
AVANTECH YOU
As Individual As You Are



Το προφίλ συρταριού 13 mm σε 4 
πλαϊνά ύψη παρουσιάζει μια κομψή 
όψη. 

Το AvanTech YOU προσφέρει δύο 
επιλογές οδηγών , για να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των πελατών σας.

Βελτιώνει τα υπάρχοντα συρτάρια 
με λεπτό τοίχωμα μέσω μικρών και 
επιδραστικών αλλαγών στις 
διαδικασίες παραγωγής του.

Οι λύσεις που αφορούν  την 
εσωτερική οργάνωση και τη 
διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
διαθέσιμες ως τελευταία πινελιά για 
κάθε έργο.

AVANTECH YOU
από τη Hettich

Το σύστημα συρταριών AvanTech YOU με λεπτά πλαινά, 
καλά εστιασμένο στον καλό σχεδιασμό του. Επιτρέπει μια 
απαράμιλλη εξατομίκευση, εξαιρετική ποιότητα και 
απόδοση και μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην 
κατασκευή.
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Το συρτάρι

AVANTECH YOU
Το AvanTech YOU ξεχωρίζει  για το λεπτό 

προφίλ13mm και για τα γεμάτα, πλαϊνά του 
συρταριού.

Η στάνταρ σειρά του AvanTech YOU περιλαμβάνει:

• Τέσσερις πλευρές ύψους,  
101mm, 139mm, 187mm και 
251mm

• Στανταρ επιλογές χρώματος 
ανθρακί και λευκού

• Δυνατότητα προσαρμογής 
συρταριών με την επιλογή 
μοναδικών χρωμάτων ή 
υλικών

• Εσωτερικά συρτάρια, τα 
οποία μπαίνουν πίσω από μια 
ήδη υπάρχουσα μετώπη , 
δημιουργώντας περισσότερο 
αποθηκευτικό χώρο και 
καθαρό σχεδιασμό.

• Τα συρτάρια Inlay , που
χρησιμοποιούν διάφορα υλικά
στη μετώπη και στα πλαινά για
μια αισθητική που ξεχωρίζει
(όπως στη φωτογραφία δεξιά)

• Δύο οδηγούς, Quadro και Actro

• 4 επιλογές φορτίου βάρους
(ανάλογα με τον οδηγό), 10kg,

30kg, 40kg and 70kg

• Οι οδηγοί AvanTech YOU
μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν σε ξύλινα
συρτάρια.
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Ανθρακί Ματ Λευκό 1 101mm Ύψος
2 139mm Ύψος
3 187mm Ύψος

4     Inlay Συρτάρι
 5    251mm Ύψος
 6 Designer Profile

7 DesignCape

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Χρώματα πλαινώνπροφίλ συρταριού

Ποικιλία Σχεδιασμού & 
Δημιουργική Ευελιξία

ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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• Χρώματα τονισμού Design
Profiles για το AvanTech YOU

• Πλαινά συρταριού
οποιουδήποτε χρώματος μέσω
της νέας κυκλοφορίας των
DesignCapes

• Αντάπτορες για χρήση με λεπτές
μετώπες , επιτρέποντας  πολλά
υλικά διαθέσιμα σε πάχος 10mm

Το AvanTech YOU παρέχει  ένα 
γενναιόδωρο ποσό ευελιξίας στα 
χρώματα, τα σχήματα και τα υλικά, 
επιτρέποντας σας, να σχεδιάσετε μια 
εκπληκτική λύση για κάθε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Τα εξαρτήματα 
εξαφανίζονται στη λεπτή πλευρά του 
συρταριού για μια πραγματικά καθαρή 
εμφάνιση.

Αυτή η διαχρονική βάση σχεδιασμού 
ενισχύεται από χαρακτηριστικά που 
κάνουν την εξατομίκευση πιο εύκολη από 
ποτέ..

Ασύγκρητα

Χαρακτηριστικά 
Σχεδιασμού
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Μια ευκαιρία να προσθέσετε ένα χρώμα ή να το 
συνδυάσετε με τις υπάρχοντες πλαινές πλευρές του 
συρταριού. Τα Design Profiles κουμπώνουν καθαρά στην 
κορυφή των πλαινών πλευρών του συρταριού κρύβοντας 
την ρύθμιση κλίσης.
Τα χρώματα του προφίλ περιλαμβάνουν το λευκό- ασημί,  
ασημί- ανθρακί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι , χρώμιο, 
καρυδιά ή δρυς.  

DESIGN PROFILE 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ

6  Ανθρακί

7 Ασημί* 
8 Λευκό
*Διαθέσιμα κατόπιν ειδικής
παραγγελίας

DESIGN PROFILE 
ΧΡΩΜΑΤΑ :

1   Kαρυδιά
2    Δρυς
3    Χρώμιο
4   Ανοξείδωτο Ατσάλι
5   Αλουμίνιο

DESIGN PROFILES 
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Τα DesignCapes για το AvanTech YOU είναι εναλλάξιμα φινιρίσματα  προσαρτημένα 
στα πλαινά των συρταριών. Το μοντέρνο σετ χρωμάτων μας περιλαμβάνει : 
Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ατσάλι , Δρυς , Χαλκό  και τσιμέντο. Τα σχέδια σας όμως 
δεν τα περιορίζοτυμε εμείς.Στο αλουμίνιο μπορεί να προστεθεί οποιοδήποτε 
φινίρισμα επιθυμείτε εσείς ή ο πελάτης σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ DESIGNCAPES

Φινιρίσματα επιφανειών:
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 Δρυς

  Χαλκός

Tσιμέντο  

Αλουμίνιο  

Ανοξείδωτο Ατσάλι

6- 9 Παραδείγματα 
προσαρμοσμένων δυνατοτήτων 
χρώματος
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο οδηγός προκαλεί μια  premium αίσθηση, 
που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια 
πραγματικά πολυτελή εμπερία διαβίωσης. Το 
AvanTech YOU προσφέρει την επιλογή δύο 
οδηγών με παρόμοιο μοτίβο διάτρησης  για  
ευρύτερη εφαρμογή σε διαφορετικούς χώρους 
διαβίωσης και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
επενδύσεων πελατών.
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Actro YOU
Προδιαγραφές: 10kg, 40kg, 70kg Ενσωματωμένο Silent System

Επιπρόσθετο Push to open 
Silent διαθέσιμο σε όλα τα 
μεγέθη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ξύλινα συρτάρια

Εξαιρετικά υψηλή πλευρική 
σταθερότητα
Σύγχρονος έλεγχος για βέλτιστη 
διανομή φορτίου

Quadro YOU
Προδιαγραφές: 10kg, 30kg Ενσωματωμένο Silent System

Επιπρόσθετο Push to open 
Silent διαθέσιμο σε όλα τα 
μεγέθη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ξύλινα συρτάρια

Συνεχής βελτιστοποίηση για 20 
χρόνια Ομαλή κίνηση του οδηγού
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
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Η καινοτομία χαρακτηρίζεται από μια 
σημαντική αλλαγή στο status quo, και η 
σειρά AvanTech YOU κρατάει τις 
υποσχέσεις της. Κερδίστε χρόνο και 
απολαύστε την παραγωγική διαδικασία.

• Η περιοχή προσαρμογής είναι προσβάσιμη από την 
συρόμενη πλαινή πλευρά του συρταριού.

• Ρύθμιση κλίσης κρυμμένη κάτω από το Design Profile

• Ίσο πλάτος βάσης και πλάτης

• Διατίθεται ρύθμιση κλίσης σε όλα τα ύψη

• Εύκολη αφαίρεση μετώπης

• Δεν απαιτούνται σύνδεσμοι πλάτης, απλώς βιδώνετε την 
πλάτη στα πλαινά του συρταριού για ένα πιο στιβαρό 
συρτάρι με μια κομψή εμφάνιση

• Δεν απαιτείται επιπλεόν οδηγός για το Push to open Silent.

     Πρωτοπορία
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Μια τελευταία πινελιά Η Hettich, προσφέρει μια σειρά προσαρμοσμένης εσωτερικής 
οργάνωσης, φωτισμό και λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων που 
συνοδεύουν τη σειρά AvanTech YOU. 
Ολοκληρώστε τα πρότζεκτ σας με μεράκι και συνεχίστε να 
προσφέρετε μια πολυτελή εμπειρία διαβίωσης στους πελάτες σας.
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Διαλέξτε

AVANTECH YOU
Για ασύγκρητο σχεδιασμό και εμπειρία 
παραγωγής. Ξεπεράστε τις 
προσδοκίες των πελατών σας.

Δημιουργήστε και πάλι αυτό το 
Look

Σύστημα συρταριού: Hettich AvanTech YOU με 
προσαρμοσμένο χρώμα DesignCape | Εσωτερική οργάνωση: 
Hettich OrgaTray 270 για το AvanTech YOU, Hettich OrgaStore 
230 Πιατοθήκη 
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Follow Us

@estia_trade
estia furniture hardware

www.estiatrade.gr 




