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Nuvola – półka
wysuwna do
szafek narożnych
Inteligentne
światło w szafie
garderobianej
Prowadnice
Accuride
KONKURS x 3!

Jakość, design, funkcjonalność

U

chwyty z serii 103.06.266 oraz 103.06.269 wyróżnia
oryginalne wzornictwo i doskonała jakość. Wykonane
zostały ze znalu i są dostępne w wykończeniach chrom
połysk oraz stal szczotkowana. Idealnie pasują zarówno
do nowoczesnych, jak i stylowych mebli kuchennych.
Znakomicie sprawdzają się także w przypadku szaf i mebli
do sypialni.
Zaproponuj swoim Klientom ciekawy uchwyt w naprawdę
atrakcyjnej cenie!

Hit! Kryte prowadnice Dynamoov

K

ryte prowadnice GRASS Dynamoov to idealne
rozwiązanie w przypadku zastosowania w meblu
drewnianych szuflad. W pełni synchronizowany całkowity
wysuw, udźwig 30 kg, funkcja cichego domykania
oraz zintegrowana regulacja wysokości frontu to mix
zapewniający ponadprzeciętną płynność działania
szuflady, wygodę użytkowania, a także łatwość montażu.
Dzięki tworzywowemu klipsowi możemy w bardzo prosty
sposób zdemontować całą szufladę z prowadnicy.

Nuvola – wysuwna półka do szafek
narożnych

N

uvola to wyjątkowe rozwiązanie. Dzięki niemu
zaoferujesz swojemu Klientowi nie tylko wysoką
jakość i oryginalny design (produkt jest wytwarzany
we Włoszech), ale przede wszystkim maksymalne
wykorzystanie szafki narożnej i swobodny dostęp
do przedmiotów przechowywanych na półce.
Z kolei Ty będziesz cieszyć się świetnym produktem
w rewelacyjnej cenie i wyjątkowo łatwym montażem.
Półka Nuvola przeznaczona jest do korpusów o szerokości frontu
450, 500 lub 600 mm przy maksymalnym obciążeniu półki 20
kg. Kolor dna – biały. Wersja lewa i prawa. Do każdego zestawu
dołączony jest szablon do nawiercania otworów pod prowadzenie
półki oraz ramię.

Znakomity
produkt
w rewelacyjnej
cenie!

Mistrzostwo funkcjonalności.
Variant CE – 3 szuflady+piórnik+zamek centralny

V

ariant CE to modułowy kontener biurowy z systemem stalowych szuflad, piórnikiem z tworzywa
sztucznego oraz centralnym zamkiem z wymiennymi wkładkami. Variant CE sprawdza się
idealnie jako element wyposażenia dowolnych pomieszczeń biurowych.
Zalety tego rozwiązania
Łatwość montażu
■ wiercenia korpusu są uniwersalne w całej rodzinie kontenerów biurowych Variant,
■ system 32 – zachowanie montażu w rozstawie 32 mm powoduje, że nie ma konieczności
regulowania zamka centralnego, listwa zamka jest bowiem dostosowana do tego
właśnie rozstawu,
■ szybkie wypinanie szuflad,
■ czas montażu wszystkich elementów w kontenerze to zaledwie kilka minut – znacznie
dłużej trwałoby zbudowanie chociażby jednej szuflady z płyty lub w oparciu o metaboxy,
■ listwa zamka centralnego jest mocowana nawierzchniowo, a więc nie trzeba frezować
kanału przelotowego dla listwy.
Bezpieczeństwo
■ wymienna, personalizowana wkładka zamka centralnego jest montowana beznarzędziowo,
■ blokada uniemożliwiająca jednoczesny wysuw kilku szuflad.
Funkcjonalność i ergonomia
■ mobilny kontenerek podbiurkowy,
■ swobodna organizacja wnętrza szuflad,
■ dowolny układ szuflad oraz wersje z ramą wstawianą na teczki zawieszkowe.
Ekonomia
Variant CE to najbardziej popularne rozwiązanie o stałej szerokości w świetle 392 mm do głębokości 530 mm.
Variant CE to wysokiej jakości produkt w bardzo atrakcyjnej cenie.
Pamiętaj o wkrętach Varianta!
Więcej informacji znajdziesz na www.hafele.pl lub www.hafele.de

Wypróbuj rewelacyjne zamki ryglowe
Symo (tzw. kwadratowe)

3000

S

ymo 3000 to jeden z najbardziej popularnych
systemów zamknięć meblowych na rynku
polskim oferowany przez Häfele. Dlaczego je
stosuję? To proste!
Symo 3000 to:
■ możliwość tworzenia systemów typu master key „od ręki”
i bez dodatkowych opłat,
■ dwa typy wkładek – obok płytkowej również sztyftowa,
■ bezproblemowa wymiana wkładek,
■ zamek i wkładka to dwa oddzielne elementy systemu łączone
ze sobą w dowolnych konfiguracjach,
■ wszystko w atrakcyjnych cenach.

wariantów
zamknięć!

1

2

Do każdego z wielu oferowanych rodzajów zamków można
zastosować wkładki powtarzalne lub niepowtarzalne. Co ważne,
każdy z zamków Symo 3000 jest wyposażony w nakładkę
ochronną.
Proponujemy kilka możliwości:
Zamek ryglowy wymiar D=25 mm, krótki skok rygla (fot. 1),
Zamek ryglowy wymiar D=25 mm, długi skok rygla (fot. 2),
Zamek ryglowy D=25 mm, z przedłużoną obudową cylindra (fot. 3),
Zamek ryglowy D=15-40 mm, regulowany (fot. 4).
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Sprytne cargo wysuwne

T

o rozwiązanie stwarza wiele
interesujących możliwości. Dzięki
niemu można wygospodarować w domu
miejsce na różne przedmioty, które tak
naprawdę nie wiadomo, gdzie powinny
być przechowywane. Połączenie koszy
stalowych i plastikowych oferuje naprawdę
dużo funkcjonalnej przestrzeni. Maksymalne
możliwe obciążenie – do 16 kg przy
szerokości korpusu 300 mm.
Nr art.: 549.24.902

Prowadnice Accuride w ofercie HÄFELE

P

rowadnica liniowa i wózki z kulkami obiegowymi firmy Accuride to zaawansowane
technologicznie rozwiązanie o wyjątkowej płynności ruchu do stosowania w przesuwnych
blatach roboczych, ściankach, półkach itd.
Prowadnice liniowe DA0115RC oferują użytkownikowi
pełną elastyczność i uniwersalność w stosowaniu.
Aluminiowe szyny prowadzące można przycinać lub
łączyć ze sobą, uzyskując tym samym wymaganą
długości przesuwu.
Dostępne oddzielnie wózki decydują o nośności
systemu – nominalnie w zakresie od 30 do 120 kg
w zależności od ilości wózków i orientacji prowadnicy,
przy czym prowadnice mogą pracować praktycznie
w każdej płaszczyźnie.
Opcjonalnie dostępne mechanizmy miękkiego
domykania DP0115EC-RC mogą być montowane
na obu końcach prowadnicy, zapewniając delikatny
dojazd i pewne zablokowanie w pozycji otwartej
i zamkniętej.

Zalety produktu:

Wyjątkowa
jakość
ruchu

■
■
■
■
■

płynny ruch,
duża nośność,
niewielkie wymiary,
możliwość łączenia i przycinania szyn na wymiar,
odporność na brud, kurz i korozję.

Możesz je stosować w przesuwnych blatach
roboczych, drzwiach, ściankach i przegrodach,
półkach itp.

Inteligentne światło w szafie garderobianej
Korzystaj z gotowych rozwiązań!
Jeden zasilacz > 4 przełączniki > wiele stref oświetleniowych
Ścieżka > światło podąża za człowiekiem

Efektownie
podświetlone
wnętrze

Zastosuj czujnik pokojowy ruchu (833.89.072), który aktywuje
oświetlenie poświatowe pomieszczenia, jak np. taśmę
LED 3011 umieszczoną w cokole lub nad wieńcem szafy.
Przesunięcie jednego skrzydła drzwiowego powoduje, że
światło zapala się tylko w tej części szafy. Jeżeli mówimy o
drążkach ubraniowych, to proponuję drążek Häfele z profilem
tak skonstruowanym, że oświetla wnętrze szafy (nr 833.72.735)
– można do niego wkleić np. taśmę LED 3013 o mocy 16 W!

Nr art.: 833.89.072
Nr art.: 833.72.735

Do podświetlania zwykłych półek proponuję Loox LED
3010 – oprawę LED z nowatorską technologią fosforowego
LED-a, którą można wpuścić w półkę lub zainstalować
nawierzchniowo na pierścieniu lub prostokątnym profilu
aluminiowym. Szeroki kąt świecenia oprawy oraz wysoka
wydajność gwarantują optymalne doświetlenie.

Ciekawym rozwiązaniem jest również oprawa LED 3009.
Ma oryginalny kształt półwalca mocowanego na powierzchni
płyty. Działa w dwóch trybach – z niezależnym zintegrowanym
przełącznikiem IR (podczerwień) lub jako oprawa zależna
z możliwością łączenia szeregowego (do 15 opraw).

Warto też podświetlić głębokie szuflady za pomocą LED
3007. Oprawa ta pochodzi z tej samej rodziny co LED 3009,
ale przeznaczona jest do szuflad o szerokości modułów 600
lub 900 mm. Dostępna ze zintegrowanym przełącznikiem
drzwiowym IR kieruje światło nie pionowo w dół, ale pod kątem
do wnętrza szuflady!
Systemy Loox to banalnie prosta instalacja dla każdego
(nie wymaga uprawnień) oparta na zasadzie profilowanych
złącz wtykowych, wykluczających możliwość niewłaściwego
podłączenia: gniazdo/kostka > zasilacz > przełącznik >
oprawa.
WAŻNE! Możesz stworzyć różne strefy oświetleniowe
używając jednego zasilacza dzięki zastosowaniu dystrybutora
3-kanałowego z funkcją przełącznika (jedyny na rynku!).
O rozwiązania Loox pytaj w Häfele Polska lub u lokalnych
dystrybutorów Häfele.

KĄCIK BUDOWLANY
Systemy do drzwi przesuwnych SLIDO
CLASSIC
Dzięki temu systemowi aranżacja przestrzeni poprzez
zastosowanie drzwi przesuwnych jest szybka, prosta
i wyjątkowo efektowna.
■ system można montować do drzwi drewnianych lub szklanych
(z innymi uchwytami),
■ waga skrzydła maks. 40/60/80/120 kg – do wyboru,
■ szyna jezdna pojedyncza lub podwójna o długości max. 600 cm,
■ montaż szyny do sufitu lub do ściany,
■ grubość skrzydła maks. 40 mm,
■ system dostępny z jedno- lub dwustronnym domykaniem Smuso,
■ ukryte dolne prowadzenie,
■ jako opcja montaż aluminiowej maskownicy na szynie,
■ jako opcja Classic Syncro – symetryczne otwieranie 2 skrzydeł.

Slido Classic to profesjonalnie wykonany produkt w bardzo
atrakcyjnej cenie – dopasowany do oczekiwań Klienta.

Niezawodne okucia do pomieszczeń sanitarnych

P

rojektujesz i wykonujesz pomieszczenie sanitarne? Häfele oferuje szeroki wybór najwyższej
jakości okuć do montażu ścianek działowych, a także systemy zamykania, uchwyty oraz
akcesoria łazienkowe – wszystko wyprodukowane z Nylonu przez niemiecką firmę Normbau.
Dzięki tym elementom będziesz mógł wykonać kabiny w dowolnej toalecie – nawet w tej
najbardziej ekskluzywnej. Gama 11 kolorów daje Ci wiele możliwości dopasowania kabin do
każdego stylu wnętrza. Zastosowanie: toalety w obiektach publicznych, szatnie basenowe,
przebieralnie w klubach fitness itp.

Okucia
wykonane
z Nylonu

KĄCIK PORAD
Konfigurator LOOX
Wypróbuj konfigurator oświetlenia LED Loox Häfele.
www.hafele.com/loox

H

äfele poleca systemy Loox oparte na technice Plug’n’Play. Dzięki
niej instalacja energooszczędnego oświetlenia trwa dosłownie
chwilę, a same oprawy LED można dowolnie konfigurować. Dopasowanie
typu oświetlenia do konkretnego mebla staje się banalnie proste,
a użytkownik otrzymuje pełną swobodę aranżacji pomieszczenia.
Co ważne oprawę Loox można w każdej chwili wymienić na inną,
dostosowując się tym samym do aktualnych trendów.
Modułowy
system
umożliwiający
dowolną
konfigurację

Interaktywna usługa planowania Loox pozwala dobrać odpowiednie
oświetlenie mebli i pomieszczenia. Dodatkowo oferuje szczegółowe
informacje o produktach i aspektach technicznych.
Wejdź na www.hafele.pl

Efekt pierwszego wrażenia!
Warto zapamiętać!

E

fekt PIERWSZEGO WRAŻENIA powstaje w ciągu pierwszych trzech
minut kontaktu z Klientem, z czego pierwsze kilkanaście sekund to
ocena podświadoma.
Uwaga! Pierwsze wrażenie ma decydujący wpływ na to, jak będziemy postrzegani w przyszłości.
I bardzo trudno je zmienić – osoba oceniająca z trudnością zmienia swoją opinię, bo tym samym
musiałaby przyznać się do błędu.
Efekt AUREOLI to długotrwałe utrzymywanie się dobrego albo złego wrażenia o drugim
człowieku. Tak więc jeżeli w pierwszych kontaktach z Klientem potraktujemy go nieuprzejmie,
to na pewno zacznie doszukiwać się i wytykać nam błędy np. w czasie późniejszego
montażu kuchni.
Efekt KONTRASTOWANIA opiera się na skłonności do generalizacji, dzięki której opinie
o drugim człowieku kształtujemy na podstawie faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeżenia,
spektakularnych czy dramatycznych. W praktyce wygląda to tak: jeśli np. wypadnie
Ci kilkakrotnie śrubokręt z ręki na początku montażu, Klient będzie patrzył na Ciebie
z przerażeniem – niepewny, czy potrafisz się nim posługiwać.

KONKURS x 3!
KONKURS nr 1
Z tym numerem FACH-a dla pierwszych czytelników kolejna
oryginalna koszulka w prezencie!

KONKURS nr 2
Podaj 3 argumenty, dlaczego warto stosować okucia Häfele i wygraj
upominek od Häfele. 3 najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy kompletem:
ogrodniczki + bluza. Na Twoje wypowiedzi czekamy pod adresem:
romek@hafele.pl do 30 sierpnia.

KONKURS nr 3
Zrób zdjęcie kuchni, w której zastosowałeś okucia Häfele (szuflada, podnośnik,
zawiasy) i wyślij je do 15 sierpnia na adres: romek@hafele.pl. Możesz wygrać
wielofunkcyjne narzędzie Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional firmy Bosch,
a także upominek dla Twojego Klienta – dwustopień Hailo Step-Fix.
Uwaga! Nasz przedstawiciel wręczy upominek osobiście i sprawdzi, czy faktycznie zostały użyte nasze okucia.

Multi-Cutter GOP znakomicie sprawdza się w różnorodnych pracach
wykończeniowych związanych z cięciem, naprawą i dopasowywaniem
elementów. Takie możliwości daje mu wyjątkowo szeroki asortyment
akcesoriów. To narzędzie jest dostępne w sieci ELTECH.
Regulaminy konkursów dostępne w siedzibie Organizatora.
Magazyn FACH został wydany przez Häfele Polska Sp. z o.o., ul. Wrocławska 4d, 55-090 Długołęka, Polska, tel.: +48 71 315 32 42.
www.hafele.pl

