
AvanTech YOU



Фиоки со прилагодлив карактер:

AvanTech YOU

”Детали вредни злато.”

Купувањето на парче мебел секогаш 
започнува со желба: дизајн со карактер, 
поголема удобност и нова свежа идеа. 
Искористете ја можноста од Hettich и нивните 
паметни решенија: извор на идеи, додадена 
вредност и фасцинантни решенија за мебелот, 
практичност и разновидност. Фасцинација од 
решенија ние ја нарековме Фасцин[Акција].



Животниот стил е нешто што ќе стане со 
приоритетна важност во иднина. Како 
мебелот, така и оковот за мебел оддава 
свој карактер и му додава вредност 
на мебелот. Урбан животен стил или 
Тоскански шмек: што и да посакате е во 
мода. Вашиот клиент има специфичен 
фокус кон мебел со карактер? Следете 
ги мегатрендовите кои се доближуваат 
до ВГашиот вкус со  Avantech You.

”Мојот омилен изглед 
е оној кој е уникатен.”



Никогаш не било толку лесно за 
прилагодување на продуктот по Ваше 
барање: AvanTech YOU Ви овозможува 
голем аспект за дизајн на фиоките, а 
Вие да се одлучите на крајниот изглед. 

”Животот е прекраток за да 
живееме во монотон дом.”



За бања, за дневниот простор или пак 
за кујната- секоја желба за уникатен 
изглед лесно се остварува со широката 
разновидност на овој производ, кој на 
многубројни начини создава мебел кој 
зборува за Вашиот карактер.

”Подалеку од 
конвенционалното, поблиску 
до слободата.”



Овој концепт овозможува широк спектар 
на флексибилен дизајн кога станува 
збор за боја, форма и материјал. Тоа 
е клучот на успешно  реализирање на 
Вашата идеа.  Оваа инспирација Ве 
издвојува од стандардите.

”Моето лице кажува се 
за начинот на кој сакам 
мојот дом да изгледа.”



ИНОВАТИВЕН ДИЗАЈН

Avantech You ФАСЦИНИРА! Новите 
AvanTech YOU систем на фиоки се 
карактеризираат со креативна 
флексибилност и разновидност во 
дизајнот, како и со идеално лизгање 
и одлични интегрирани делови. 

Се издвојуваат од останатите по 
извонредно дизајнираните тенки 
странични профили од само 13мм и 
по можноста да се приспособат на сите 
Ваши лични идеи.



Софистицирани, екстравагантни и отворени за 
можности? Сега е неверојатно лесно ова да се 
постигне со Avantech You, впечаток кој сакате 
да го постигнете со дизајн кој ќе го рефлектира 
Вашиот стил.

Со само еден едноставен клик, со дизајнерските 
профили и дизајнираните капачиња може да 
предизвикате визуелна трансформација.

Елегантните стаклени страници за внатрешните 
фиоки ги одземаат визуелните граници и додаваат 
вредност на дизајнот на мебелот.

Со можноста за избор на материјали, Вашата 
идеа се претвора во решение кое се издвојува 
од останатите!

КРЕАТИВНА 
ФЛЕКСИБИЛНОСТ
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РАЗНОВИДЕН ДИЗАЈН

Дизајнирани капаци

Дизајниран профил

Алуминиум Силвер

Пигментиран Антрацит

Мат Бела



AvanTech YOU внатрешна
Само најдобрите решенија за 
личните желби: стакло или пак 
некој од материјалите по избор, 
како дрво, камен или метал. 
Ако материјалот е со дебелина 
од 10мм, можете да изберете 
буквално што сакате.

Чистиот линеарен изглед има потреба од брендирање 
на елегантен начин. Можноста за принтање на 
Вашето лого рефлектира чиста линија со личен печат.

Внатрешните организатори на AvanTech YOU 
создаваат идеално место за сe. Средена, педантна 
организација и целосен преглед врз складираните 
работи.



За ваша безбедност: фронтот не 
се откачува наеднаш целосно, 
туку најпрво само се навалува 
под агол за полесно вадење. 
Паметно решение, особено кога 
станува збор за широки, големи 
и тешки фронтови.

Подесувањето на фронтовите 
е со 3D штелување. 
Комбинацијата со иделаните 
водилки со одлично лизгање 
AvanTech YOU е совршениот 
избор за дизајнирање на 
мебелот. Со компоненти кои се 
интегрирани и невидливи ова се 
иделаните странични профили: 

Предност на овој систем на 
фиоки е тоа што  оптималното 
подесување и монтажните 
сегменти се интегрирани во 
страничните профили и се 
невидливи- маскирани со 
дизајнот по Ваш вкус. 
Дизајнираниот профил за 
страничниот профил од фиоката 
не само што го стилизира туку 

и истоврменео и го затскрива 
3д подесувањето на начин за 
едноставен пристап.
Со вградениот уникатен 
лизгачки механизам 
обвивката едноставно само се 
повлекува назад и овозможува 
откачување на фронтот и 
вертикално и латерално 
подесување. 

РАЗЛИКАТА Е ВО 
СОВРШЕНОСТА И УДОБНОСТА



Actro YOU Quadro YOU

Водилка како основа за почеток 
на извонреден дизајн. Му дава 
на мебелот совршеност која 
можете да ја видите, слушнете и 
почувствувате.

Еден систем за лизгање, две 
водилки и универзален шаблон за 
бушење, создаваат многубројни 
можности за дизајн на Вашето 
парче мебел. Вашиот мебел 
се разликува од останатите по 
многубројните можности за 
прилагодување по Ваш вкус.



Тивко и меко затворање 
со Silent System

• Меко и прецизно 
водење

• Доживотна гаранција
• Тестирано и докажано 

континуирано 
оптимално лизгање

• Носивост до 30кг

Тивко и меко 
затворање 
со Silent System

Можност за надградување 
со Push To Open Silent,
се отвора без рачка и се 
затвора со Silent System

• Супериорна водилка
• Исклучителна латерална 

стабилност
• Најдобри во својата 

категорија по носивост 
(40кг и 70кг)

• Синхронизирана 
контрола над 
оптималниот капацитет

Со Push To Open Silent 
се отвора без рачка 
и се затвора со Silent 
System

Actro YOU Quadro YOU



”Мојата стратегија е: 
поширока понуда со 
помалку работа”

Моделирај го мебелот на 
иднината

Потребни Ви се специфични 
решенија за Вашиот мебел?
AvanTech YOU создаде едноставна 
формула со фокус кон Вашиот 
иден успех: разновидност 
со дополнителни варијации 
и едноставни процеси. Ова 
резултира со намалување 
на цената на ефективните 
процеси, оптимизација во 
купувањето, заштеда во простор 
за складирање, оптимизација 
на производството, едноставна 
монтажа, Ве подготвува за 
и д н и н ата  и  о в о з м о ж у в а 
флексибилност во изборот. 
Искористете ја можноста која Ви 
ја дава AvanTech YOU концепт 
платформа која го брендира 
Вашиот стил.



”Јас не креирам мебел, јас 
креирам светски дизајн.”

Претвори го во твој концепт

Употреби ги сите различни начини 
за моделирање и приспособување 
на дизајнот за Вашиот мебел. 
Создајте мебел по најновите 
трендови со Ваш личен печат.

”I don't make furniture,
I create design worlds.”



”Ние создаваме 
едноставни одговори на 
Вашите идеи.”

Решенија кои Фасцинираат

AvanTech YOU Ви нуди заштеда и Ви 
создава можности концепт платформа 
која ги адаптира  и комбинира истите 
компоненти во многу варијанти. Постави 
нови стандарди за елегантен дизајн на 
производи кој заштедува пари. AvanTech 
YOU го насочува фокусот кон Вашите 
идеи без дополнителни трошоци.



”Мојата скриена моќ:  
создавам мебел по 
мерка и по сечиј вкус.”

Моќна трансформација

Создајте супериорен дизајн за мебел 
и импресионирајте. Комбинирајте ги 
водилките со дизајнираните профили 
за фиоки по Ваша желба и создајте 
уникатно парче мебел за бањата, 
кујната, спалната соба или пак дневниот 
простор. Додадена вредност: поголема 
ефективност, побрзи производствени 
процеси и лесна монтажа. Искористете 
го интуитивниот начин кој го создадовме 
со AvanTech YOU.



ВИСОКОПРЕЦИЗНА 
ИЗВЕДБА ВО СЕКОЈ ДЕЛ
Издвојување по дизајн, 
перфекција и погодност
Променлив дизајн, идеална 
технологија, многубројни 
кориснички функции и високата 
носивост ги прави AvanTech YOU 

идеални за потребите на секој 
корисник. Широк спектар на 
избор на дизајнирани профили и 
додатоци за кујна, бања, спална 
соба и дневниот простор.







AVANTECH YOU ПЛАТФОРМА

Висина (mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

Внатрешен профил

Заден профил

Дизајнирани капаци 
(маски)

Дизајнирани капаци 
(маски)

Дизајнирани профили

Прилагодлив и 
стандарден

AvanTech YOU Внатрешна

AvanTech YOU Inlay

Дизајнирани капаци 

Внатрешен профил
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СО ПОВЕЌЕ ПРИДОБИВКИ 
ДО ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

СИНТЕЗА МЕЃУ ДИЗАЈНОТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТА

• Сите придобивки потекнуваат од вградените 
подесувања во страничниот профил

• Подесувањето и местото за монтирање се скриени 
позади дизајнираниот профил

• Различни дизајнирани профилии дизајнирани маски 
и капаци

• Платформа со водилки со голем избор на додатоци

ПРЕЦИЗНОСТ,  БЕЗБЕДНО 
ПОДЕСУВАЊЕ
• Л е с н о  в е р т и к ал н о  и 

латерално подесување 
(уникатен надворешен 
дизајн со вграден механизам 
на лизгање)

• Безбедно откачување на 
фронтот (пред целосно 
откачување се задржува во 
позиција под агол)

• Лесна монтажа без употреба 
на алат

• Лесно подесување на 
фиоката елегантно сокриено 
под дизајнираниот профил

МОНТАЖА

• Погодна, практична монтажа на 
задниот профил со еднонасочен 
зглоб

• Без дополнителна обработка на 
подната од фиоката

• Дното од фиоката може да биде 
прицврстено со штрафење или пак 
со хефтање

• Еднакви ширини на дното и задниот 
профил

• Без штипки



www.pro-dizajn.mk


