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Dołącz do Akademii Häfele 2014.
Pierwsze szkolenie już 17 listopada!

Wiedza techniczna
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Zakupy

Udział jest bezpłatny
– wystarczy się zapisać.
Pracuj z najlepszymi,
rozwijaj się i wygrywaj
wartościowe nagrody!

Wiedza praktyczna

5 powodów, aby pracować z Häfele

C

hcesz produkować meble najwyższej jakości, zachwycać Klientów i rozwijać swój biznes?
Wybierz Häfele! Poznaj 5 powodów, dla których warto pracować z najlepszymi.

1. Szeroka oferta
W ofercie Häfele znajdziesz bogaty wybór m.in. złączy, zawiasów, systemów oświetleniowych LED, systemów
przesuwnych, uchwytów oraz szuflad. Stale poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Przykład?
Określenie naszej marki złącz „Minifix” weszło do słownika stolarzy na całym świecie.

2. Łatwy dostęp
Akcesoria Häfele są sprzedawane w większości hurtowni stolarskich w Polsce. Dzięki temu zawsze masz dostęp do
szerokiej palety innowacyjnych, ale też klasycznych okuć najwyższej jakości.

3. W dobrej cenie
W Häfele dbamy o to, aby zawsze liczył się Twój zysk. Dlatego możesz zaoferować swoim Klientom najwyższy standard
za naprawdę rozsądne pieniądze! Zyskaj przewagę nad konkurencją i udowodnij, że jakość to coś, na co każdy zasługuje.

4. Jakość
W okuciach liczy się wytrzymałość. Wiesz o tym doskonale i dlatego szukasz najsolidniejszych rozwiązań. Häfele to odpowiedź
na Twoje potrzeby. Zyskaj opinię niezawodnego fachowca i wybierz akcesoria, które będą służyć Twoim Klientom
przez długie lata.

5. Lata doświadczenia
Projektowaniem najlepszych okuć zajmujemy się już ponad 90 lat. Korzystając z naszego doświadczenia, dajesz swoim
Klientom produkt, którego mogą być pewni. Twoje meble zasługują na akcesoria i rozwiązania opracowane przez
najlepszych, europejskich inżynierów.

Już dziś wybierz Häfele - markę niezawodnych i renomowanych okuć meblowych.

AKADEMIA HÄFELE
– dlaczego warto?
Program Akademia Häfele to 8 tygodni i 8 szkoleń z różnych grup produktów Häfele.
Szkolisz się kiedy chcesz i gdzie chcesz. Wystarczy komputer i chwila czasu.
■ Co poniedziałek w systemie pojawia się nowe szkolenie, o którym powiadomimy Cię
przez newsletter i SMS.
■ Masz 10 dni na rozwiązanie testu, a więc bez stresu! Możesz go poprawiać dowolną ilość razy.
■ 1 szkolenie = 100 punktów. Łącznie możesz zebrać 800 punktów.
■ Akademię uznajemy za ukończoną, jeżeli uczestnik uzyska minimum 500 punktów.

Co zyskujesz?
■ certyfikat ukończenia szkolenia
■ nagrody rzeczowe adekwatne do wyników testów:
– 500-599 punktów: bezrękawnik
– 600-699 punktów: polar
– 700-800 punktów: softshell
■ dodatkowa premia za zakupy
■ spotkanie z Doradcą Häfele – odwiedzi Cię lub zaprosi na dni otwarte w hurtowni, aby zaprezentować
Ci na żywo nasze produkty
■ masz szansę zdobyć zestaw narzędzi BOSCH o wartości 3 000 zł brutto! Kup produkty
Häfele (Promocją objęte są: szuflady, prowadnice, podnośniki, zawiasy, wkłady, sortowniki, półki
wysuwne, zawieszki lub złącza) za kwotę min. 2 500 zł netto i wyślij do nas e-mail „Zakupy
Häfele” z numerem, wartością netto i datą faktury lub paragonu w okresie 17.11-31.12.2014 r.
Nagrodzimy 5 osób! Liczy się wartość zakupów i kolejność nadesłania zgłoszeń.
■ 25 osób z najwyższymi wynikami zabierzemy na spotkanie w szkole bezpiecznej jazdy
pod okiem znanego rajdowca.

Jak się zapisać?
Wejdź na stronę www.akademiahafele.pl i zarejestruj się.

Nagrody, nagrody!
Akademia Häfele nagradza za udział w szkoleniach. Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie.

Bezrękawnik
polarowy
Na pewno przyda się Ci się
w chłodniejsze dni.

Bluza polarowa

Softshell

Estetyczna, praktyczna i ciepła.
Nie ogranicza ruchów w trakcie pracy.

Znakomicie chroni przed wiatrem
i zimnem.

Szkolenie w profesjonalnej szkole jazdy
To szkolenie zagwarantuje Ci cenne doświadczenia, nowe umiejętności i niezapomniane przeżycia na specjalnym torze
szkoleniowym. Jego celem jest wychwycenie zachowań zagrażających bezpieczeństwu i eliminowanie niewłaściwych
nawyków za kierownicą. Dzięki niemu nauczysz się, jak sobie radzić w nawet najtrudniejszych sytuacjach drogowych.
Bo przecież chodzi o Twoje bezpieczeństwo, prawda?

Zestaw narzędzi BOSCH
o wartości 3 000 zł brutto!*
Wiertarko-wkrętarka
BOSH GSR 14,4-2-Li 2x1,5Ah
Jest to najlżejsza i najbardziej kompaktowa wiertarkowkrętarka akumulatorowa w swojej klasie. Nowa, 2-biegowa
przekładnia planetarna zapewnia jej szeroki zakres
zastosowań podczas wkręcania i wiercenia.

Wyrzynarka BOSH GST 150 BCE
Oferuje naprawdę duże rezerwy mocy, dlatego można ją
używać nawet do cięcia twardych i grubych elementów.
Jest wyjątkowo wytrzymała i gwarantuje najwyższą precyzję
cięcia dzięki zastosowaniu nowego systemu mocowania
brzeszczotów.

Szlifierka oscylacyjna BOSH GSS 23 AE
Co ją wyróżnia? Na pewno system Easy-Fit z automatycznym
mocowaniem papieru ściernego, bezpyłowa praca i niski,
wręcz komfortowy poziom wibracji. Moc 190 W zapewnia dużą
wydajność szlifowania.

Strug elektryczny BOSH GHO 26-82
Wyjątkowo wygodny i poręczny strug z wydajnym silnikiem
o mocy 710 W. Zapewnia wyrzut strużyn na prawą lub lewą
stronę. Jest wyposażony w stopkę parkującą, która chroni
obrabiany element.

* Narzędzia z oferty sieci Eltech

KUCHNIA Z HÄFELE
Montując kuchnię zawsze dobieram okucia Häfele! Sprawdźcie, które wybieram najczęściej.
OKUCIA DO KLAP
ZAWIESZKI MEBLOWE
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ZAWIASY MEBLOWE

1. OKUCIA DO KLAP
Klient ceni głównie solidność i niezawodność okuć.
Mają działać bez zarzutu. Taki efekt dają okucia
Hafele.

Free Flap – najlepszy produkt na rynku
■
■
■
■
■
■
■
■
■

dla wszystkich powszechnie występujących wysokości i ciężarów klap
dla frontów o grubości do 28 mm
standardowy kąt otwarcia 107° można łatwo ograniczyć do 90°
brak konieczności montażu zawiasów puszkowych łączących klapę
z korpusem
wyjątkowo niewielka siła potrzebna do uchylenia klapy
delikatne i bezszelestne domykanie klapy dzięki miękkiej i płynnej
amortyzacji
głębokość korpusu wymagana do zamontowania podnośnika to jedynie
ok. 140 mm
stabilne, zatrzaskowe mocowanie frontu na mechanizmie podnośnika
pełna, bezstopniowa regulacja siły koniecznej do podtrzymania klapy

Maxi. Jeden podnośnik – wiele możliwości
■ można stosować do klap bezuchwytowych (push) lub do klap ze standardowym
uchwytem meblowym
■ cztery modele w zależności od zakresu dopuszczalnego obciążenia
■ max. ciężar klapy do 54 kg, max. wysokość klapy do 1000 mm
■ kąt otwarcia 75°, 90° lub 110° – ustawiany indywidualnie podczas montażu
■ podnośnik uniwersalny: stosowany jako lewy lub prawy
■ w korpusie może być stosowany jedno- lub obustronnie, obustronnie do klap
o szerokości powyżej 600 mm
■ pełna, bezstopniowa regulacja siły koniecznej do podtrzymania klapy w dowolnym
położeniu

Senso. Prawdziwy majstersztyk!
■
■
■
■

podnośniki montowane w korpusach o wys. 540-900 mm
max. ciężar klapy do 24,5 kg
wyjątkowo mała głębokość zabudowy
wyjątkowo szerokie zakresy regulacji siły podnośnika gwarantujące możliwość
zatrzymania klapy w dowolnym położeniu
■ zawiasy łączące klapy posiadające funkcję zabezpieczającą przed zgnieceniem
palców
■ regulacja we wszystkich kierunkach, łącznie z regulacją docisku klapy do korpusu
■ mechanizm wspierający otwieranie klapy i amortyzujący jej domykanie

2. PROWADNICE DO SZUFLAD
Kuchenne szuflady zwykle kryją mnóstwo smakołyków
i domowych przedmiotów. My, stolarze mamy wagę w oku,
ale nasi Klienci niekoniecznie. Dlatego potrzebują prowadnic,
które udźwigną najcięższe kuchenne sprzęty i przysmaki.

Prowadnice kryte GRASS Dynamoov
■ idealne rozwiązanie w przypadku zastosowania szuflady drewnianej
w meblu
■ pełny wysuw
■ udźwig – 30 kg
■ funkcja cichego domykania i zintegrowana regulacja wysokości
zapewniająca ponadprzeciętną płynność działania szuflady, wygodę
użytkowania i łatwość montażu
■ mocowanie frontu poprzez plastikowy klips pozwalający na wyciągnięcie
całej szuflady

Prowadnice Favorit – ekonomiczne rozwiązanie
■
■
■
■
■

do boków szuflady z płyty o grubości nawet do 19 mm, bez konieczności podfrezowania dolnej krawędzi boku
prowadnice kryte w pełnej, standardowej gamie rozmiarów w wysuwie zwykłym oraz pełnym
udźwig do 30 kg
prowadnice ze sprzęgłem montażowym umożliwiającym wygodne wypięcie szuflady z prowadnicy
mechanizm samodomykania sprzężony z amortyzacją domknięcia

3. ZAWIESZKI
Kuchnia to miejsce spotkań całej rodziny. Najważniejsze,
aby można było czuć się w niej bezpiecznie. Sposobem na to
są zawieszki Häfele, które utrzymają każdą zawieszoną
szafkę na swoim miejscu.

Camar – estetyka przy prostym montażu
■ zawieszki Camar gwarantują 100% bezpieczeństwa przy użytkowaniu ciężkich mebli
■ zawieszony mebel nie wymaga stosowania jakichkolwiek dodatkowych podpórek,
kątowników lub listew podpierających
■ z uwagi na niewielkie rozmiary zawieszki można stosować także w korpusach,
w których zamontowane są szuflady

4. SZAFKI NAROŻNE
Gdy Klient ma małą kuchnię, polecam mu szafkę narożną,
która pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń.
Czasem jednak trudno dostać się do jej wnętrza.
Ale nie z półką Häfele!

Nuvola – specjalistyczny produkt w dobrej cenie
■ wysoka jakość i oryginalny design – prosto z Włoch
■ maksymalny, swobodny dostęp do przedmiotów przechowywanych na półce, co pozwala na
optymalne wykorzystanie szafki narożnej
■ bardzo łatwy montaż
■ półka przeznaczona do korpusu o szerokości frontu 450, 500 i 600 mm
oraz maksymalnym obciążeniu półki 20 kg
■ kolor dna – biały. Wersja lewa i prawa

5. OŚWIETLENIE LED
Coraz częściej Klienci chcą wykorzystywać kuchenne
oświetlenie także jako element aranżacji wnętrza.
Z Häfele jest to dziecinnie proste!

Loox Häfele – mądry wybór
■ energooszczędny system złożony z modułów, które można dowolnie
konfigurować
■ proste dopasowanie typu oświetlenia do konkretnego mebla - użytkownik
otrzymuje pełną swobodę aranżacji pomieszczenia
■ interaktywna usługa planowania LOOX pozwala dobrać odpowiednie
oświetlenie mebli i pomieszczenia
www.hafele.com/loox

6. SZUFLADY
Kryją kuchenne skarby, więc powinny działać synchronicznie,
cicho oraz pewnie. Dlatego zawsze proponuję rozwiązania Häfele.

Szuflada Grass Nova Pro – Mercedes wśród szuflad w atrakcyjnej cenie!
■ system szuflad Grass Nova Pro to jeszcze większa stabilność, lepsza
synchronizacja, bardziej płynny ruch i lepsze, pneumatyczne tłumienie domykania
■ każdy element został zaprojektowany z myślą o komforcie zarówno montażysty jak
i użytkownika
■ pełny wysuw z samodomykaniem i amortyzacją
■ beznarzędziowy montaż i wypinanie szuflady oraz unikalny system regulacji
nachylenia frontu – to tylko kilka wyróżników tego systemu
■ prosty sposób montażu
■ jednakowa szerokość dna i pleców szuflady – atut przy rozkroju płyt i montażu
szuflad
■ dno szuflady mocowane na zaczepy pazurowe lub wkręty

7. SYSTEM PRZESUWNY

Coś dla wielbicieli minimalizmu. Wyjątkowy
efekt wizualny zostanie wzmocniony przez
nieprzeciętną jakość i niezawodność Häfele.

Finetta Sprinfront 2d – kuchenny kameleon
■ system pozwala zamknąć przestrzeń np. kilku modułów kuchennych ponownie uzyskując efekt
płaskiej powierzchni
■ system przeznaczony do drzwi 2-skrzydłowych – rozwiązanie do przesłon
■ w zabudowach meblowych, w którym można otwierać i chować w konstrukcyjnej wnęce
pakiety drzwi dwuskrzydłowych
■ system łączy w sobie składanie, rozwieranie oraz ruch przesuwny poszczególnych pakietów
drzwiowych
■ dopuszczalna wysokość frontów: max. 2700 mm
■ szerokość pakietu skrzydeł: max. 2 x 600 mm.
■ minimalna głębokość zabudowy korpusu dla najszerszych skrzydeł: 805 mm (dla węższych
skrzydeł jest ona odpowiednio mniejsza)
■ dopuszczalny ciężar skrzydła drzwiowego: 60 kg
■ okucie ma zastosowanie uniwersalne (lewe i prawe)

8. ZAWIASY
Zawiasy dawno przestały być dla Klienta czymś tylko „koniecznym”.
Teraz zawias musi nie tylko idealnie działać, ale też idealnie wyglądać.
Rozwiązaniem są zawiasy nowej generacji dostępne w ofercie Häfele.

Tiomos Grass – zawias nowej generacji
■ najnowsza generacja zawiasów ze zintegrowanym hamulcem firmy GRASS cechujący się
nowoczesnym a zarazem ponadczasowym wzornictwem
■ innowacja – trzystopniowa regulacja siły hamowania pozwalająca na maksymalną
elastyczność przy stosowaniu frontów o różnych rozmiarach i grubościach
■ regulacja poprzez zmianę położenia pokrętła z tyłu zawiasu
■ produkt nagrodzony Red Dot Design Award

9. WKŁADY DO SZUFLAD
Dla osób ceniących perfekcyjny porządek idealnym
rozwiązaniem są wkłady do szuflad, które nie tylko są
funkcjonalne, ale też dostępne w różnych wersjach
kolorystycznych. Już wiele razy tym właśnie
rozwiązaniem zyskałem uznanie Klientów.

Wkłady Ninka Cuisio
■ oferta bardzo ciekawych wzorów oraz materiałów kolorystycznych w połączeniu
z wykończeniami aluminiowymi lub ze stali nierdzewnej dają świetny efekt, a doskonała
jakość zapewnia bezproblemowe użytkowanie
■ kuwetki są rozdzielne, a profile aluminiowe demontowalne – możliwość dowolnego
komponowania układu w szufladzie
■ kończące i boczne uszczelki izolują przestrzeń i zabezpieczają wkład w szufladzie
■ wkłady pasują do szuflad różnych producentów w zakresie szerokości od 300 do 1200mm
■ możliwość doposażenia w blok na noże

10. UCHWYTY
Jedni Klienci wolą mieć uchwyty będące
ozdobą kuchi, inni natomiast preperują
uchwyty "dyskretniejsze" w swojej
formie. Jedne i drugie zapewnia Häfele,
a Ty wiesz, że na pewno znajdziesz coś
odpowiedniego dla swojego Klienta.

11. KOSZE NA ŚMIECI – DO SEGREGACJI
Trend eko sprawił, że segregacja śmieci jest
już czymś absolutnie normalnym. Häfele
spełnia oczekiwania Klientów i proponuje
kosze do segregacji, które mają niewątpliwą
zaletę – pasują do szuflad wielu producentów.
Wykonane są w wysokogatunkowego tworzywa.
Wiele rozwiązań pozwala na łatwe utrzymanie
czystości i porządku. W ofercie jest również
mata, która stabilizuje kosze i pozwala na ich
dowolną konfigurację.

KĄCIK BUDOWLANY
Häfele i Manital łączą siły!

W

łoski design i elegancka linia to cechy nowych
klamek w ofercie firmy Häfele. Co odróżnia je od
innych klamek? Przede wszystkim niekonwencjonalne
i kreatywne podeście do kwestii wyglądu oraz formy.
To włoski design najwyższej próby, solidność wykonania
oraz komfort użytkowania, jakiego oczekuje się od klamek
wysokiej jakości.

Oferta Manital to ponad 60 wzorów klamek okiennych i drzwiowych
w kolekcjach: Basic, Design, Swarovski i Contract, gdzie znajdziemy
modele o prostych jak i finezyjnych kształtach czy wyjątkowych
zdobieniach. Nie brakuje więc elementów kryształowych, drewnianych
obić czy rzeźbionych wzorów. Klamki Manital są dostępne w 11 różnych
wykończeniach.

Zaproponuj je swojemu Klientowi. Będzie zachwycony
unikatowym designem i najwyższą funkcjonalnością.

Dlaczego warto się szkolić? Okiem Romka stolarza.
Dynamiczny rynek, coraz wyższe wymagania Klientów, nowe trendy… Trzeba być na bieżąco. Bo przecież, kto stoi w miejscu,
ten się cofa, prawda?
Szkolenia nie tylko zapewniają nam rozwój i poszerzają wiedzę. Jako stolarz biorący regularnie udział w szkoleniach czuję się
pewnie. Żaden Klient nie zaskoczy mnie swoim pytaniem lub wyśrubowanym zapotrzebowaniem. Mogę swobodnie oferować
rozmaite rozwiązania, a Klient widząc, że ma wybór – wie, że jest w dobrych rękach.
Udział w szkoleniach to zatem czysty zysk. Nie tylko masz szansę stworzyć firmę godną konkurencji, ale możesz także
poszerzać obszary swojej działalności, a co za tym idzie, pozyskiwać nowych Klientów.

Pierwsze szkolenie startuje już 17 listopada. A Ty, jakie masz plany na jesienne długie wieczory?

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 listopada.

KONKURS nr 3
Zrób zdjęcie kuchni, w której zastosowałeś okucia Häfele (szuflada, podnośnik,
zawiasy) i wyślij je do 30 listopada 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.

Gratulujemy zwycięzcom!
W konkursie na zdjęcia realizacyjne zwyciężyła
kuchnia Pani Marzeny Górki – otrzymuje ona
dwustopień kuchenny.
Kuchnia ta została wykonana przez Pana
Jarosława Zgodę, który otrzymuje
Multi-Cutter GOP BOSH.
Nagrodę pocieszenia przyznaliśmy Panu Łukaszowi Jakubowskiemu.
Najciekawsze wypowiedzi nadesłali do nas Pani Katarzyna Korol oraz Pan Maciej Wycisk
– dla nich zestaw: bluza i ogrodniczki.
Masz pytanie? Chciałbyś otrzymywać nasz newsletter? Napisz: romek@hafele.pl
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

