Розумна кухня

більше часу думати про головне
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Кухня – місце зустрічі усієї сім’ї
У нашому житті завжди відбуваються певні зміни: змінюється світ
навколо нас і наші погляди на життя. Змінилось і відношення щодо
кухні. Із звичайного робочого місця домогосподині кухня перетворилась в найголовніше місце у домі.
В останні десятиліття при плануванні простору на кухні найбільша увага приділяється
функціональності. Сьогодні кухня – це насамперед місце зустрічі та спілкування, поєднює у собі естетику та функціональність у правильних пропорціях. Вона знову набула
людської особистості та приносить не лише користь, а й радість. Адже саме тут збирається уся сім’я за вечірнім столом, саме тут зустрічають гостей, розпочинають вихідні за
ранішньою чашечкою кави. Іншими словами, кухня в наші дні стала центром сімейних
подій. Ми допоможемо вам зробити її ще більш комфортнішою і затишнішою.
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нижні
секції

Висувний
комплект
№15

Висувний комплект
Classic 150 мм
При плануванні кухонь часто з’являються вузькі ніші,
які не завжди ефективно використовуються. Цей простір найкраще використовувати за допомогою механізмів Classic 150 мм. Ці маленькі помічники дозволять
зекономити багато місця і покращити робочий процес
на кухні.
Механізм ідеально підходить для розміщення біля кухонної плити і може
помістити усе необхідне для приготування їжі – різні приправи, олію та
соуси. З іншого боку можна розмістити тримач для кухонних рушників.
Висувний комплект Classic 150 – завжди знайдеться місце для
хороших ідей.
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Висувний комплект №15

Висувний комплект CLASSIC 15 см
із системою SoftStopp, сталь. хром.
2-рівневий 90°.
(розділювачі замовляються окремо)
545.61.080

380

макс.

≥ 540

6кг

макс.

6кг

≥ 112

38

256

≥ 481

440

Розділювач CLASSIC до висувної
корзини 15 см сталь хром.
545.61.250
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нижні
секції

Висувний
комплект
Comfort 30

Комфорт
Використовуйте ніші
Нехай кожен міліметр на вашій кухні буде використаним.
Цей універсальний і водночас ефективний механізм розроблений для того,
щоб полегшити розміщення і пошук продуктів в нижніх тумбах і зробити
перебування на кухні комфортним. Завдяки регулюванню рівня встановлення полиць, він легко адаптується для зберігання різних по висоті предметів.
Розміри самого механізму різняться по ширині і це, безумовно, полегшить
планування кухні та надасть можливість використовувати простір більш
ефективно.
Система амортизації, плавний хід і неперевершений дизайн принесе вам
велике задоволення від перебування на кухні.
Механізм Комфорт – все попереду.
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Висувний комплект Comfort 30

лівий
комплект

правий
комплект

ручка

Повний комплект Comfort 30
Comfort 30, 3 полиці

Comfort 30, 2 полиці

Комплект з дротяними
корзинами правий 110 мм
545.59.194

Комплект з дротяними
корзинами правий 210 мм
545.59.054

Комплект з дротяними
корзинами лівий 110 мм
545.59.095

Комплект з дротяними
корзинами лівий 210 мм
545.59.055

Комплект з дротяними
корзинами правий 210 мм
545.59.154

Комплект з корзинами
Classic правий 228 мм
545.58.282

Комплект з дротяними
корзинами лівий 210 мм
545.59.155

Комплект з корзинами
Classic лівий 228 мм
545.58.283

ручка
Навісна дротяна корзина 110 х 470 х 75 мм
545.60.208

603

Навісна дротяна корзина 210 х 470 х 75 мм
545.60.244

26,5
≥ 663

макс.

24кг

Навісна корзина Arena Classic 228 х 470 х 88 мм
545.60.277

375
247
23

28
440

≥ 485

143/243
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нижні
секції

Висувні
полиці

Нижні тумби
Для тих, хто хоче використати простір нижніх тумб
раціонально, необхідні системи, які б давали можливість
бачити увесь вміст шафи повністю.
Не має значення, чи це рідина для миття посуду, кухонний комбайн чи
сковорідка – висувні системи розроблені для того, щоб у вас все було
під рукою.
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Внутрішна висувна дротяна поличка, сталева
хромована (для фронтальних фасадів з
направляючою повного висуву з доводчиком)
540.25.284
для ширини шафи 450 мм
540.25.285
для ширини шафи 500 мм
540.25.287
для ширини шафи 600 мм

Внутрішня висувна поличка Arena CLASSIC,
сталева хромована/біла (для фронтальних
фасадів з направляючими повного висуву з
доводчиком)
540.25.294
для ширини шафи 450 мм
540.25.295
для ширини шафи 500 мм
540.25.297
для ширини шафи 600 мм

Висувна дротяна поличка з кріпленням
до фронтального фасаду, сталева хромована
(з направляючими повного висуву з доводчиком)
540.24.284
для ширини шафи 450 мм
540.24.285
для ширини шафи 500 мм
540.24.287
для ширини шафи 600 мм

Висувна поличка Arena CLASSIC з кріпленням
до фронтального фасаду, сталева хромована/біла
(з направляючими повного висуву з доводчиком)
540.24.294
для ширини шафи 450 мм
540.24.295
для ширини шафи 500 мм
540.24.297
для ширини шафи 600 мм
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нижні
секції

Portero

Портеро
Ви коли-небудь задумувались над тим, чому миючі
засоби зазвичай знаходяться на кухні?
А от німецькі розробники компанії Kessenböhmer задумались над цим
питанням. Після приготуванні їжі у нас залишаються не тільки приємні
смакові відчуття, а й багато роботи по прибиранню. Адже на кухні все
повинно бути чисто. Найкращі помічники в цьому плані – це механізми
Портеро. Миючі засоби можна витягнути одним рухом, вони є доступні і їх
можна легко перенести в інше місце у зручній корзині. Перекидна верхня
поличка забезпечує кращий доступ і додатковий простір. Практичні розділювачі надійно фіксують ємкості. Механізм доступний у трьох різних по
модифікації та розміру варіантах і пасуватиме до будь-якої кухні. Можливий монтаж в готову тумбу.
Портеро – зробіть прибирання приємним і радісним.
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Нижні секції Portero

Комплект висувного механізму для
зберігання миючих засобів Portero
276х468х510
545.48.262

Комплект висувного механізму для
зберігання миючих засобів Portero
160х468х395
545.48.260
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висувний
стіл

Topflex

Невидимий Topflex
Топфлекс. Прихований, компактний.
Всі рухи відбуваються легко і без тертя. Це розширення
можна використовувати в якості поверхні столу.
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Висувний стіл Topflex

Фурнітура для висувного
столу Topflex.
Без стільниці. Для стільниць
товщиною 15-19 мм, довжина
висування 810 мм глибина
внутрішнього ящика 500 мм
навантаження до 30кг
505.70.200
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кутові
рішення

LeMans II

ЛеМанс II. Весь вміст тумби
на передньому плані
Ідеальне рішення для кутової кухні. Цей розумний механізм одночасно поєднує у собі естетичність, надійність
роботи та ефективність використання, забезпечуючи при
цьому максимальний доступ та бачення всього вмістимого, даруючи при цьому відчуття комфорту на кухні.
Вражає легкість і зручність використання – кожна поличка повністю
виїжджає із тумби окремо одна від одної, забезпечуючи тим самим
повний доступ до каструлей, сковорідок та іншого кухонного приладдя.
Рівень кріплення полиць регулюється по висоті, завдяки чому механізм
ефективно підлаштовується під Ваші вимоги. Система доводчиків забезпечить плавний зсув кожної полиці, а спеціальна протислизька поверхня
антисліп допоможе уникнути ковзання та падіння предметів. Продуманий
до усіх деталей німецькими інженерами механізм легко витримує навантаження 25 кг на кожній із полиць.
Вмонтувавши цей механізм в свою улюблену кухню, ви назавжди забудете про незручності при доступі до кухонного приладдя.
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Кутові рішення LeMans ІІ

E
G
H
B

D
F

K

J

Повний комплект LeMans ІІ з демпфером для
висувних кутових шаф, білий, на 2 полиці

C

A

серія
Arena CLASSIC
541.32.280

450 мм, правий

541.32.281

450 мм, лівий

541.32.284

600 мм, правий

541.32.285

600 мм, лівий

Розмір

Розміри для встановлення:

A
B
C
D
E
F
G
H,
к-сть
поличок
J
K

ширина фасаду, мм
450
500
600
800
910
960
≥500
≥500
≥500
411-418
461-468
561-568
16-19
16-19
16-19
≥70
450
500
600
≤ 65
600-750, 2 600-750, 2 600-750, 2
720-900, 3 720-900, 3 720-900, 3
1250, 4
1250, 4
1250, 4
≥25
≥70

LeMans правий,
450 мм

LeMans правий,
600 мм

800

500

500

960

730

605
411-418 260

Повний комплект LeMans ІІ з демпфером для
висувних кутових шаф, білий, на 4 полиці

561-568
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серія
Arena CLASSIC
541.32.292

450 мм, правий

541.32.293

450 мм, лівий

541.32.296

600 мм, правий

541.32.297

600 мм, лівий

 Розмір

кутові
рішення

Карусель
2700

Карусель 2700
Примусить вміст тумби рухатись по колу
Як найкраще задіяти простір кутової тумби? При вирішенні цієї задачі
для будь-якої тумби завжди знайдеться відповідний механізм-карусель.
Полиці, що обертаються окремо одна від одної, забезпечують швидкий
доступ до посуду.
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Кутові рішення Карусель 270°

кутові рішення Карусель 270°
≥ 840

420

≥ 840

900

≥ 510

Ø 820

90

Комплект поворот. фурнітури 900х900 мм
на 3/4 кола D820 мм, з двома полицями
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дротяні полиці

серія Arena CLASSIC

541.18.341

542.31.292

ВИСОКІ
ШАФИ

Dispensa

Dispensa
Лідер кухонного наповнення для шаф-колонок.
Наші бабусі та дідусі зберігали запаси у підвалах та кладовках. Сучасна альтернатива цьому – це шафа з механізмом Діспенса. Зберігання
продуктів стало зручнішим, функціональнішим та приємнішим. Діставши
усі запаси одним рухом руки, ви легко та швидко знайдете необхідне.
Зберігання запасів ще ніколи не приносило стільки задоволення.

18

Висувна шафа для кухні Dispensa
≥ 262

≥ 500

≥ 538
макс.

100
кг

Повний комплект шафи Dispensa 300 мм
висота 1600-2000 мм з функцією ClickFixx та
SoftStopp з 5-ма корзинами

серія Arena CLASSIC

дротяні корзини

250x462x106 мм

250x467x110 мм

546.59.621

546.55.241

Тримач корзин 125 мм
545.84.280
19
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ВИСОКІ
ШАФИ

Tandem

Tandem
Хороші механізми для шаф переслідують дві основні
мети – повноцінне використання простору для зберігання та забезпечення оптимального доступу. З Тандемом
це цілком можливо.
При відчиненні задні полиці рухаються вам назустріч. Оптимальна доступність просто вражає. Полиці на звороті фасаду можуть вмістити дуже
багато потрібного. При цьому петлі дверей не несуть навантаження – усе
перекладене на каркас шафи.
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Високі шафи Tandem
Повний комплект Tandem із SoftStopp для
ширини шафи 600 мм висота 1100 мм колір рами
алюміній (рама, 4 полички)

≥ 562

545.94.214

Arena CLASSIC

110°

≥ 500

макс. до

60кг

макс. до

25кг

4 полки: 1100
6 полок: 1700

Повний комплект Tandem із SoftStopp для
ширини шафи 600 мм висота 1700 мм колір рами
алюміній (рама, 6 поличок)

Можливий двосторонній монтаж

545.94.217
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Arena CLASSIC

ВИСОКІ
ШАФИ

Convoy Lavido

Convoy Lavido
Конвой Лавідо приваблює простотою конструкції та легким доступом до продуктів.
Багатофункціональність та елегантність. Лавідо підкреслює різноманітність можливостей системи Конвой. Оскільки ця конструкція не з’єднана
з фасадом, можна довільно обирати механізм дверцят – наприклад,
Конвой Лавідо можна встановити за розсувними дверима.
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Високі шафи Convoy Lavido

Новинка –
Конвой Лавідо
Очікуйте в продажу з 2013 року
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Офіційний ексклюзивний дистриб’ютор
Kesseböhmer GmbH в Україні –
компанія «Гефелє Україна»

Вибір, який ми робимо
визначає комфорт,
який ми отримуємо
Kesseböhmer – заснована у Німеччині компанія,
що більш як 50 років дарує високоякісне наповнення
для кухонних меблів.
Завдяки високому рівню виробництва поєднаному
з новаторством, дизайном та німецькою
функціональністю, Kesseböhmer є провідним
постачальником для світових виробників.

Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б.Хмельницького, 200, 1 поверх
79037 Львів Україна
Тел. +380 / 32 / 235-15-63
Факс +380 / 32 / 235-15-60
Гаряча лінія: 0-800-500-970
www.hafele.ua
www.hafele-shop.com
Регіональний представник:

Широкий асортимент продукції дає можливість
втілювати найсміливіші ідеї, а висока надійність та
раціональне використання простору забезпечать
максимальний комфорт та задоволення.
Значну частину часу ми перебуваємо на кухні.
Омріяна кухня – інвестиція в якісно новий
рівень життя.
На сторінках цього каталогу Ви знайдете практичні
вироби та рішення для створення кухні Вашої мрії.
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