
As individual as you:  
AvanTech YOU
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”Details are worth 
their weight in gold.”

Αγοράζοντας ένα έπιπλο έχουµε 
προσδοκίες για ατοµικό σχεδιασµό,  
περισσότερη άνεση και ευκολία ή 
καινούργιες ιδέες αποθήκευσης.  
Εκµεταλλευτείτε λοιπόν τις παραγωγικές 
λύσεις από την Hettich. Είµαστε η πηγή της 
έµπνευσης σας, δηµιουργούµε υπεραξία 
δίνοντας στα έπιπλά σας πρακτική ευκολία 
και εύστροφία.  Fascinated by solutions. 
We call it Fascin[action].
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”My favourite look is 
one that's unique.”

Το να εκφράζεις προσωπικό life style θα 
είναι πολύ σηµαντικό στο µέλλον. Όχι 
µόνο τα έπιπλα αλλά και τα εξαρτήµατα 
εκφράζουν ξεχωριστή προσωπικότητα. 
Περιβάλλον αστικού τρόπου ζωής ή 
αίσθηση Τοσκάνης: ότι σας αρέσει είναι 
Μόδα. Οι πελάτες σου ψάχνουν για έπιπλα 
µε εστίαση στην προσαρµοστικότητα. 
Ακολούθησε την µεγάλη «Τάση» της 
προσαρµοστικότητας στην Μόδα µε το 
AvanTech YOU.
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”Life's too short to live 
in a dreary home.”

Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολο το να 
εστιάσεις στις προτιµήσεις του πελάτη.
To AvanTech YOU επιτρέπει στους πελάτες 
σου την διαµόρφωση των συρταριών 
όπως ακριβώς θέλουν! 
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”Away with convention, 
give me freedom.”
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Είτε για χρήση στο µπάνιο, καθιστικό ή 
κουζίνα – κάθε επιθυµία για µοναδικό στυλ 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την µεγάλη 
ποικιλία της παραγωγικής γραµµής και τους 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους να 
δηµιουργήσεις έπιπλα µε προσωπικότητα.
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”My face says everything 
about the way I want  
my home to be and look.”

Η ιδέα της πλατφόρµας  προσφέρει τεράστιες 
επιλογές σχεδιασµού στα χρώµατα, τα 
σχήµατα και τα υλικά, δίνοντας σου το κλειδί 
της επιτυχίας στο να µετατρέψεις τα σχέδια 
του επίπλου σου σε πραγµατικότητα. Αυτό 
µπορεί να εµπνεύσει τους πελάτες σου και να 
σε κάνει να ξεχωρίσεις στην αγορά.
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DESIGN INNOVATION
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To AvanTech YOU συναρπάζει! Σε πλάτος µόλις 
13mm, το στυλ είναι αντισυµβατικά λείο. 
Δουλεύουµε µε καινοτόµα συστατικά που 
εξαφανίζονται στο λεπτό πλαινό του συρταριού, 
µε καθαρό σχεδιασµό και εκπληκτικό αποτέλεσµα. 

Εδώ δεν υπάρχουν καπάκια ή τρύπες να 
καταστρέφουν την εµφάνιση της αψεγάδιαστης 
οµορφιάς. Το  εξάρτηµα σκόπιµα αποτραβιέται 
στο φόντο και ενσωµατώνεται στο έπιπλο σαν να 
είναι µέρος του σχεδιασµού. 
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CREATIVE FLEXIBILITY
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Σοφιστικέ, ανοιχτό, εξεζητηµένο ή 
διαχρονικό? Απίστευτα εύκολο να το 
καταφέρεις µε το AvanTech YOU, όποιον 
προσωπικό χαρακτήρα θέλεις να 
αποδώσεις στο σχεδιό σου είναι δική 
σου απόφαση. 

Με ένα απλό κλικ, τα σχεδιαστικά 
προφίλ ή τα σχεδιαστικά καπάκια των 
πλαινών δηµιουργούν µια εκκεντρική 
οπτική µεταµόρφωση.
 
Τα κοµψά πάνελ από γυαλί για 
εσωτερικά πλαινά προφίλ συρταριών, 
καταργούν τα όρια ανάµεσα στον χώρο 
και στο έπιπλο και έτσι το µάτι εστιάζει 
στον σχεδιασµό του επίπλου.

Με την επιλογή του να χρησιµοποιήσεις 
οποιοδήποτε υλικό έχεις διαλέξει, οι 
ιδέες σου γίνονται διακριτικές λύσεις 
που ξεχωρίζουν!
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Designer profile

DesignCape

Drawer side  
profile colours

Pigmented anthracite

Pure matt white

Silver in aluminium look

DESIGN VARIETY
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Heights (mm)

77 

101

139

187

187

251
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Το καθαρό γραµµικό σχέδιο του 
συρταριού χρειάζεται ένα κοµψό τρόπο 
διαφήµισης του λογότυπου.

Η προσαρµογή του τυπωµένου 
λογότυπου του πελάτη αναδεικνύει την 
λεία γραµµικότητα του σχεδιασµού ενώ 
ταυτόχρονα κάνει µια «δήλωση».

Η εσωτερική οργάνωση του AvanTech YOU 
προσφέρει την ιδανική θέση για το κάθε τι.  
Καθαρή και τακτική οργάνωση µε άριστη 
ορατότητα του περιεχοµένου στην στιγµή.
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AvanTech YOU Inlay
Μόνο οι καλύτερες λύσεις για προσωπικές προτιµήσεις: είτε 
πρόκειται για  τζάµι στο τυπικό φινίρισµα είτε προσαρµοσµένο 
σε µια µεγάλη ποικιλία υλικών, όπως το ξύλο, ή πέτρα ή 
σχιστόλιθος. Αν το υλικό σου είναι 10mm λεπτό, όλα ταιριάζουν!
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DIFFERENTIATION IN  
PERFECTION AND CONVENIENCE

Χρησιµοποίησε τις δυνατότητες ρύθµισης (κάθετα, 
πλευρικά και κλίσης) που προσφέρει το σύστηµα 
συρταριών AvanTech YOU για να αποκτήσεις 
αποκαλυπτική ευθυγράµµιση για τα µπροστινά 
πάνελ(µετώπη). Σε συνδυασµό µε τους σωστούς οδηγούς 
κ τις φιλικές λειτουργίες προς τον χρήστη, το  AvanTech 
YOU είναι η ιδανική επιλογή για την συγκεκριµένη 
εφαρµογή και τον σχεδιασµό των επίπλων σου. 

Αόρατα λειτουργικά συστατικά, τέλεια 
σχεδιασµένα πλαινά προφίλ συρταριών: 
Όλα τα πλεονεκτήµατα ενός συρταριού για άριστη 
ρύθµιση και συναρµολόγηση έχουν τοποθετηθεί 
στο πλαινό προφίλ και είναι αθέατα πίσω από τον 
αψεγάδιαστο καθαρό σχεδιασµό του.
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Η εξωτερική διακόσµηση απλά 
σπρώχνεται πίσω. Ο µοναδικός 
συρόµενος µηχανισµός καθιστά δυνατή 
την απελευθέρωση του µπροστινού 
πάνελ και την ρύθµιση του συρταριού 
τόσο πλευρικά όσο και κάθετα.

Για την ασφάλειά σας: Μόλις 
ελευθερώσετε το µπροστινό πάνελ, 
πέφτει σε µια στάση αναµονής για 
εύκολη αποµάκρυνση. Μια έξυπνη 
λύση ιδίως για µεγάλα και πλατιά 
µπροστινά πάνελ.

Το σχεδιαστικό προφίλ στο πλαινό  του συρταριού 
δεν είναι µόνο διακοσµητικό στοιχείο αλλά 
αποκρύπτει τον ρυθµιστή κλίσης του συρταριού µε 
τρόπο που κάνει εύκολη την πρόσβαση από πάνω.

21



Actro YOU

Ο οδηγός είναι η βάση για ανώτερο 
προσαρµόσιµο σχεδιασµό επίπλων. Δίνει στο 
έπιπλο την απόλυτη τελειότητα που µπορείς να 
δεις, να αισθανθείς και να ακούσεις.
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Quadro YOU

Ένα σύστηµα συρταριών, δύο οδηγοί και ένα 
πανοµοιότυπο σύστηµα τρυπήµατος κάνει εφικτό
το να δηµιουργείς µεγάλη ποικιλία σχεδίων 
επίπλων για διαφορετικές εφαρµογές.
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Actro YOU
Υψηλή απόδοση
Απαλό κλείσιµο 
Σύστηµα φρένου

Το “Push To Open 
Silent System” ανοίγει 
χωρίς λαβές και κλείνει 
µε αθόρυβο σύστηµα 
φρένου

- Ασυναγώνιστη
λειτουργία οδηγού

- Εξέχουσα υψηλή
πλευρική σταθερότητα

- Καλύτερη δυνατή
ικανότητα φόρτωσης
(40-70κ.)

- Έλεγχος συγχρονισµού
για καλύτερη κατανοµή
βάρους
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Quadro YOU

Υψηλή απόδοση,
απαλό σύστηµα 
φρένου

Προαιρετικό “Push To 
Open Silent System”,
ανοίγει χωρίς λαβές 
και κλείνει
µε αθόρυβο σύστηµα 
φρένου

- Απαλή, ακριβής
λειτουργία οδηγού

- Υπερβολικά µεγάλη
εγγύηση λειτουργίας

- Δοκιµασµένο &
αποδεδειγµένο,
συνεχόµενη µέγιστη καλή
απόδοση οδηγού

- Ικανότητα φόρτωσης
έως 30κ.
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”My strategy: 
offering more  
with less effort”

Διαµόρφωσε τον Κόσµο του Επίπλου 

του Αύριο!

Χρειάζεσαι συγκεκριµένες λύσεις για τα 
έπιπλά σου; Το  AvanTech YOU 
επικεντρώνεται στην µελλοντική σου 
επαγγελµατική επιτυχία και διευκολύνει 
την προσαρµοστικότητα µε µια απλή 
φόρµουλα: Ποικιλία µε λίγες παραλλαγές 
και λεπτές διαδικασίες. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την οικονοµική αποδοτική 
διαδικασία βελτιστοποίησης στην αγορά, 
στο να έχεις stock, στην παραγωγή, στην 
συναρµολόγηση & εγκατάσταση. Σε 
προετοιµάζει για το Μέλλον και σου δίνει 
ευελιξία στις αλλαγές. Χρησιµοποίησε τις 
επιλογές που σου δίνει η πλατφόρµα του 
AvanTech You για να ενισχύσεις τον 
σχεδιασµό του επίπλου σου όπως επίσης 
και της εταιρικής σου ταυτότητας.
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Κάνε το σύστηµα δικό σου

Χρησιµοποίησε τους πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους για να διαµορφώσεις και να 
προσαρµόσεις τον σχεδιασµό των επίπλων σου. 
Δώσε στο έπιπλό σου αδιαµφισβήτητο 
χαρακτήρα και αντέδρασε γρήγορα στις 
τελευταίες τάσεις του σχεδιασµού.

”I don't make furniture, 
I create design worlds.”
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Λύσεις που θα σας συναρπάσουν 

Το AvanTech You σου προσφέρει πιθανή
εξοικονόµηση και σου δηµιουργεί 
ευκαιρίες: οι επιλογές της πλατφόρµας σου 
επιτρέπουν να µειώσεις τo stock των 
εξαρτηµάτων σου διατηρώντας ευρεία 
γκάµα προιόντων. Όρισε πρότυπα µε κοµψό 
προιόν και γλίτωσε συγχρόνως χρόνο και 
χρήµα. Χρησιµοποίησε το AvanTech You 
για να εστιάσεις στις προτιµήσεις του πελάτη 
σου και στην οικονοµική σου απόδοση.

”Our customers have the ideas, 
we the simple answers.”
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Σε κάνει δυνατό

Δηµιούργησε ανώτερο σχεδιασµό επίπλου 
και εντυπωσίασε τους πελάτες σου µε την 
εξαιρετική σου απόδοση - ανεξάρτητα από 
την κατηγορία φορτιού. Συνδύασε συρτάρια 
και οδηγούς και αξιοποίησε νέους τοµείς της 
αγοράς µε τις δικές σου λύσεις εφαρµογών σε 
κουζίνες, µπάνια, καθιστικά ή εξοπλισµό 
καταστηµάτων. Πρόσθετη αξία για σένα: 
Διαδικασίες που έχουν γίνει πιο 
αποτελεσµατικές, εργαλεία δουλειάς που δεν 
χρειάζονται πια µε τον διαισθητικό τρόπο 
εγκατάστασης που το AvanTech You 
τοποθετείται.

”My strength: making 
individually tailored furniture.”
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HIGH PERFORMANCE 
IN ALL APPLICATIONS
Διαφοροποίηση στον σχεδιασµό, 
τελειότητα και άνεση
Η ποικιλία σχεδιασµού, η τελειοποιηµένη 
τεχνολογία, οι πολλές φιλικές προς τον χρήστη 
λειτουργίες και η µεγάλη χωρητικότητα φορτίου 
του συστήµατος συρταριών AvanTech You 

σου επιτρέπουν να αντιµετωπίζεις 
διαφορετικές εφαρµογές µε εστίαση στις 
ανάγκες του πελάτη. Ποικιλία εφαρµογών 
στις κουζίνες, τους διαδρόµους, στα µπάνια, 
στα υπνοδωµάτια, στα καθιστικά ή στον 
εξοπλισµό καταστηµάτων.
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Height (mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AVANTECH YOU PLATFORM
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Interior panel

Rear panel

DesignCape

DesignCape

Designer profile

AvanTech YOU Inlay

Customised as standard

Interior panel

DesignCape

AvanTech YOU Inlay

41



YOUR PROCESS BENEFITS, 
YOUR OPPORTUNITIES

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

- Εύκολη κατακόρυφη και
πλευρική ρύθµιση
(µοναδικός εξωτερικός
σχεδιασµός του συρόµενου
µηχανισµού)

- Ασφαλής απόσπαση του
µπροστινού πάνελ (θέση
διατήρησης)

- Απλή εγκατάσταση χωρίς
εργαλεία του µπροστινού
πάνελ(µετώπη)

- Εύκολη ρύθµιση κλίσης
συρταριού µε πρόσβαση από
πάνω (διπλή λειτουργία
του σχεδιαστικού προφίλ)
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Όλα τα προτερήµατα του συστήµατος συρταριών
αναβαθµισµένα µέσα στο πλευρικό προφίλ του
συρταριού

- Το σύστηµα ρύθµισης και συναρµολόγησης είναι
αθέατο πίσω από το αψεγάδιαστο καθαρό σχεδιασµό
του πλαινού προφίλ του συρταριού

- Σχεδιαστική  διαφορετικότητα και ευελιξία µε τα
σχεδιαστικά προφίλ, τα σχεδιαστικά καπάκια και την
ποικιλία των εσωτερικών υλικών

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Βολική, πρακτική εγκατάσταση
του πίσω πάνελ (µονοδιάστατη
κατεύθυνση σύνδεσης)

- Δεν χρειάζεται επεξεργασία
το κάτω πάνελ(πάτος)

- Το κάτω πάνελ(πάτος) µπορεί
να βιδωθεί ή να συρραφεί

- Το κάτω πάνελ(πάτος) έχει ίσο
πλάτος µε το πίσω πάνελ(πλάτη)

- Δεν χρειάζονται κλίπς
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Λ. Βουλιαγµένης 36A, 166 75 Γλυφάδα, Αττική
Τηλ.: 210 9630133,  e-mail: info@estiatrade.gr 

www.estiatrade.gr

www.estiatrade.gr

http://www.estiatrade.gr



