού
Το σετ περιλαμβάνει:

 Στηρίγματα στερέωσης με προσυναρμολογημένες συρταριέρες 
Quadro  Δίσκος και βίδες για στερέωση στους οδηγούς του 
συρταριού.
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου 

και κλειδί   Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε 
ανθρακί

 Υλικό εγκατάστασης / Οδηγίες εγκατάστασης
Συμβουλή:

Χρόνος παράδοσης:  6    εβδομάδες  από την επιβεβαίωση
Σελ. αναφοράς:
Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα,  βλ. σελ. 20

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 210 451 96 σετ

λευκό 9 210 450 96 σετ

SmarTray σε ατσάλι,  75 mm, χωρίς κασετίνα (μεγάλη συσκευασία)

 Δίσκος με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης και Silent System
 Ατσάλι
 Κλειδώνει
 Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  409 x 343 x 72 mm 
 Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  310 x 323 x 63 mm
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg
 Εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια γραφείου/ καπάκι κουτιού 

Το σετ :
 Στηρίγματα στερέωσης με προσυναρμολογημένες συρταριέρες 

Quadro  Δίσκος και βίδες για στερέωση των οδηγών του συρταριού
 1 κλειδαριά έκκεντρου κυλίνδρου με κλειδαριά κυλίνδρου και 

κλειδί  Με τοποθετημένη ηχοαπορροφητική τσόχα σε ανθρακί
 Υλικό εγκατάστασης/  οδηγίες εγκατάστασης

Συμβουλή:
Χρόνος παράδοσης:  6 εβδομάδες από την επιβεβαίωση της 

παραγγελίας 
Σελ. αναφοράς:

 Για εγκατάσταση SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα, βλ. σελ. 20

Χρώμα Νo. PU

ανθρακί 9 210 453 48 σετ

λευκό 9 210 452 48 σετet

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης 
Για χρήση κάτω από επιφάνεια γραφείου/ καπακιού κουτιού
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Εγκατάσταση του SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα 
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SmarTray 50 
Διαστάσεις εγκατάστασης: 410 x 232 x 50

SmarTray 75
Διαστάσεις εγκατάστασης: 410 x 345 x 75

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε ατσάλι με οδηγό Quadro πλήρους επέκτασης
Εγκατάσταση του SmarTray σε ατσάλι χωρίς κασετίνα
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Έξυπνα στο Caddy: 
SmarTray με διαχωριστικά.

Λεπτό και πρακτικό: 
SmarTray, 40 mm, κάτω από την 
επιφάνεια του γραφείου.

Μάγος στην αποθήκευση χώρου: 
Το σύστημα SmarTray κάνει 
ακόμα καλύτερη χρήση 
αποθηκευτικού χώρου στο Big 
Org@Tower.

Γίνεται χρήση κάθε εκατοστού του 
αποθηκευτικού χώρου:
 Το σύστημα SmarTray ως 
εσωτερικό pull-out με βαθύ 
μπροστινό πάνελ(μετώπη).

Επιπρόσθετος χώρος:
Το σύστημα SmarTray σε υψηλή ποιότητα πλαστικού, 
οργανώνει και τακτοποιεί σωστά κάθε ντουλάπι. Σε 
συνδυασμό με το  Big Org@Tower ή το Caddy – ή ακριβώς 
κάτω από την επιφάνεια γραφείου. Το εγκατεστημένο 
πλάτος  των 392 mm ανάμεσα στις πλευρές του κουτιού 
ταιριάζει απόλυτα στο διαρθρωτικό σύστημα της 
Hettich. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε δίσκους 
ύψους 40 mm και 60 mm.  

Ο απόλυτα κρυμμένος οδηγός του συρταριού, 
βασίζεται στην αρχή του  Quadro , ο οποίος έχει 
αποδείξει την αξία του σε χιλλιάδες εφαρμογές. 
Εναλλακτικά, μπορούμε να σας προσφέρουμε έναν 
οδηγό μερικής επέκτασης με αυτόματο κλκείσιμο, 

Silent System ή Push to open.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray σε πλαστικό στον οδηγό Quadro
Για χρήση σε ντουλάπια και κάτω από καπάκια κουτιών/ επιφάνειες γραφείων
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Δίσκος, 40 mm 24

Δίσκος, 60 mm 24

25 
Οδηγός συρταριού Quadro 12 
Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών/ γραφεία 
Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στα πλαινά) 27

25 – 26 
Οδηγός συρταριού Quadro 12 με Silent System 
Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών / γραφεία
Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στα πλαινά) 27 – 28

25 – 26 
Οδηγός συρταριού Quadro  με Push to open 
Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών / γραφεία
Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στα πλαινά) 27 – 28

Εγκατάσταση / αφαίρεση πλαστικού SmarTray  30 – 31

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
SmarTray Πλαστικό σύστημα δίσκου σε οδηγούς συρταριών Quadro 12  
Περίληψη
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Tray, ύψους 40 mm 

 Δίσκος  για οδηγό Quadro 12 (είτε με Silent System είτε με Push to open)
 Εξωτερικές διαστάσεις( πλάτος x  βάθος x ύψος 376 mm x 354 mm x 40 mm 
 Με διαχωριστικά π.χ  για κινητό τηλέφωνο,  κάμερα,  σημειωματάριο κλπ.
 Για εγκατάσταση σε ντουλάπι και κάτω από καπάκια κουτιών/ επιφάνειες γραφείων 
 Συρόμενη εγκατάσταση με λιγότερα εργαλεία
 Πλαστικό

  Σελ. αναφοράς:
  Για οδηγό Quadro 12 , βλ. σελ.  25 – 28

Χρώμα Νo. PU

αλουμίνιο 9 134 233 1/9 ea.

μαύρο 9 134 232 1/9 ea.

λευκό 9 203 010 1/9 ea.

Tray, ύψους 60 mm 

 Δίσκος για οδηγό Quadro 12 (είτε με Silent System είτε με Push to open)
 Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)  376 mm x 354 mm x 60 mm 
 Για εγκατάσταση σε ντουλάπι και κάτω από καπάκια κουτιών / επιφάνειες γραφείων 
 Συρόμενη εγκατάσταση με λιγότερα εργαλεία
 Πλαστικό

  Σελ. αναφοράς :
  Για οδηγό Quadro 12 βλ. σελ. 25 – 28

Χρώμα Νo. PU

αλουμίνιο 9 134 236 1/9 ea.

μαύρο 9 134 235 1/9 ea.

λευκό 9 203 012 1/9 ea.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Χρήση σε ντουλάπι/ κάτω από καπάκια κουτιών / γραφεία 
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Quadro 12 (ζευγάρι)
 Οδηγός Quadro 12 
 Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών/ επιφάνειες γραφείων 
 Οδηγός μερικής επέκτασης  (με την επίδραση πλήρους)  
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg Dl N 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Σχεδιασμένο με αυτόματο κλείσιμο

Σελ. αναφοράς:
  Εγκατάσταση / απεγκατάσταση,  βλ. σελ  30

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

398 9 156 335 1 ζευγάρι

Quadro 12 (ξεχωριστά)

 Οδηγός Quadro 12 
 Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών / επιφάνειες γραφείου 
 Μερικής επέκτασης οδηγός (με την επίδραση πλήρους) 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg  υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Σχεδιασμένο με αυτόματο κλείσιμο

  Σελ. αναφοράς:
  Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση, βλ. σελ. 30

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. / Πλευρά ντουλαπιού PU

αριστερό δεξί

398 9 154 277 9 154 276 32 ea.

Quadro 12 Silent System (ζευγάρι)
 Οδηγός Quadro 12 Silent System 
 Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών / επιφάνειες γραφείων 
 Μερικής επέκτασης οδηγός ( με την επίδραση πλήρους) 
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg  υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Αυτόματο κλείσιμο

  Σελ. αναφοράς:
  Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση, βλ. σελ.  30

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

398 9 156 336 1 ζευγάρι

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
 Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Χρήση κάτω από γραφεία/ καπάκια κουτιών 

Quadro 12 Push to open (ζευγάρι)
 Οδηγός Quadro 12 Push to open 
 Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιού/ επιφάνειες γραφείων 
 Μερικής επέκτασης οδηγός ( με την επίδραση πλήρους)
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg  υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Με Push to open , παρέχονται χύμα

  Σελ. αναφοράς:
  Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση, βλ. σελ 30

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

398 9 156 337 1 ζευγάρι



26 www.hettich.com

Quadro 12 για Silent System ή για Push to open (ξεχωριστά)
 Για εγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών/ επιφάνειες γραφείων 
 Οδηγός μερικής επέκτασης (με επίδραση πλήρους)
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Σχεδιασμένο για Silent System
 Σχεδιασμένο για Push to open σύστημα ανοίγματος

  Συμβουλή:
  Τα συστήματα με Silent System ή με Push to open πρέπει να 

παραγγέλνονται ξεχωριστά

Σελ. αναφοράς:
  Για Silent System ή Push to open, βλ. σελ. 29
  Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση,  βλ. σελ. 30

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. / Πλευρά ντουλαπιού PU

αριστερό δεξί

398 9 154 278 9 154 276 32 ea.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Χρήση κάτω από γραφεία/ καπάκια κουτιών 
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Quadro 12 (ζευγάρι)
  Οδηγός  Quadro 12  
 Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στο πλάι)

  Οδηγός μερικής επέκτασης ( με επίδραση πλήρους)
  Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2 
 Γαλβανισμένο ατσάλι
 Σχεδιασμένο με αυτόματο κλείσιμο

  Σελ. αναφοράς:
 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση,  βλ. σελ. 31

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

392 9 186 479 1 ζευγάρι

Quadro 12 (ξεχωριστά)

 Οδηγός  Quadro 12 
  Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στο πλάι) 
  Οδηγός μερικής επέκτασης (με επίδραση πλήρους)
  Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2 
  Γαλβανισμένο ατσάλι
  Σχεδιασμένο με αυτόματο κλείσιμο

  Σελ. αναφοράς:
 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση, βλ. σελ. 31

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νο. / Πλευρά ντουλαπιού PU

αριστερή δεξιά

392 9 158 173 9 158 169 50 ea.

Quadro 12 Silent System (ζευγάρι)
  Οδηγός   Quadro 12 με Silent System 
  Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στο πλάι) 
  Οδηγός μερικής επέκτασης (με επίδραση πλήρους)
  Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2 
 Γαλβανισμένο ατσάλι
  Σχεδιασμένο με αυτόματο κλείσιμο

  Σελ. αναφοράς:
 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση, βλ. σελ. 31

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

392 9 186 480 1 ζευγάρι

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Χρήση σε ντουλάπι , για σύνδεση στο πλάι

Quadro 12 Push to open (   ζευγάρι)
  Οδηγός  Quadro 12 Push to open 
  Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στο πλάι) 
 Οδηγός μερικής επέκτασης (με επίδραση πλήρους)
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2 
 Γαλβανισμένο ατσάλι
  Περίβλημα  Push to open 

  Σελ.  αναφοράς:

 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση, βλ.  σελ.  31

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm Νo. PU

392 9 186 481 1 ζευγάρι
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Quadro 1 για Silent System ή για Push to open (ξεχωριστά)

 Οδηγός Quadro 12 
 Για εγκατάσταση σε ντουλάπι (συνδεδεμένο στο πλάι) 
 Οδηγός μερικής επέκτασης (με επίδραση πλήρους)
 Ικανότητα φόρτωσης 6 kg υπό τον EN 15338, Επιπέδου 2
 Γαλβανισμένο ατσάλι 
 Σχεδιασμένο για το  Silent System
  Σχεδιασμένο για το σύστημα ανοίγματος Push to open

  Συμβουλή:
  Το περίβλημα με Silent System ή Push to open πρέπει να παραγγελθεί 

ξεχωριστά

   Σελ. αναφοράς:
  Για περίβλημα με Silent System ή Push To Open, ανατρέξτε στη σελίδα 29
 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση, βλ. σελ. 31

Εγκατεστημένο πλάτος EB mm
Νo. / Πλευρά ντουλαπιού PU

αριστερή δεξιά

392 9 158 174 9 158 169 50 ea.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Χρήση σε ντουλάπι , για σύνδεση στο πλάι
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Περίβλημα αυτόματου κλεισίματος για  Quadro 12

 Με Silent System

Νo. PU

9 113 007 1/150 ea.

Περίβλημα Push to open για Quadro 12

 Με Push to open
 Ανοίγει το δίσκο με το πάτημα ενός δαχτύλου

Νo. PU

9 105 422 1/50 ea.

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
 Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 

Αξεσουάρ
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Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση SmarTray σε πλαστικό κάτω από καπάκια κουτιών/γραφεία 

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Εγκατάσταση

Απεγκατάσταση

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση κάτω από καπάκια κουτιών / γραφεία
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Εγκατάσταση / απεγκατάσταση SmarTray πλαστικό, σε ντουλάπι, για σύνδεση στο πλάι

64
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≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Εγκατάσταση

Απεγκατάσταση

Τοποθέτηση συστημάτων για οργάνωση στο γραφείο
Σύστημα SmarTray σε πλαστικό σε οδηγούς συρταριών Quadro 12 
Εγκατάσταση / απεγτάσταση σε ντουλάπι, για σύνδεση στο πλάι
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Οι εταιρικές μας αρχές περιλαμβάνουν την ανάληψη ευθύνης για τη 
διατήρηση της φυσικής βάσης της ζωής. Εδώ θεωρούμε τις 
νομοθετικές διατάξεις ως ελάχιστες απαιτήσεις. Πέρα από την τήρηση 
των νομοθετικών απαιτήσεων, είναι επιτακτική ανάγκη για όλα τα 
μέλη του προσωπικού να ενεργούν με τρόπο που εξοικονομεί ενέργεια 
και πόρους στο δικό τους ιδιαίτερο περιβάλλον εργασίας, προκειμένου 
να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες οικολογικές προκλήσεις του εγγύς 
μέλλοντος. Με τον ίδιο τρόπο, η αποτελεσματική χρήση ενέργειας και 
πόρων διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στη διατήρηση του 
ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε όλο τον όμιλο ιδρύθηκε το 1992, με τις 
αρχές αειφορίας του για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία που έθεσε σταθερά το πλαίσιο για 
την προώθηση του ομίλου της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση 
από το 1993. Εισήχθη το 1996, η περιβαλλοντική Τα συστήματα 
διαχείρισης που συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
EMAS (Σχέδιο Eco Management and Audit Scheme), 
συμπεριλαμβανομένου του ISO 14.001, έχουν κεντρική σημασία στο 
πλαίσιο αυτό. Αυτά εφάρμοσαν μια στοχευμένη προσέγγιση για τον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για αποτελεσματική 
χρήση ενέργειας και πόρων καθώς και για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Τα αποτελέσματα δεν είναι τίποτα 
λιγότερο από εντυπωσιακά.

Έργα φιλικά προς το περιβάλλον

Τα καινοτόμα έργα αποτελούν το χαρακτηριστικό της προσέγγισής 
μας στην περιβαλλοντική διαχείριση. Για παράδειγμα, η απαίτηση 
πρωτογενούς ενέργειας των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής μας 
είναι έως και 75 % χαμηλότερη από τις προδιαγραφές που απαιτούνται 
στην οικοδομική νομοθεσία. Η υποδειγματική, συνεπής χρήση υλικών 
με βάση το ξύλο στην κατασκευή των εμπορικών μας κτιρίων μας 
βάζει στην πρώτη γραμμή της χρήσης δομικών υλικών που 
εξοικονομούν πόρους, ανανεώσιμων πηγών που αφαιρούν τεράστιες 
ποσότητες CO2 που καταστρέφει το κλίμα από την ατμόσφαιρα ενώ 
αναπτύσσονται .

Από το 2015, δοκιμάζουμε τρία νέα οχήματα, το καθένα από τα οποία 
χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα πρόωσης, για να δοκιμάσουμε 
την πρακτική καταλληλότητα της ηλεκτρικής κινητικότητας σε 
διάφορες καταστάσεις χρήσης. Στο εργοστάσιο παραγωγής μας στην 
Ινδία, τα βαρέα μέταλλα απορροφώνται από τα συμπυκνωμένα 
λύματα χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο μέθοδο που περιλαμβάνει 
ζωντανά φύκια. Στο εργοστάσιό μας στην Chi-na, ένα ηλιακό 
σύστημα παρέχει διαμονή στο προσωπικό και στην καντίνα με ζεστό 
νερό

Ιστορίες επιτυχίας

Μεταξύ 1997 και 2015, για παράδειγμα, καταφέραμε να μειώσουμε την 
περιβαλλοντική ρύπανση από την κατασκευή των συρταριών και των 
συστημάτων συρταριών μας στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
Kirchleng-ern-Bünde ως εξής:

45%
10%
73%

 Ειδική κατανάλωση νερού.
 Ειδική κατανάλωση ρεύματος
 Ειδική κατανάλωση θερμότητας
  Ειδική εκπομπή CO2 30%

Τα πολυάριθμα βραβεία αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για 
το περιβάλλον. Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το 
Φόρουμ Hettich με μηδενική ενέργεια που χτίζει το Βραβείο 
Πράσινο Κτίριο σε εθνικό επίπεδο. Το 2016, κερδίσαμε το 
βραβείο αειφορίας από το Ίδρυμα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος της Ανατολικής Βεστφαλίας για ένα έργο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε για 
πάνω από 20 χρόνια.

Βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις –  αποδεδειγμένα από EMAS, το 
πιο αυστηρό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης παγκοσμίως.
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Τεχνικές πληροφορίες / Νομική σημείωση

Γενικοί τεχνικοί όροι

Οι οδηγίες τοποθέτησης, τα σημεία στερέωσης 
βιδών και οι πληροφορίες φέρουσας φόρτισης που 
δίνονται σε αυτόν τον κατάλογο προϋποθέτουν τη 
σωστή προσάρτηση χρησιμοποιώντας βίδες που 
καθορίζονται από την Het-tich σε υλικό σφάγιου 
που παρέχουν αντίσταση τραβήγματος βίδας > 
1.000 N σύμφωνα με το EN 320. Η Hettich δεν 
φέρει καμία ευθύνη για υλικό-

άλλες ή μεθόδους προσάρτησης άλλες από αυτές 
που αναφέρονται. Ο κατασκευαστής επίπλων 
πρέπει να επαληθεύσει την ικανότητα φόρτωσης 
του συστήματος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι καταστάσεις προσαρμογής που εμφανίζονται σε 
αυτόν τον κατάλογο προορίζονται μόνο για να 
επεξηγήσουν τις πιθανές επιλογές. Υπεύθυνος είναι 
ο κατασκευαστής επίπλων για τη διασφάλιση ότι 
τα έπιπλα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στα ισχύοντα 
πρότυπα. Θα χαρούμε να παρέχουμε οποιαδήποτε 
περαιτέρω πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε.

Γενικοί Όροι Πώλησης και Παράδοσης

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα παρέχονται-

εκδίδεται αποκλειστικά με βάση τη Γενεύη μας

Οι  όροι πώλησης και παράδοσης δημοσιεύτηκαν 
στην ιστοσελίδα μας στο www.hettich-agb.com.

Νομική σημείωση 

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG 

32602 Vlotho · Germany

Ιανουάριος 2018

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα σε αυτόν τον 
κατάλογο βάσει του νόμου περί πνευματικών 
δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή αυτού 
του καταλόγου σε οποιαδήποτε μορφή είτε εν όλω 
είτε εν μέρει χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Εξαιρούνται 
λάθη και παραλείψεις.

Υπόκειται σε χρωματικές παραλλαγές.
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