
Каталог за идеи
за фасцинантни концепции на мебел.

Hettich



Мега трендови! 
Како ќе изгледа  
живеењето во иднината?

Интересно и возбудливо прашање кое што е 
главен фокус на овој каталог за идеи. Факт е 
дека мега трендовите го менуваат светот и 
влијаат на сите животни патишта. Тие се 
поставени за да имаат долготраен ефект на 
начинот на кој живееме, како ги правиме 
нештата и како ги уредуваме нашите домови. 
Четири мега трендови влијаат на животот и на 
домот во кој живееме: урбанизмот, 
прилагодливоста, сивото општество и 
работната еволуција.
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Фасцинацијата од решенија 
ја нарековме 

Почувствувајте стил
Индивидуалноста ќе ја замени 
униформноста. 
Новиот индивидуален купувач ќе бара мебел 
што може да биде дизајниран за да ги 
задоволи личните потреби.

Уживајте комфор
Во сите сфери на животот, корисничките 
функции кои ни помагаат да се справиме со 
секојдневната рутина ќе станат се позначајни

Добијте простор
Трендот на мали простори за живеење 
ќе постави прецизни барања 
за економичност во просторот. 
Овие барања имаат потреба 
од нови идеи за користење 
на просторот за складирање.
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fascinaction.com

Почувствувајте стил

Во урбаната средина, конвенционалните концепти

за домување сè повеќе ќе се заборават. 

Па така, новата перцепција ќе ги зголеми 

барањата за начинот на кој ќе се прилагодуваат 

производите и решенијата. 

Дизаjнирањето на просторот и мебелот во однос

на сопствените желби ќе стане многу важно. 

Секое парче мебел мора да ги задоволи 

очекувањата на клиентите и да соодветствува 

на нивната посебност. Токму такви посебни идеи

Ви претставуваме во овој каталог.

4



5



6



!

„

! Систем за лизгачки врати SlideLine M кој обезбедува нови можности за повеќе место за складирање.
„ Стилскиот дизајн на механизамот за фиоки AvanTech YOU дава визуелен акцент на просторот.

Рефлектирање на добри идеи 
за ексклузивен мебел за бања.
Движењето наутро е најдобриот почеток на денот. Затоа, 
огледалото во бањата станува простор за складирање со само 
едно лесно движење. Ова е нова идеја за создавање 
ексклузивен мебел за бањи со фокус на стилски дизајн. Тука, 
затскриените делови овозможуваат основа за совршен и 
едноставен дизајн што продолжува и кон основниот дел во 
бањата со лица без рачки. 
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!

„

! Изненадувачко движење со изненадувачки посебен механизам на врати - VerticoMono
„ Неверојатно разновниден систем за фиоки - ArciTech

Вертикално лизгање! 
Кујнски мебел 
со нова димензија. 
Надвор од сенката и директно во центарот на вниманието!
Токму затоа, нашите системи за лизгачки врати овозможуваат 
нов начин на лизгање со нова димензија: вертикално наместо 
хоризонтално.

Вертикално движечките фронтови ги поставуваат ѕидовите и 
панелите кои се извлекуваат директно на агендата на 
дизајнерите на кујни. Хомогените фронтови кои што се движат 
нагоре и надоле во совршена хармонија даваат поттик на 
дизајнерите на кујни за максимално искористување на 
просторот за складирање. 
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! Невидлив но прекрасен дизајн на механизмот со преклоп ViZard by ambigence
„ Тенки шарки за врати: Sensys во загасито црна боја

Геометриска естетика во домот!
Мебел направен од мешавина на материјали

Дизајнот на мебел е уметност. Новиот стил бара дизајнерски решенија со висок квалитет и 
практична фунцкионалност.  Сите интересни видови на практични алатки се скриени позади 
чистите фронтови. Темни материјали, стакло и скриени механизми се трендови на новата
генерација на мебел за домот. 
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Уживајте во удобноста

Урбаните структури го менуваат односот кој го имаме со 

домувањето. Остануваме „млади“ подолго и развиваме 

нов поглед кон животот во кој удобноста игра клучна 

улога. Едноставната и интуитивна технологија за мебел 

станува подеднакво важна како и леснотијата на 

ракување со парчињата во ентериерот. Ова е местото 

каде што се развивме многу иновативни идеи. 
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!  Последниот дел од совршената приказна на лизгање: TopLine XL  систем за лизгачки врати

Простор за сонување!
Удобна нишка во спалната соба.
Одличен дизајн или поголема удобност, што да се избере?
Ние ги искомбиниравме двете и создадовме уникатна лизгачка врата. 
Не само што можете да ја видите удобноста туку можете и да ја почувствувате. 

Вратите од вградениот плакар се движат на страна со лесен допир, а средната врата 
од овој триделен плакар се движи и лево и десно во оснос на положбата на другите 
две врати. Ова обезбедува широк спектар на можности за големи дизајнерски идеи. 
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!

! LegaDrive елементот на подигнување носи ергономски поглед на секојдневната рутина 
„ Класичен а воедно и нов изглед: InnoTech Atira систем за фиоки

Криенка во 
бањата!  

Мебел за бања 
со скриени 
делови. 

Добриот ден започнува со 
чувство на луксуз во бања 
со мебел полн со 
изненадувања. Посебен 
простор е дискретно вметнат 
со цел да сокриете се што 
не сакате да се гледа во 
бањата. Зад големото 
огледало има простор за се, 
а уште поскриени се 
деловите во главното 
шкафче во бањата кое се 
отвата со допир. Исто така, 
практичните врати се 
идеални доколку сакате да 
ја скриете сушарата и 
машината за перење.
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„

! Подвижен дел за складирање со елемент на извлекување од линијата LegaMove 
„ Систем за врати кои се преклопуваат - Wing 77

Удобен покрив за 
готвење во кујна 

полна со идеи!

Монотонијата во кујната полека излегува од мода, а готвењето со 
задоволство станува најважен дел во просторот. Од ѕидни делови 
кои се спуштат, до ергономското ниво, до електрични апарати, се е 
дизајнирано да овозможи најголема практичност и удобност. Долната 
решетка на машината за миење садови се движи до соодветна 
висина погодна за користење, а полицата во ладилникот ротира со 
цел да се добие лесен пристап до се што е на неа. Секој што нема 
волја да го среди нередот по работата во кујна, едноставно може да 
ја скрие кујната зад големата врата на преклопување.
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„

! Бесконечна флексибилност во дизајнот на системот за фиоки AvanTech YOU
„  Совршено изведен преклоп со вратички на лизгање на SlideLine M и VerticoSynchro

Живеење без граници! 
Елемент што истовремено ги поврзува и 
разделува собите во домот. 
Новите просторни концепти не го дефинираат користењето 
на просторот според неговата функционалност туку според 
можностите кои ги нуди. Живеење, јадење, готвење - 
границите може да се занемарат, освен доколку не сакате 
сами да ги поставите.  Паметните елементи за разделување 
на просторот го прават тоа со одлична мера на 
флексибилност: може да затскријат се што не треба да се 
гледа пришто овозможуваат отворен простор кој поврзува. 
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Room divider in motion
https://www.hettich.com/short/30d823
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!  Ергономски пристап со лизгачот за фиоки Quadro Big Duplex
„  Стилски, а практичен дизајн: систем за фиоки Systema Top 2000

Работно блаженство!
Комфор во канцеларија. 
Промена на перспективата честопати води до сосема нов 
пристап. Удобна фотелја директно до работното биро не 
само што примамува за одмор, туку и дава удобно чувство 
на просторијата, со мекото столче на извлекување што 
може да ја разигра атмосферата и комуникацијата при 
деловен состанок или тимска работа. Иновативниот дел 
од работната маса може да се извлече до посакуваната 
висина, давајќи нов пристап кон начинот на седење или 
стоење при работа. 
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§

! Моќен механизам на излекување LegaDrive Eco - eргономично и лесно
„ Целосно ротирачки елемент ComfortSpin    § Мало чудо за сладирање: SmartTray систем за фиоки

Мултинаменски 
канцелариски 
мебел! 

Работната средина има потреба од 
поголема флексибилност и 
занемарување на монотоната 
рутина. 

Промената од работна коцентрација, 
комуникација, тимска работа, 
состаноци, разговори и одмор бара 
канцелариски мебел што 
овозможува  ефикасност и 
благосостојба. 

Работните места може да бидат 
дизајнирани за да овозможат 
приватност и ергономичност со 
помош на работни маси што се 
прилагодуваат на посакуваната 
висина и вметнување на 
повеќефунционални елементи: 
за складирање, разделување на 
просторот или презентација. 

Софа што се трансформира од 
место за одмор во централно место 
за одржување на состанок е идеален 
пример за оваа цел.
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Добијте повеќе простор

Луѓето сè повеќе се населуваат во градовите, па затоа новите

концепти за домување се поставени така што ќе понудат 

максимално квалитетно живеење во минимален простор. Токму во

овој случај се истакнуваат паметните решенија за складирање и 

истите се еден од најважните фактори во просторот.  

Исто така, и деловниот простор се менува. Новите професионални

насоки бараат иновативост и флексибилност во просторот за 

работење, па така, овие поголеми барања имаат потреба од 

поголеми и поиновативни идеи. 

Дозволете да Ви претставиме некои од нив. 



27



!

Интересна косина!  
Закосен простор - чудо за 
складирање
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! Електромеханички механизам на отварање Easys за совршенство во изгледот на предните панели без рачки

Сега, просторот и аглите под закосените 
тавани имаат можност да се целосно 
искористени. 

Со само едно повлекување, секој 
центиметар од просторот за складирање е 
достапен од двете страни - ергономски и 
со огромна прегледност. Дизајниран да 
одговара на тоа што клиентот го сака - и 
одвнатре и однадвор.

Живеењето во простор со закосени тавани 
никогаш не било полесно и 
пофунцкионално.

29



!

!  Креативност со шарките од линијата Sensys погодни за стаклени површини

Живеење во канцеларија!
Невидлива канцеларија во домот
Добредојдовте во Вашиот нов повеќенаменски простор за 
живеење и работење! 

Живеење и работење под еден покрив, дури и во мал простор, 
комбинирано во екслузивно парче мебел. 

Кога е затворен, елементот наизглед е украсен дел од стакло 
со топол карактер и посебен дизајн. Кога е отворен, овој 
повеќефункционален елемент се трансформира во паметен 
простор за работење. 
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Home office in motion
https://www.hettich.com/short/38b3ea
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„

§

! Системот за врати кои се извлекуваат KA 5470 ги крие големите апарати во домаќинството.
„ Нежно и лесно движење со системот за лизгачки врати TopLine M   § Помошна фиока со лизгачи од линијата Quadro

Совршен ред во 
паметната помошна соба!

Да се чува сè уредно и средено сега 
претставува задоволство.

Внимателно структурираниот дизајн и 
разновидноста на решенијата се идеални 
компоненти за решенијата за складирање во 
просторот на пералната.  Лизгачките врати 
отвараат простор за поголеми и помали елементи 
за складирање, како и големи апарати за 
домаќинство и алат што може целосно да се 
сокријат.  На овој начин, сè може да е 
организирано и лесно достапно. 

Веќе нема потреба да ја криете собата за 
скалдирање покрај ваква практичност, 
функционалност и топлина во просторот
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[1] Oтварањето со притискање и мултисинхронизацијата водат кон пошироки фронтови на фиоките   
„ Индивидуалноста е нашата појдовна точка - систем за фиоки AvanTech YOU   § Систем за лизгачки врати SlideLine 
M за разновидност на мебелот

Рецепт за просторна 
економичност!
Инклузивна компактна кујна

Кога станува збор за искористување на просторот, 
размисливме однапред и веќе развивме парче  
компактен кујнски мебел што може да биде џуџесто мал 
кога не се користи, а сепак да направи гигантски големо 
влијание врз секојдневието. Со минимален допир, ви 
овозможува пристап до се што ви е потребно за 
готвење, јадење и складирање храна.
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„

§

Compact kitchen in motion
https://www.hettich.com/short/2ad45f
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„

„

! Системот за врати на преклопување  WingLine L овозможува целосен пристап
„ Фиоката со Quadro лизгачи го прави складирањето покомпактно

Одличен изглед! 
Гардеробер во 
панорамски стил
Никогаш не можете да имате доволно 
простор за складирање, затоа 
гардероберот е идеално решение за тоа. 
"Практичноста над стилскиот изглед" го 
отвара патот до "волшебен простор  за 
складирање со прилагодливост и чувство 
на луксуз".
Нашето решение за преклопна врата за 
гардеробер овозможува поглед кон други 
димензии и целосно нови перспективи. 
Вклучувајќи го панорамскиот ефект, 
вратите се движат во двете насоки, лево 
или десно - со само едно движење на 
раката..
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!

!

! Безбедност и прилагодливост со Sensys шарките со интегриран SilentSystem и Hettlock RFID електронски систем 
на заклучување.   „ Лизгачки врати TopLine L: заштедуваат простор и даваат топлина во просторот

Мултифункционален и лесен 
канцелариски елемент! 
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Централниот плакар претставува комбинација од топлина од 
домашен амбиент со простор за лични работи со што чувството 
на благосостојба во работниот простор е загарантирано. 

Тенките фронтови на вратите создаваат модерен аспект и 
повлекуваат карактер кој сам за себе зборува за високиот 
квалитет што го поседува.
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Првите впечатоци 
се најважни! 
Повеќенаменски 
елементи за домот 
и канцеларијата
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[1] Огледало како работна површина со шарки од линијата Selekta Pro 2000
[2] Совршен простор позади вратите кои се преклопуваат од линијата - WingLine 230

Одлично е да се вратите дома и да ве пречека 
уреден простор. Големината на просторот во 
ходникот и не е толку важна во споредба со 
паметно дизајнираните парчиња мебел за 
складирање. Разни мали предмети, чевли, марами, 
шапки - има место буквално за се. Системот „соба 
во соба“ го олеснува создавањето на простор за 
мир и релаксација. Кога станува збор за идеи за 
дизајн и карактеристики на производот, богатството 
на опции е бесконечно.

41



https://www.hettich.com/
short/91a08a

https://www.hettich.com/ 
short/eba227

https://www.hettich.com/ 
short/aec739

https://www.hettich.com/ 
short/c8936b

https://www.hettich.com/ 
short/eb3ebd

https://www.hettich.com/ 
short/f26644

https://www.hettich.com/
short/747fe9

https://www.hettich.com/
short/1e1bf7

Seite/Page 8Seite/Page 6

Seite/Page 10 Seite/Page 14

Seite/Page 16 Seite/Page 18

Seite/Page 20 Seite/Page 22

Gute Ideen spiegeln! Exklusive Badmöbel
Reflecting good ideas! Exclusive bathroom furniture

Skulpturale Wohnästhetik! Möbel im Material-Mix
Sculptural home aesthetics! Furniture in a material blend

Raum für Träume! Komfort-Offensive im Schlafzimmer
Room to dream! Convenience drive in the bedroom

Versteckspiele im Bad! Badmöbel mit Geheimfächern
Hide and seek in the bathroom!  
Bathroom furniture with secret compartments

Komfort-Offensive beim Kochen! Küche voller Ideen
Convenience drive for cooking! Kitchen full of ideas

Grenzenlos leben! Verbindende Raumteiler
Living without boundaries! Connecting room divider

Traumhaftes Arbeiten! Lounger im Team-Büro
Working bliss! Lounger in the team office

Vertikales Schieben! Küchenmöbel mit neuer Dimension
Sliding vertically! Kitchen furniture in a new dimension

Wir haben die faszinierenden Möbelideen 
für Sie zusammengestellt. 
Die QR-Codes bringen Sie direkt in unsere 
Design Gallery - der einfache Einstieg in die 
konkrete Möbelplanung.  

We have collated some fascinating furniture 
ideas for you.
The QR codes take you straight to our Design 
Gallery - the easy way to start planning specific 
furniture needs.

Lust auf mehr? Want to find out more?
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Wohnen im Büro! Unsichtbares Homeoffice
Living in the office! Invisible home office

Geht voll in Ordnung! Intelligenter Hauswirtschaftsraum
In perfect order! Intelligent utility room

Rezept für Raumökonomie! All-inclusive-Kompaktküche
Recipe for space economy! All-inclusive compact kitchen

Schöne Aussichten! Panorama-Schlafzimmerschrank
Great prospects! Panorama wardrobe

Locker drauf! Multifunktionaler Büroschrank
Easy going! Multifunctional office unit

Der erste Eindruck zählt! Multitalente für Zuhause und im Büro
First impressions count! Multitalents at home and for offices

Multitalente gefragt! Wandelbare Büromöbel
Multitalents in demand! Convertible office furniture

Ganz schön schräg! Stauraumwunder Nische
Interesting slant! Sloping space, the storage wizard
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