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”Detalhes valem
seu peso em ouro.”

A compra de qualquer mobiliário 
começa com os desejos: design 
individual, mais conforto e  
conveniência ou novas idéias  
de armazenamento. Aproveite as  
soluções de produtos da Hettich:  
somos a sua fonte de ideias,
agregamos valor e oferecemos aos  
seus móveis soluções fascinantes, 
praticidade e versatilidade.  
Fascinado por soluções. Para nós 
é Fascin[ação].

Tão individual quanto você: 
AvanTech YOU
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”Meu visual
favorito é único.”

Expressar o estilo de vida pessoal se 
tornará cada vez mais importante 
no futuro. Não apenas móveis,  
mas também acessórios expressam 
a personalidade individual. 
Ambiente de estilo de vida urbano 
ou estilo rustico:o que você gosta 
está em voga. Seus clientes estão 
procurando móveis com foco 
específico na personalização. Siga a 
mega tendência de personalização 
com o AvanTech YOU.

VARIEDADE DE PROJETO E FLEXIBILIDADE CRIATIVA4



5



VARIEDADE DE PROJETO E FLEXIBILIDADE CRIATIVA6



”A vida é muito curta para 
viver em um lar sombrio.”

Nunca antes foi tão fácil se
concentrar nas preferências
do cliente: o AvanTech YOU
permite que seus clientes
configurem a gaveta exatamente  
da maneira que desejam.

7



”Fora com a convenção,  
me dê liberdade”
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Seja para móveis de casa de banho,  
sala ou cozinha - todos os desejos  
de um visual único são facilmente  
atendidos com a ampla diversidade  
desta linha de produtos e as diversas 
maneiras diferentes de criar móveis  
que transmitem individualidade.
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”Meu rosto diz tudo 
sobre como eu quero 
que minha casa seja 
e pareça.”

O conceito fornece uma enorme 
flexibilidade de design em termos de 
cor, forma e material, fornecendo
a chave para transformar com 
sucesso suas próprias idéias de design 
de móveis em realidade. Isso  
inspirará seus clientes e o destacará
no mercado.
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INOVAÇÃO NO DESIGN
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AvanTech YOU fascina. Em uma espessura 
de apenas 13 mm, o estilo é intransigente e 
elegante. Onde os mecanismos desaparecem 
de forma inovadora na lateral da gaveta, 
o designpurista é acionado com um efeito 
impressionante. 

Aqui, não há tampas ou furos para estragar  
a aparência de uma beleza impecável.  
A lateral combina com os móveis como 
elemento de design.
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FLEXIBILIDADE CRIATIVA
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Sofisticado, aberto, extravagante  
ou reservado? Incrivelmente fácil  
de conseguir com o AvanTech YOU.

Com um simples clique, perfis de 
designer ou DesignCapes permitem 
uma transformação visual acentuada.

Painéis de vidro elegantes para 
o perfil lateral da gaveta Inlay 
eliminam os limites entre espaço 
e móveis e concentram os 
olhos no design de móveis.

Com a opção de usar qualquer 
material, suas idéias se tornam 
soluçoes distintas que se destacam.
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Designer profile

DesignCape

Cores do perfil
lateral da gaveta

Antracite pigmentada

Branco mate puro

Prata em imitação  
de alumínio

VARIEDADE DE DESIGN
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Altura  
(mm)

77 

101

139

187

187

251
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A impressão personalizada do logotipo 
reflete a linearidade elegante do design.

Os organizadores de interiores 
AvanTech YOU são o local ideal 
para tudo.
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AvanTech YOU Inlay
Somente as melhores soluções para preferências 
pessoais: vidro com acabamento padrão ou 
personalizado em uma ampla variedade de materiais, 
como madeira, pedra ou ardósia. Se o seu material 
tiver 10 mm de espessura, tudo vai bem.
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DIFERENCIAÇÃO EM
PERFEIÇÃO E CONVENIÊNCIA

Use os ajustes (vertical, lateral e inclinação) 
fornecidos pelo sistema de gavetas  
AvanTech YOU para obter o alinhamento 
dos painéis frontais. Combinado com as 
corrediças AvanTech YOU é a escolha ideal para 
sua aplicação específica e design de móveis.

Mecanismos invisíveis, 
perfis laterais da gaveta perfeitamente 
projetados: todas as vantagens de uma  
gaveta do sistema e montagem ideais foram 
integradas ao perfil lateral da gaveta e ficam 
ocultas.
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O lateral desliza para trás e o mecanismo 
permite soltar a frente e ajusta-la.

Para sua segurança: após soltar o painel 
frontal, ele cai em uma posição retida para 
facilitar a remoção. Uma solução inteligente, 
especialmente para painéis frontais grandes 
e largos.

A lateral deslizante oculta todo o sistema  
de afixação e fixação da gaveta.
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Actro YOU

A corrediça é a base para um design de 
móveis personalizável superior. Dá aos 
móveis perfeição absoluta que você pode 
ver, sentir e ouvir. 
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Quadro YOU

Um sistema de gaveta, corrediças 
com furações iguais tornam 
possível criar uma ampla variedade 
de designs de móveis para diferentes 
aplicações. Os móveis são diferenciados 
por toda uma gama de funções fáceis  
de usar.
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Actro YOU

Sistema silencioso  
de fecho suave e de 
alto desempenho

Push To Open Silent 
abre sem puxadores 
e fecha com o Silent 
System

· Ação em execução    
  inigualável
· Estabilidade lateral   
  excepcionalmente alta
· Melhor capacidade de  
  carga possível em duas  
  categorias (40 kg e 70 kg)
·  Controle síncronizado 
para ótima distribuição 
de carga
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Quadro YOU

Sistema silencioso 
suave de alto 
desempenho

Push opcional para 
abrir Silencioso, abre 
sem puxadores, fecha 
com o Silent System

· Ação de execução suave  
  e precisa
· Vida útil extremamente   
  longa garantida
· Experimentado e   
  comprovado, desempenho  
  de corrida continuamente  
  otimizado
· Capacidade de carga  
  de até 30 kg
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”Minha estratégia:
oferecer mais com 
menos esforço”

Moldar o mundo dos móveis de 
amanhã
Você precisa de soluções específicas 
para seus móveis?
O AvanTech YOU coloca o foco 
no seu sucesso comercial futuro 
e reduz a personalização a uma 
fórmula simples: variedade com 
poucas variações e processos 
simples. Isso resulta em otimização 
de processo econômica em 
compras, manutenção de stock, 
produção, montagem e instalação, 
mantendo você preparado para 
o futuro e dando flexibilidade 
para mudanças. Use as opções 
disponíveis no conceito da 
plataforma AvanTech YOU para 
reforçar o design de seus móveis 
como uma marca.
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Faça o seu sistema
Use as diversas maneiras de modelar e 
personalizar o design de seus móveis.  
Dê ao seu mobiliário um caráter  
inconfundível e responda rapidamente  
as últimas tendências de design.

”Não faço móveis, crio 
mundos de design.”

29



PROCESSO E EFICIÊNCIA DE CUSTO30



Soluções que o fascinam
O AvanTech YOU oferece economia 
potencial e abre oportunidades: 
o conceito de plataforma 
permite reduzir a variação e os 
componentes de stock, mantendo 
uma ampla linha de produtos. 
Defina padrões com um design 
de produto elegante e economize 
tempo e dinheiro ao fazê-lo. Use o 
AvanTech YOU para tornar o foco 
nas preferências do cliente fácil e 
econômico.

”Nossos clientes tem
as idéias, nós as
respostas simples.”
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Fazendo você forte
Crie um design superior de 
móveis e impressione seus 
clientes com ótimo desempenho, 
independentemente da capacidade 
de carga. Combine gavetas e 
corrediças e aproveite os novos 
segmentos de mercado com suas 
próprias soluções de aplicação 
para casas de banho, cozinhas, 
salas de estar ou acessórios para 
lojas. Valor agregado para você: 
processos que se tornam mais 
eficientes, operações de trabalho 
que se tornam desnecessárias 
e a maneira intuitiva em que o 
AvanTech YOU está instalado. 

”Minha força:
fabricar móveis
personalizados.”
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ALTO DESEMPENHO EM
TODAS AS APLICAÇÕES
Diferenciação em design, perfeição e 
conveniência
Variedade de design, tecnologia aperfeiçoada, 
inúmeras funções fáceis de usar e o alto nível 
do sistema de gavetas AvanTech YOU  

A capacidade de carga permite abordar 
diferentes aplicativos com foco nas 
necessidades do cliente. Diversidade de 
aplicativos para cozinhas, casas de banho, 
quartos, salas de estar ou em lojas.
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Altura (mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

PLATAFORMA AVANTECH YOU
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Gaveta interior

Painel traseiro

DesignCape

DesignCape

Designer profile

AvanTech YOU Inlay

Gaveta interior

DesignCape

PLATAFORMA AVANTECH YOU

AvanTech YOU Inlay
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SEUS BENEFICIOS DE
PROCESSO, SUAS
OPORTUNIDADES

PRECISÃO, AJUSTE SEGURO
·  Fácil ajuste vertical e lateral 
(mecanismo deslizante 
exclusivo)

·  Destacamento seguro do  
painel frontal (posição de   
retenção)

·  Instalação simples e sem   
ferramentas do painel frontal

·  Fácil ajuste da inclinação da 
gaveta com acesso por cima 
(dupla função do perfil do 
designer)
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DESIGN ATENDE A FUNCIONALIDADE
·  Todos os benefícios de uma gaveta do sistema integrada 
no perfil lateral da gaveta

·  Sistema de ajuste e montagem escondido atrás do 
perfil da gaveta

·  Diversidade e flexibilidade de design a partir de perfis de 
designers, DesignCapes e uma variedade de materiais

INSTALAÇÃO INTUITIVA
·  Instalação prática e prática 
do painel traseiro

·  Não há necessidade de 
mecanizar o painel inferior

·  O painel inferior pode ser 
montado por parafuso ou 
grampeado

·  Largura do painel inferior = 
largura do painel traseiro

·  Não é necessário instalar 
fixadores

Tão individual quanto você: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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www.hettich.com
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