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Finetta
Spinfront 2D

Nowy system
przesuwny

Tiomos Grass –
zawias nowej
generacji

Stół i komoda
w jeden mebel!
Efektowna
lampka
do sypialni

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
Finetta Spinfront 2D Poznaj nowy
system przesuwny od Häfele!

W

arto być na bieżąco! Najnowszy trend
w aranżacji kuchni to tzw. systemy drzwi
przesuwno-składanych – często z funkcją
chowania. Rozwiązania takie jak Finetta Spinfront
pozwalają „zamknąć przestrzeń” np. kilku
modułów kuchennych i uzyskać efekt płaskiej
powierzchni.

System Finetta Spinfront do drzwi dwuskrzydłowych stosuje
się do przesłon w zabudowach meblowych. Dzięki niemu
można otwierać i chować we wnęce konstrukcyjnej pakiety
drzwi dwuskrzydłowych.
System ma kilka funkcji: składanie, rozwieranie oraz
ruch przesuwny poszczególnych pakietów drzwiowych.
Jednocześnie ograniczamy ilość koniecznych wnęk
w zabudowie meblowej.

■ Dopuszczalne wysokości w zakresach 1990-2200 /
2200-2700 mm
■ Szerokości pakietów drzwi: 2 x 600 / 2 x 700 mm
■ Głębokość zabudowy wynosi odpowiednio 805 i 905 mm
■ Dopuszczalny ciężar skrzydła drzwiowego: 60 kg
Okucie ma uniwersalne zastosowanie – lewo- i prawostronne.
Co ważne, systemy Finetta Spinfront są szczególnie cenione
za ich funkcjonalność oraz wyjątkowo prosty montaż.

Tiomos Grass – zawias nowej generacji

T

iomos to najnowsza generacja zawiasów
z zintegrowanym hamulcem firmy
Grass wyróżniających się nowoczesnym
i ponadczasowym wzornictwem.
Innowacją jest trzystopniowa regulacja siły hamowania
pozwalająca na maksymalną elastyczność przy stosowaniu
frontów o różnych rozmiarach i grubości. Pokrętło regulacji
znajduje się z tyłu zawiasu.
Dzięki perfekcyjnie dopracowanej płynności ruchu oraz dużej
stabilności samego zawiasu można go z czystym sumieniem
polecić nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
Jedno jest pewne: Tiomos to praktycznie najlepsze tego typu
rozwiązanie na rynku meblarskim. Ale zawias ten, oprócz
wszystkich swoich zalet, zachwyca również wizualnie. Otrzymał
nawet prestiżową nagrodę Red Dot Design Award przyznawaną
produktom nie tylko bardzo funkcjonalnym, ale i wyróżniającym
się niebanalną formą.

Łagodne zamykanie, czyli zawias
meblowy Metalla SM Combi

Z

awias Metalla SM Combi oferuje dobrą jakość
w bardzo przystępnej cenie.

SM wskazuje, że jest on zapinany do prowadnika (szybki
montaż), a opcjonalnie jest dostępny ze zintegrowanym
hamulcem SMUSO w ramieniu. Oczywiście może mieć
również standardowy dociąg oraz regulację 3-kierunkową
przy zastosowaniu prowadników krzyżakowych z regulacją
mimośrodową.
Prowadniki: z regulacją mimośrodową 3D, z regulacją
gniazdem 2D oraz opcja z wkrętami EURO.
Zaślepki proponujemy neutralne lub z logo HÄFELE.

SM Combi
SM Combi
(uzupełnienie)

zastosowanie
standardowe
standardowe
do ramy aluminiowej
drzwi pod kątem 45°
drzwi pod kątem 30°
drzwi równoległe

kąt otwarcia
110°
95°
110°
95°
95°
90°

Złącze obrotowe, czyli łączymy stół i komodę w jeden mebel!

P

roponuję rozwiązanie, które idealnie
sprawdzi się nie tylko w małych, domowych
pomieszczeniach, ale np. w biurach. Złącze
obrotowe pozwala na „zabawę” meblem
i szybkie zmienianie jego funkcji. W ten sposób
łatwiej jest utrzymać porządek, a przy okazji
można zaoszczędzić sporo miejsca bez burzenia
funkcjonalności i estetyki mebli.
Zastosowanie:
■
■
■
■
■
■

pokoje dziecięce i młodzieżowe,
salony w niewielkim mieszkaniu,
świetlice,
pomieszczenia do pracy warsztatowej z dziećmi,
sale konferencyjne,
pomieszczenia biurowe.

Nr art. 646.31.000 – zestaw okuć stołu obrotowego + do wyboru
różne kółka prowadzące dostosowane do różnych rodzajów podłóg.

LED 2018. Lampka z elastycznym
wysięgnikiem – idealna do sypialni!

L

ampka do czytania – elastyczna i dająca
punktowe oświetlenie.

Można ją dowolnie ustawiać, a wbudowana szklana soczewka
tworzy przyjemny, równomierny stożek światła. Barwa światła
– ciepła. Długość lampki 450 mm, moc 2 W. Lampka posiada
zintegrowany w oprawie przełącznik.

Nr art.: 833.74.100 i 110

Nowość Häfele! Spowalniacze do szuflad i metaboxów!

O

to niezawodny mechanizm cichego
zamykania szuflad do prowadnic rolkowych.

Można go stosować w szufladach o maksymalnym obciążeniu
do 25 kg przy jednostronnym montażu i do 50 kg przy montażu
z obu stron. Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze
szaro-czarnym. Spowalniacz daje również możliwość
mocowania nad szufladą lub w szczelinie pomiędzy bokiem
szuflady a ścianką mebla.
Superłatwy montaż!

Nr art.: 432.13.508 i 507

KĄCIK DLA FACHOWCÓW
Szablon szynowy Moovit

B

ardzo praktyczne narzędzie ułatwiające
pracę – idealne do precyzyjnego nawiercania
szeregu otworów pod prowadnice w korpusie.

Jest przeznaczony do nawiercania otworów pod prowadnice
Moovit, ale z powodzeniem można go stosować do innych
prowadnic Hafele, takich Favorit, Grass NovaPro, Dynamoov
czy Dynapro. Dostępny jest jako całość lub jako poszczególne
elementy składowe szablonu. Jego korpus wykonany został
z aluminium, a tuleje wiertarskie ze stali utwardzanej. Długość
szyny 860 mm, ramienia 420 mm. Waga 2,5 kg.
Nr art.: 553.69.030

Sposoby Romka na Klientów
Co klinetowi mówi twoja twarz?

O

dpowiednia mimika twarzy podczas rozmowy
z Klientem pomaga zdobyć jego zaufanie.
Przekonaj się o tym. Powinieneś wiedzieć, że
wyraz twarzy człowieka może odzwierciedlać 6
podstawowych emocji: radość, smutek, zdziwienie,
strach, gniew, wstręt lub pogardę. Pracuj nad
tym, aby nie zdradzać swojego negatywnego
nastawienia (np. do absurdalnych zaleceń klienta),
nawet jeśli jest ono uzasadnione.

Uwaga! W budowaniu mimiki dużą rolę odgrywają brwi i wargi.
Ich ułożenie określa nasz nastrój i stosunek do życia! To ważne.
Kontakt wzrokowy to także bardzo ważny element komunikacji
z klientem. Wskazane jest, aby stanowił 30-60% czasu rozmowy.
Ale uważaj! Jeżeli czas patrzenia na rozmówcę jest dłuższy niż
zalecany, może on dojść do wniosku, że interesujesz się bardziej
nim, a nie tematem rozmowy. Przerywanie na chwilę kontaktu
wzrokowego jest całkowicie naturalne – dzieje się tak, gdy
myślimy, zastanawiamy się na jakimś problemem itd.

KONKURS dla FACHowców!
Kolekcjonuj oryginalne koszulki Häfele!
Kup dowolne produkty Häfele za min. 250 zł
i odbierz od sprzedawcy kolejną koszulkę
z limitowanej kolekcji Häfele.

Nie czekaj – ilość koszulek ograniczona.
W następnych numerach FACH kolejne koszulki do zdobycia!
Koszulka z kolekcji Häfele jest dostępna od 1 marca 2014 r. do wyczerpania zapasów.
Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Häfele Polska Sp. z o.o.

Gazeta „FACH” została wydana przez Häfele Polska Sp. z o.o., ul. Wrocławska 4d, 55-090 Długołęka, Polska, tel.: +48 71 315 32 42
www.hafele.pl

