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Zde se dozvíte vše
o úložných prostorech.

Vše, co můžete získat
z vašich úložných prostor
doma či v práci.

Ještě více života na m2
díky multifunkčnímu
nábytku.

Jak může nábytek
soﬁstikovanými nápady
usnadnit váš život.

Zvuk v nábytku –
neuvěřitelně kvalitní,
bezdrátový, jednoduchý
a ﬂexibilní.

Jak dostat vše do
nejlepšího světla se
správnou technologií
osvětlení.
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JEŠTĚ VÍCE ŽIVOTA NA M².
Kompaktní nábytek pro úložné prostory, bez ohledu na jejich umístění.
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VYŠŠÍ POHODLÍ.
Díky inteligentnímu využití elektrických řešení.
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LEPŠÍ TÓNY.
Se zvukem v nábytku.

35
PŘÍJEMNĚJŠÍ ATMOSFÉRA.
Díky modernímu konceptu osvětlení.
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LEPŠÍ ÚLOŽNÉ
PROSTORY PŘÍMO
OD TRUHLÁŘE/
VÝROBCE NÁBYTKU.
Každý domov i pracovní prostor se liší.
Tam, kde je prostor vzácný a drahý,
jsou vyžadovány individuální návrhy
nábytku. Návrhy, které vezmou do
úvahy vaše osobní požadavky, umožní
optimální a multifunkční využitelnost
prostoru a na míru uspořádají dostupný
úložný prostor. Takovéto výzvy jsou náš
každodenní chléb a dokážeme se s nimi
s nadšením vypořádat.
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PROČ SI NECHAT USPOŘÁDAT ÚLOŽNÉ
PROSTORY S KOVÁNÍM HÄFELE?

1

OSOBNÍ KONZULTACE.

Jsme vaším spolehlivým partnerem
pro inteligentní řešení nábytku. Můžete
se spolehnout na naše zkušenosti a naši
odbornost. Nabídneme vám chytrá řešení pro
inteligentní nábytek a optimální využití úložných
prostor.
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ.

V ideálním případě by měly být místnosti
stejně individuální jako jejich obyvatelé. Se
standardním nábytkem toho však nelze vždy
dosáhnout. Zajistíme optimální využití všech
zákoutí a výklenků ve vaší místnosti. Tím se
zajistí pohodlí pro vás a dostatek místa pro vaše
osobní úložné prostory.
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KOMPLETNÍ SLUŽBY.

Zpracovatele a výrobce nábytku
podpoříme již při tvorbě návrhu. Díky
propracované logistice zajišťujeme dostupnost
celého rozsáhlého sortimentu v horizontu
několika dnů. Návrhářům a výrobcům nabízíme
kromě poradenství i např. CAD data pro rychlejší
návrh nábytku.
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KVALITA DO NEJMENŠÍHO
DETAILU.

Moderní nábytkové kování a systémy vám
pomohou uspořádat vaše úložné prostory. Díky
lepší přehlednosti a organizaci jsou každodenní
činnosti jednodušší a pohodlnější.
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PLNO NÁPADŮ – ŠATNÍ SKŘÍŇ
S PŘIDANOU HODNOTOU.
Posuvné dveře jsou vhodné a atraktivní pro uzavírání šatních skříní
s přidanou hodnotou. Poskytují úplný přístup do úložného prostoru, který
je za nimi, a nabízí estetické výhody při střídání otevřených a zavřených
prostor s různými velikostmi dveří.

> Vysoce kvalitní vzhled a ﬂexibilní
výběr materiálů a velikostí dveří.
> Posuvné dveře lze přesouvat i přes
střed skříně.
> Šatní tyč je kdykoli přístupná a vaši
návštěvníci ji snadno najdou.
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PLNÁ NÁPADŮ – ŠATNÍ SKŘÍŇ S PŘIDANOU HODNOTOU.
Do vaší nové šatní skříně můžete ukládat nejen oblečení. Dobré rady a inteligentní
technologie vytváří prostor pro nové nápady, jako je například sedátko, nabíječka pro
vaše mobilní zařízení, botník, prostor na tašky nebo praktické zrcadlo. S námi můžete
objevit užitečné funkce a přidanou hodnotu pro vaši šatní skříň.

1 LED 1075
Zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.31.221

4 Zrcadlo, výsuvné
s naklápěním o 180°
Kat. č. 805.72.290

2 Loox LED 2037
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.510

5 Sklopný šatní háček
Kat. č. 844.76.020

3 LED 1134
Šatní tyč s integrovaným
svítidlem a detektorem
pohybu
Kat. č. 833.00.404

8 Botník pro 20 párů bot
Kat. č. 806.22.500
9 Dřevěná zásuvka
s kruhovým otvorem
Kat. č. 557.62.053

6 USB nabíječka 5V
Kat. č. 833.74.876
7 Vložka na šperky/Organizér
Kat. č. 811.08.303
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VELKÁ VOLNOST, POHYB VE
TROJICI.
Větší otevřenost nebo více soukromí. Ukažte svůj domov tak, jak sami chcete.
Posuvné dveře deﬁnují váš obývaný prostor a skrývají nebo odhalují úložné
prostory, a to buď jako jednořadé, dvojřadé nebo dokonce trojřadé dveře. Kde?
... jsou extrémně univerzální, takže všude, kde potřebujete. V podkroví, v šatně,
ve vstupní hale, atd.

> Použití systémů kování pro
posuvné dveře Silent Aluﬂex
80 a Woodﬂex garantuje skvělý
vzhled. K dispozici jsou pro
všechny systémy posuvných dveří,
dokonce i pro ty největší.
> Máte maximální ﬂexibilitu při výběru
materiálu pro čelní panel.
> Pohodlné otevírání s neuvěřitelně
plynulým pohybem a tichým
dovíráním, dokonce i velmi velkých
dveří.
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ZÁZRAK ÚLOŽNÝCH PROSTOR – VOLNÝ PŘÍSTUP.
Váš šatník je bez velkého úsilí vytvořen přesně na míru, je velmi pohodlný, funkční
a adaptabilní. Nevyužité niky a zákoutí poskytují prostor pro šatnu vytvořenou na
zakázku. Máme tisíce nápadů. Posuvné dveře garantují elegantní vzhled a volný
přístup. Inteligentní a individuální design interiéru pro váš na míru vyrobený zázrak
úložného prostoru. Společně najdeme nejlepší řešení.

1 Sloupový proﬁl
Kat. č. 814.00.930
2 Zásuvka z masivu
Kat. č. 557.62.053
3 Doplňkové osvětlení
LED 2029
Kat. č. 833.73.491
Proﬁl pro vestavěnou montáž
Kat. č. 833.73.847
4 Šatní tyč s podpěrami
Kat. č. 814.01.990 /
Kat. č. 814.01.951

6 Seřízení soklu a podpěrná
deska
Kat. č. 814.01.910 /
Kat. č. 814.01.911
7 Sklopná šatní tyč
Kat. č. 805.20.557 /
Kat. č. 814.01.971
8 Šatní ramínko
Kat. č. 842.73.310
9 Držák korpusu
Kat. č. 814.01.941

5 Držák dřevěných polic
Kat. č. 814.01.935
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POSUV – RUČNÍ NEBO
ELEKTRICKÝ.
Kování pro posuvné dveře Slido 70 VF: to je příklad maximálního pohodlí
– když se obrovské dveře skříně začnou magicky pohybovat pouhým
dotekem vašich prstů, jemně se odsunou až na doraz a téměř neslyšně
uzavřou. Bez ohledu na to, zda jsou ovládány ručně nebo elektrickým
pohonem, jsou posuvné dveře nejlepší volbou do úzkých míst, protože
mají pouze minimální prostorové požadavky a zároveň poskytují maximální
přístup do úložných prostor.

> Synchronizace – pokud
potřebujete ovládat dvoje dveře
najednou, lze dveřními křídly
pohybovat současně díky funkci
Synchronního ovládání.
> E-Drive: elektrické ovládání dveří
zavře dveře automaticky po dvou
minutách.

10

ZÁSOBY A POMŮCKY V KRABICI.
Vaše odkládací prostory jsou v dokonalém souladu s pomocníky vaší domácnosti. Vše
je čisté a vše je na svém místě. Přesně tak, jak sami požadujete – vše je ergonomicky
a bez námahy přístupné: od nože na chléb po skládací schůdky. A dole, přímo v soklu,
je pohodlně umístěn kuchyňský vysavač, který čeká až jej "nakrmíte" nečistotami
z podlahy.

1 Dvojité lámací kování
Kat. č. 504.17.706

4 Vysouvací stolek
Kat. č. 505.58.002

2 Jednoduché zvedací
kování horní skříňky
Kat. č. 504.68.913
není zobrazeno:
Dvojité zvedací kování horní
skříňky
Kat. č. 504.68.923

5 Kuchyňský vysavač do
soklu s nožním spínačem,
výkon 650 W
Kat. č. 565.29.092

3 Výsuvná skříň na potraviny
Kat. č. 546.57.943

8 Skříňka na čisticí
prostředky
Kat. č. 520.83.952
9 Sklopné schůdky se
2 příčkami
Kat. č. 505.04.210

6 4 držáky na víno, celkem
pro 12 lahví
Kat. č. 541.92.204

10 Výsuvný koš na čisticí
prostředky
Kat. č. 545.48.248

7 Potravinový box na chléb
Kat. č. 556.44.712

11 Výsuv pod dřez
Kat. č. 545.48.261
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POSUVNÉ A SKLÁDACÍ DVEŘE
PRO ÚSPORU MÍSTA.
V malých místnostech je nutné počítat s každým centimetrem. Široké
nábytkové dveře, které se otevírají směrem do místnosti, kazí vzhled.
Prostorově úsporné posuvné a skládací dveře jsou mnohem lepší. Lze
je snadno sklopit a odsunout podél skříně.

> Ve velkých šatnách lze výhodně
použít kombinaci dřevěných
posuvných skládacích dveří.
> Dřevěné posuvné skládací dveře
na vás zapůsobí svým extrémně
plynulým, tichým a harmonickým
pohybem.
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VÍCE PROSTORU – LOŽNICE DELUXE.
Postele se neustále zvětšují, ale vaše ložnice nikoli. Co s tím jde udělat? S námi můžete
ušetřit potřebný prostor. Vytvoříme místo a zároveň zorganizujeme vaši šatní skříň –
včetně horních pozic, budete-li si to přát. Chytré koncepty úložných prostor poskytují
vyhovující přístup i do míst vysoko nad postelí. Vytváří tak vaši osobní ložnici deluxe.

1 Box z masivu
Kat. č. 557.04.330
2 Šatní tyč s integrovaným
osvětlením LED 1134
a detektorem pohybu
Kat. č. 833.00.403
3 LED 1092
Čtecí světlo s ﬂexibilním
ramenem
Kat. č. 830.46.770

4 Zvedací kování
se samozavíracím
mechanismem 10–20 kg
Kat. č. 504.65.910
5 LED 1111
Zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.31.040
6 Výsuv na dveře
Kat. č. 545.56.251

7 Sklopná šatní tyč v bílé barvě/
chromu
Kat. č. 805.25.200
8 Výsuvná šatní tyč
Kat. č. 805.10.958
9 Věšák na šály (až 8 šál)
Kat. č. 805.67.925
není zobrazeno
Věšák na kravaty (až 24 kravat)
Kat. č. 805.67.905
10 Věšák na opasky (až 8 opasků)
Kat. č. 805.67.915
11 Dřevěná zásuvka TopCo
Kat. č. 557.62.061
12 Loox LED 2037
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.513
Proﬁl Loox pro montáž na plochu
Kat. č. 833.74.814
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OD POSTELE KE STOLU
A ZPĚT.
Naší budoucností je multifunkční nábytek, protože stejný prostor
bude využíván pro různé účely, jako například postel a stůl.
Plochu stolu dokonce není nutné sklízet. Po vyklopení postele
zbývá na stole dostatek prostoru i pro počítač, monitor a pár
dalších věcí. Příští ráno lze postel opět ukrýt do nábytku a odhalit
celý stůl.

> Lehkým pohybem ruky se ze stolu
stane plochá postel pro hosty
s lamelovým roštem a matrací.
> Ze stolu není nutné nic sklízet
(až do výšky 40 cm), protože
deska zůstává ve vodorovné
poloze.
> Postel se zasune do zadní stěny
nábytku.
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DVOJITÉ ŘEŠENÍ PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU.
Překvapila vás neočekávaná návštěva? Ze skříně se magicky vyklopí dvě postele
a nabídnou chytré řešení pro vaše hosty. Stůl není nutné sklízet. Vše zůstane na
svém místě, ukryto pod postelí. Dobrou noc! Následující ráno postel zase zaklopte
do nábytku. Stůl je zpět a děti si mohou začít hrát na svém počítači.

1 Kombinované kování pro
postel/stůl Tavoletto
Kat. č. 271.97.300
2 Loox LED 2034
Svítidlo s ﬂexibilním ramenem
a USB nabíječkou
Kat. č. 833.74.090
3 Vestavená dokovací
stanice s Bluetooth
přijímačem a stereo
zesilovačem
Kat. č. 833.02.818
Vestavěný reproduktor,
kruhový
Kat. č. 833.02.823
4 Výsuvná police 40 kg
Kat. č. 433.24.520
5 Zapuštěná úchytka,
nerezová ocel
Kat. č. 152.51.003

6 Vestavěné kování Duoletto
pro sklopnou postel s matrací
Kat. č. 271.89.005

9 Loox LED 2035
Svítidlo s ﬂexibilním ramenem
Kat. č. 833.74.150

7 Žebřík a výsuvný držák
Kat. č. 271.89.010

10 LED 1101
Zapuštěné svítidlo se
směšovačem
bílé barvy
Kat. č. 833.00.610

8 LED 1103
Zapuštěné svítidlo se
směšovačem bílé barvy, od
teplé bílé po denní bílou,
stmívatelné
Kat. č. 833.03.092

15

KLASIKA: OTOČNÉ DVEŘE
A VÝSUVY.
Otočné dveře různých velikostí rozdělí úložný prostor v souladu
s vašimi individuálními požadavky. Jedná se o klasickou
a ekonomickou verzi zavírání úzkých skříněk. Řadu produktů
pro úložné prostory doplňují zásuvky a výsuvy.

> Volba úhlu otevření v rozsahu 90°
až 270°.
> Plus pro pohodlí: Plynulé a tiché
zavírání díky integrovanému
mechanismu tlumeného dotahu.
> Další úložný prostor vzniká na
vnitřní ploše dvířek.
> Design není rušen úchytkami,
protože je použita funkce „Push
otevírání“.
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SALON KRÁSY – POVZBUZENÍ PRO VÁŠ DEN.
Všichni jsme rádi, když po probuzení máme kolem sebe vše správně uspořádané. Tato
koupelna vám to zajistí. Je povzbuzením do nového dne, protože vše je ve správném
světle a na obvyklých místech, dokonce například i s hudbou hrající z reproduktoru
ukrytého za zrcadlem. Naplánujeme pro vás prvotřídní salon krásy se vším, po čem
toužíte.
HIGHLIGHT.

1 Trojitý držák na hřebeny
(lze rozšířit)
Kat. č. 520.10.913
2 Loox LED 2025
Modulární zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.72.120
Čtyřhranná krytka svítidla
Kat. č. 833.72.127
3 Plnovýsuv 45 kg
Kat. č. 432.23.936
4 Loox LED 3021 IP 44
Svítidlo pro povrchovou
montáž
Kat. č. 833.77.091
Audiosystém, neviditelně
integrovaný, ovládaný přes
Bluetooth Soundsystem 420
Kat. č. 822.65.004
Vibrující reproduktor
Kat. č. 822.65.002

5 Multifunkční vložka
Kat. č. 811.08.300
6 Loox LED 2030
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.480

9 Věšák na ručníky,
dvouramenná verze
Kat. č. 580.01.012
10 Plnovýsuv s aretací
Kat. č. 420.78.060

7 Série Quatt k nalepení,
např. dávkovače mýdla
Kat. č. 580.01.040

11 Nábytková kolečka, 50
kg, lesklá bílá
Kat. č. 661.74.700

8 Jednopákový kohoutek
Kat. č. 589.00.300

12 Zapuštěná úchytka,
chrom/bílá
Kat. č. 151.05.210
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VÍCE ÚLOŽNÉHO PROSTORU SE
ZVEDACÍMI SYSTÉMY.
Díky zvedacím systémům je možné vytvořit úložné prostory i v jinak
nedostupných koutech nábytku, ukrýt monitor počítače do pracovní desky
stolu nebo dokonce i zcela schovat některou součást nábytku. Vše se opět
vysune na své místo pouhým stisknutím tlačítka.

> Téměř neomezená svoboda při
volbě velikostí a hmotností, protože
současně lze používat několik
zvedacích systémů.
> Zápustné prvky poskytují další
úložný prostor po stisknutí tlačítka.
V zapuštěné poloze je horní plocha
zcela rovná.
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TRANSFORMACE – DOMÁCÍ KANCELÁŘ V KOMODĚ.
Domácí kancelář v komodě překvapí každého pozorovatele. Na jednu stranu se jedná
o jednoduchou a uzavřenou komodu a na druhé je to plnohodnotné pracoviště pro
ambiciózního hobby fotografa. Počítače, monitory, skenery, tiskárny – to vše se podle
potřeby schová do nábytku. Jak můžete zorganizovat své pracoviště v obytném
prostoru? Zeptejte se nás. Společně najdeme správné řešení.

1 Elektrický zvedací systém
Kat. č. 633.13.200
2 Závěsy odklápěcí
desky stolu
Kat. č. 329.08.500
a krytka
Kat. č. 329.08.780
3 Qi nabíječka
Kat. č. 820.52.791
4 Zásuvka Moovit, bílá
Kat. č. 551.54.704
5 Výsuvná police
Kat. č. 423.53.453
6 Závěsy pro police
od tloušťky 18 mm
Kat. č. 341.24.715
7 Závěsy pro otočné dveře
Kat. č. 329.17.400
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SYSTÉM FINETTA SPINFRONT 60
DO KAPSY.
Otevřené dveře často překáží v místnosti. Blokují přístup, což jednak
zvyšuje bezpečnostní riziko, ale zároveň zabírají cenné místo. Díky
otočným posuvným dveřím je tomu konec. Tyto dveře vytváří v zavřeném
stavu jednotnou a homogenní čelní plochu a po otevření zcela zmizí do
niky nebo – jak bychom řekli my experti – do kapsy.

> Úplný přístup k obsahu, který se
nachází za nimi.
> Otevřené dveře je možné schovat
do kapsy.
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ČÍM MÉNĚ DOSTUPNÉ, TÍM LEPŠÍ – VÍCE ŽIVOTA NA m².
Truhláři a výrobci nábytku se v místnosti zajímají o každý volný kout. Dokonce
i v případě, že jsou extrémně špatně přístupné, poskytují další úložný prostor.
Uspořádání prostoru lze naplánovat. Společně najdeme správné řešení, například
praktické otočné posuvné dveře, vhodné posuvné dveře nebo otočné dveře vyrobené
ze skla či jiných materiálů. Díky tomu zůstane viditelné vše, čím se chcete pochlubit,
a vše ostatní zůstane schováno. Ekonomické a efektivní LED osvětlení zajistí
požadovanou perspektivu. Jednoduše: více života na m²!

1 Loox LED 3024
Zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.75.090
2 Loox LED 2037
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.513
Proﬁl Loox pro vestavěnou
montáž
Kat. č. 833.74.845
3 Sklopná šatní tyč 10 kg
Kat. č. 805.20.355

7 Vnitřní zásuvka Moovit
Kat. č. 554.03.164
8 Loox LED 2037
Osvětlovací páska
Kat. č. 833.73.513
Proﬁl na hranu skla Loox
Kat. č. 833.74.733
9 Plnovýsuv se systémem
tlumeného dotahu
Kat. č. 432.23.946

4 Flexstore skladovací
systém do skříně
Výsuvný rám
Kat. č. 806.10.900
5 Drátěný koš
Kat. č. 806.10.223
Kat. č. 806.10.597
6 Výsuvy pro výsuvné skříně,
plnovýsuv
Kat. č. 421.50.771
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RODINA FREE: VELKÉ VÝKLOPY,
NAPROSTÁ SVOBODA.
Otočné a posuvné dveře jsou historií – trendem jsou nyní výklopy, a to
nejen v kuchyni. Výklopy v nástěnných skříňkách jsou stále větší a větší,
ale i nadále je manipulace s nimi lehká jako pírko. Pohybovat s nimi lze
jen dotekem prstu – precizní a elegantní ve všech verzích.

> Takto vypadá elegance systému
tlumeného otevírání a zavírání –
výklopy lze ovládat velmi lehce,
a to jak elektrickým pohonem
nebo manuálně. S těmito výklopy
z vašeho nábytku vyzařuje pocit
naprosté volnosti, lehkosti a kvality.
> Výklop se vyklopí do takové
polohy, ve které ničemu nepřekáží.
A zajistí se v požadované poloze.
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KOMORA – PERFEKTNÍ MODEL ÚSPORY MÍSTA.
Ne každý má místo pro komoru. Váš truhlář/výrobce nábytku jistě rád do skříně
zakomponuje vše potřebné, velmi prakticky, promyšleně a individuálně přizpůsobené.
Vytvoření komory v této podobě umožňují moderní technologie kování. Takto byla
vytvořena i následující zástěna prádelního koutu s prostorem pro pračku a sušičku,
s pracovní plochou, integrovaným žehlicím prknem a TV nebo audio systémem
v nábytku.

1 Úchytka, ocel
Kat. č. 116.07.249
2 Loox LED 3010
Zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.75.040
3 Sklopná šatní tyč,
elektrická 15 kg
Kat. č. 805.23.743
4 Nástěnný držák TV,
výsuvný 15“– 37“
Kat. č. 817.00.321
5 Relingový systém
Univerzální police
Kat. č. 521.01.520
6 Žehlicí prkno, montáž do
zásuvky
Kat. č. 568.60.963
Podkladní tyče
Kat. č. 808.90.091

8 Kombinace zásuvky
USB nabíječky a Bluetooth
reproduktoru
Kat. č. 822.53.010
9 Loox LED 2037
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.513
Proﬁl Loox pro vestavěnou
montáž
Kat. č. 833.74.845
10 Výsuvná police s aretací
pro zajištění v otevřené
a zavřené poloze
Kat. č. 422.91.946
11 Výsuv pro čisticí
prostředky
Kat. č. 545.48.248
12 Koš na prádlo (4x)
Kat. č. 502.72.704

7 Vnitřní zásuvka Moovit
Kat. č. 551.56.735

23

ROLETKY POSKYTUJÍ
SOUKROMÍ.
Roletky jsou skvělé jak pro zajištění soukromí, tak jsou výrazným
designovým prvkem v nábytku – za předpokladu, že jsou použity
kreativně jako v naší ukázce. Všichni známe svislé roletky, ale i horizontální
roletky jsou pohledově atraktivní a po otevření poskytují úplný přístup do
prostoru, který předtím zakrývaly.

> Rovněž hliníkové roletky vytváří
působivý vzhled kuchyňských
zákoutí. Proto se používají čím
dál častěji – ve vodorovné i svislé
podobě.
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PRACOVNÍ KOUT V GARÁŽI – RÁJ PRO KUTILY.
Perfektně vybavený ráj pro kutily ve standardní garáži – to prostě nejde! Toto
inteligentní řešení úložného prostoru se zvedacím stolem vás přesvědčí o opaku.
Díky zvedacímu stolu se do garáže vejde bez problémů celé auto. Naše řešení
poskytuje dostatek prostoru pro vaše individuální vybavení dílny.

HIGHLIGHT.

1 Výsuv do skříně
nosnost 290 kg (3x)
Kat. č. 420.78.068
2 Loox LED 2030
Osvětlovací silikonová LED
páska
Kat. č. 833.73.482
3 Vyjímatelný koš na čisticí
prostředky
Kat. č. 545.48.260

4 Držák na násady (5x)
Kat. č. 520.10.764
5 Vestavěný koš
Kat. č. 540.36.216
6 Držák šroubováků (4x)
Kat. č. 520.44.700
7 Police
Kat. č. 543.16.517

9 Elektrický zvedací systém
60 kg na sloupec
Kat. č. 633.13.200
Řídicí jednotka
Kat. č. 633.52.022
10 Hliníková roletka,
horizontální
Kat. č. 443.07.910

8 Zásuvková lišta
Kat. č. 822.86.906
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MOBILNÍ NÁBYTEK PRO
KADEŘNÍKY S "WOW"
FAKTOREM.
Skvělá atmosféra provozovny udělá z návštěvy u kadeřníka významnou
událost. Moderní a stylový nábytek s "wow" faktorem hraje důležitou roli
pro zajištění toho, aby se k vám zákazník chtěl po čase opět vrátit. Toto
pracoviště překvapí a zapůsobí díky nastavitelným prvkům nábytku.

> Horizontálně nastavitelné zrcadlo
– vybavené lineárními výsuvy – je
vždy ve správné poloze. Zakrývá
poličky s důležitými potřebami,
které jsou vždy snadno k dispozici.
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OBLÍBENÉ MÍSTO KAŽDÉHO KADEŘNÍKA – KAŽDÝ VLAS NA
SVÉM MÍSTĚ.
I ten nejnáročnější kadeřník nenajde na tomto řešení chybu a zákazníci budou z jeho
salónu nadšeni. Kvalita ergonomie pracoviště, velikost a ﬂexibilita úložného prostoru
jsou skutečně úžasné a motivují ke kreativitě a k odvaze přinášet vlastní nápady.

1 Loox LED 1057
Zapuštěné svítidlo
Kat. č. 833.00.041

5 Ocelový kontejner
Quick-Kit-C 4 ks
Kat. č. 429.68.404

2 Loox LED 2019
Svítidlo na hranu skla
Kat. č. 833.74.120

6 Vysouvací stolek, bílý
Kat. č. 505.70.207

3 Loox LED 2030
Osvětlovací LED páska
Kat. č. 833.73.480
4 Výsuvný zásuvkový modul,
zasouvací
Kat. č. 822.92.920

7 Zásuvka se sníženým
panelem
Kat. č. 557.62.064
8 Vnitřní zásuvka Moovit,
stříbrná
Kat. č. 551.56.935
9 Systém napojování trubek,
nerez
Kat. č. 812.00.201
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JEŠTĚ VÍCE ŽIVOTA NA M².
Neustále rostoucí náklady na obytné a pracovní prostory vyžadují použití nových řešení.
Potřebujeme více života na m2, tedy více nápadů, větší individualitu, více výhod a větší
univerzálnost našeho nábytku. Toto je způsob, kterým můžeme využít každé zákoutí
našich místností. Rádi vám při tom pomůžeme.

VÍCE ŽIVOTA DO
PODKROVÍ.
Vdechněte nový život do
podkroví díky systému
zásuvek s různou
hloubkou – novým
faktorem uspořádání
místa pro dokonalé využití
prostoru.

ZÁSUVKA VELIKOSTI
XXL.
Zásuvky mohou být
veeeeeeeelmi široké
– XXL nebo i užší.
Lehkým pohybem
ruky lze vytvořit více
života na m2, v souladu
s vašimi představami
a rozměrovými
požadavky.
MOBILNÍ STĚNA.
Dřevěné boxy najdou perfektní využití jako úložné
prostory například v dětských pokojích. Jednoduše je
umístěte do niky jako mobilní stěnu. Atraktivní systém
posuvných dveří Silent Aluxﬂex 80 se postará o jejich
uzavření.
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TOTO NENÍ VTIP.
Všichni známe nevyužité prostory pod
schodišti. Jejich využití pro úložné
prostory však není vtip, ale výsledek
inteligentního plánování a technologie
funkčního kování – jak se sami můžete
přesvědčit. Vznikne zde prostor pro
různé věci – od knihovny po sezónní
oblečení nebo hračky pro děti či
vnoučata.

MALÁ MÍSTNOST, VELKÉ
KINO.

JÍDELNÍ KOUT PRO
VAŠEHO MALÉHO TYGRA

Váš truhlář/výrobce nábytku
může přijít s úžasným
nápadem, jehož realizace
může vypadat na první pohled
nemožně. I malé místnosti
ale lze lehkým pohybem ruky
změnit na velké kino.

Kam nejlépe umístit misky
pro vaší kočku? Soklová
zásuvka se změní v jídelní
kout vašeho mazlíčka.
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PŘIPRAVENO K POUŽITÍ.
Toto je způsob, jak
perfektně přizpůsobíte
svůj kosmetický koutek
– vše je snadno přístupné
a perfektně uložené mimo
předměty běžného dne.

VARIABILITA.
Jídelní stůl se lze několika
pohyby vysunout ze
skříně a v závislosti na
velikosti pak nabídne
místo pro stolování dvou
až pěti hladových hostů.

ÚLOŽNÝ PROSTOR VE VANĚ.
Stává se nám to všem – jste v příjemně
teplé vodě a najednou si uvědomíte,
že jste si k vaně zapomněli vzít ručník,
šampon nebo sůl do koupele. S vanou
vybavenou úložným prostorem už to
však není problém.
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POHOVKA ČI POSTEL.
Jak se vám líbí toto? Se
systémem Teleletto II
snadno přeměníte svou
pohovku na postel
a postel na pohovku.

POD I NAD.

DVA V JEDNOM.

Hodně věcí lze uložit pod
postel – lamelový rošt lze
snadno zvednout.

Speciální druh multifunkčního
nábytku – konferenční stolek a ještě
něco navíc – jídelní stůl se skrytým
úložným prostorem.
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STARÝ DOBRÝ STRÁŽCE
POŘÁDKU.
Život je rychlejší, hektičtější a neustále přináší nějaké změny.
Lepší organizace vašeho soukromého života zajistí, že
i v rušném období můžete zůstat v klidu a mít vše pod
kontrolou.
Pomůžeme vám se všemi malými i velkými pomocníky, díky
kterým budete mít ve svých čtyřech stěnách větší pohodlí a více
úložného prostoru.

NA STŘÍBRNÉM PODNOSE.
Tento systém kování přináší úplný obsah skříně na
stříbrném podnose – vše je viditelné a přístupné
ze všech směrů – nejspíš znáte tento systém jako
výsuvnou skříň na potraviny. A zcela určitě vám
pomůže najít v bytě nejvhodnější místo pro její
umístění.
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PRAKTICKÉ VÝKLOPY.
Dokonce i velké a těžké výklopy lze nyní
otevírat a zavírat pohodlně a spolehlivě.
K dispozici jsou tak zcela nové možnosti
plánování, nejen v kuchyních, ale
i v kancelářích, ložnicích a obývacích
pokojích.

TELEVIZE? ANO. ALE POUZE
NA VYŽÁDÁNÍ.
Ploché televize nejsou tím
nejatraktivnějším prvkem
nábytku. Po zapnutí se
vysunou z hloubi nábytku
a lze je pohodlně natočit
do požadovaného směru.
Po vypnutí se stisknutím
tlačítka opět snadno ukryjí do
vyhrazeného prostoru.

SNADNO PŘÍSTUPNÉ STISKNUTÍM
TLAČÍTKA.
Ano, můžete si pořídit schůdky. Ale
mnohem jednodušší je tento elektrický
zdvihací systém ovládaný jedním
tlačítkem – i malým lidem poskytne
přístup do vzdálených koutů jejich
koupelnové skříňky.
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ZVUK V NÁBYTKU.
V kuchyních, koupelnách, obývacích pokojích, ložnicích nebo dětských
pokojích, v kancelářích, hotelích, konferenčních místnostech nebo lékařských
ordinacích – tam všude mohou soﬁstikované produkty audio systémů Sound
Edition poskytnout individuální řešení. Díky chytré technologii Bluetooth®
lze nábytek lépe využít a přinést hudbu do vašich pokojů zcela novým
způsobem.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®.

MOBILNÍ SOUNDWAVER.

Získejte snadné a rychlé připojení například
z pohovky s vestavěným audio systémem
420 díky vyzkoušené a prověřené
technologii Bluetooth®. Užívejte si svou
oblíbenou hudbu kdykoli.

Soundwaver je moderní
zařízení pro šíření zvuku ve
všech směrech.

BEZDRÁTOVĚ.
SNADNO.
FLEXIBILNĚ.

KVALITA ZVUKU.

12VOLTOVÝ AUDIO SYSTÉM.

Překvapivě dobrá kvalita zvuku bez
reproduktorů, protože audio systém
využívá plochy nábytku jako ozvučnice.

Reproduktory jsou nainstalovány úsporným
způsobem do vestavěných krabiček nebo do
nábytku. Vše je uzpůsobené pro 12V napájecí
systém, což umožňuje snadnou kombinaci
jednotlivých součástí.
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V NEJLEPŠÍM SVĚTLE.
Osvětlení je čtvrtý rozměr nábytku. Má uklidňující symbiózu s osvětlením
místnosti a plní účel náladového nebo pracovního světla, s teplou nebo
studenou bílou barvou, pro zajištění neustálého pohodlí a harmonie.
Osvětlovací systémy Loox LED vyhovují celé řadě účelů osvětlení a jsou
rovněž velmi ekonomické.

KUDY? NO PŘECE
TUDY!
Osvětlení, které vám
pomůže s orientací v šeru
nebo když napůl spíte.

NEKONEČNÉ
OSVĚTLOVACÍ PÁSKY.
Osvětlovací pásky
poskytují nepřímé
a měkké světlo.

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ.
Teplý tón osvětlení (teplé bílé světlo či
náladové osvětlení) rádi používáme vždy,
když chceme působit na naše pocity.

PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ.
Pracovní osvětlení používáme
tehdy, když záleží na zobrazení
každého detailu. Máme tedy
k dispozici efektní a funkční
osvětlení.
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LOOX – ČTVRTÝ ROZMĚR NÁBYTKU.
Od setmělého po jasné, od studeného po teplé: světlo může působit na
náladu a proměnit celou místnost. Správný koncept osvětlení hraje hlavní roli
i při hledání optimálního řešení úložných prostor.
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FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ.
Toto malé svítidlo na postel má dvojí funkci. Lze
jej použít jako USB nabíječku pro mobilní zařízení
a ﬂexibilně zajistí osvětlení tam, kde je potřeba.

OSVĚTLENÍ ŠATNÍ TYČE.

VIZUALIZAČNÍ
NÁSTROJ LOOX
NA
HAFELE.CZ

Snadno přístupné,
dokonce i ráno
v největším spěchu.
Osvětlená šatní tyč
pomůže se správným
výběrem z vašeho
šatníku.

OSVĚTLENÍ VÝKLENKU.
Stropní svítidla pro
povrchovou montáž jsou
správnou volbou i jinde,
než jen pro osvětlení
výklenků.

ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO.
Osvětlení je namontováno do plochy, takže nic nevyčnívá
a vše vypadá skvěle. Elegantní a perfektně vhodné
například i do polic v knihovně.

OSVĚTLENÉ KONTURY.
Osvětlené kontury za televizí
vypadají skvěle a snižují
únavu očí.
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VZALI JSTE DO ÚVAHY VŠE?
Následující seznam můžete společně s námi použít pro své poznámky
i jako základ pro další konzultaci.

OBLAST POUŽITÍ

VELIKOST SKŘÍNĚ

Soukromí

Délka:

Výklopy a klopny

Šatník

Výška:

Otočné

Posuvný žebřík

Šatní skříň

Hloubka:

Posuvné

Zvedací mechanismus do skříně

Výsuvy na čelní dveře

Sklopná šatní tyč

Šatna

Volně stojící

Spižírna

Vestavěná

DVEŘE SKŘÍNĚ A KOMODY

VYUŽITÍ VÝŠKY MÍSTNOSTI
Sklopný žebřík

Skříň s kanceláří a postelí pro hosty

VERZE A MATERIÁL DVEŘÍ

Koupelna
Domácí kancelář

SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ

VYBAVENÍ INTERIÉRU

Sklo

Systém sloupů
Drátěné koše

Komora

Pod schodištěm

Dřevo

Domácí dílna

Šikmý strop

Hliníkový rám

Sklep

2křídlé

Dřevěné zásuvky

3křídlé

4křídlé

Otevřené police

V rohu místnosti

Vnitřní zásuvky

Vybavení obchodů

U postele

Výsuvy pro vysokou skříň

Kancelář

Uprostřed místnosti

Pracoviště

Pánské a dámské kadeřnictví

OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ
Bodové svítidlo

Sklopná šatní tyč
Dřevěné

Skleněné

Osvětlené police

Osvětlení police
Dekorativní osvětlení
Svítidlo pro povrchovou montáž

CHARAKTERISTIKA SKŘÍNĚ

DVEŘE SKŘÍNĚ

Osvětlovací LED pásky

POŽADAVKY NA KOMFORT

Moderní

Posuvné

Osvětlení řízené detektorem pohybu

Elektrické posuvné dveře

Rustikální

Otočné

Stmívatelné

Elektrický zvedací mechanismus do skříně

Jednoduchý design

Skládací

Flexibilní

Otočné/posuvné

Diskrétní

K zasunutí

Vysoká

Bez dveří
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Elektrické výklopy

ZAMYKATELNÉ PROSTORY?
Ano

Ne

Zvedací systémy (nastavení výšky pracovní
plochy)
Elektrické zvedáky do šatny nebo TV lifter

MŮJ ÚLOŽNÝ PROSTOR:
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Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Pekařská 628/14
155 00 Praha 5
Tel.:
+ 420 241 095 000
Fax:
+ 420 241 095 001
e-mail: info@hafele.cz
web:
http://www.hafele.cz

Dukelských hrdinov 16
960 01 Zvolen
Tel.:
+ 421 45 5410 805
Fax:
+ 421 45 5410 806
e-mail: info@hafele.sk
web:
http://www.hafele.sk

