
Schuifladesysteem AvanTech YOU, Uittrekbare ladegeleiders Actro 5D,
Schuifdeursysteem TopLine XL.

Volledig afgewerkte lade

Eigen productie

Vlotte levering 
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Sensys
Perfecte demping en volmaakt design

EXCLUSIE
VE

SCHARNI
ERACTIE

voor schroefbevestiging
TH52 1,90€

nr: 104883

2,01€
nr: 104885

2,13€
nr: 104886

voor schroefbevestiging
TH52 ZWART 2,20€

nr: 173720

2,34€
nr: 173729

2,48€
nr: 173730

om in te drukken
TH53 2,00€

nr: 104893

2,11€
nr: 104894

2,23€
nr: 104895

snelle montage Flash
TH54 2,09€

nr: 145709

2,20€
nr: 145710

2,32€
nr: 145711

snelle montage Fix
THS55 2,23€

nr: 104897

2,35€
nr: 104898

2,47€
nr: 104899

snelle montage
met spreidmof
THS58 ZWART

2,27€
nr: 173726

2,51€
nr: 173727

2,68€
nr: 173728

Sensys montageplaten 0,0mm 1,5mm

met spreidmoffen en speciale schroeven 0,42€
nr: 104905

0,42€
nr: 104906

met euroschroeven 0,42€
nr: 156953

0,42€
nr: 156954

met spaanplaatschroeven 0,42€
nr: 104901

0,42€
nr: 104902

met euroschroeven 
ZWART 0,49€

nr: 173746

0,49€
nr: 173747

met spreidmoffen en speciale schroeven
ZWART 0,49€

nr: 173750

0,49€
nr: 173751

Sensys afdekkap ZWART

Afdekkap Sensys scharnierarm 0,09€
nr: 173762

Afdekkap Sensys scharnierarm logo Hettich 0,09€
nr: 173763

Afdekkap Sensys scharnierpot 0,12€
nr: 173764

110° 110° 110°

Prijzen geldig bij afname van min. 100 stuks.

geldig tot en met 31 augustus 2020
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Uw wensen centraal.
AvanTech YOU

Het perfecte onzichtbare 
comfort
Maak gebruik van de verstelmogelijkheden 
(in de hoogte, zijwaarts en neiging) van 
AvanTech You om een perfect voegbeeld van 
uw fronten te realiseren. Het Designprofiel 
op de ladezijwand heeft niet alleen een 
vormgevend karakter, maar bedekt ook de 
verstellingen van de lade met een uitste-
kende bereikbaarheid van bovenaf. Gemak-
kelijk en elegant.

Geef uw meubels een unieke uitstraling met AvanTech You. Dankzij 
design- en vormgevingsmogelijkheden, onzichtbare techniek en 
uitstekende kwaliteit, evenals een efficiënt klantgericht product-
concept. 

Uniek schuifmechanisme
Schuif het buitendecor eenvoudig naar ach-
teren dankzij het unieke schuifmechanisme 
waarbij het front losgemaakt kan worden 
en in de hoogte en zijdelings versteld kan 
worden. 
Het front valt na de ontgrendeling in een 
vasthoudpositie en kan comfortabel worden 
uitgenomen. Vooral bij grote, brede fronten 
een slimme oplossing die bovenal ook heel 
veilig is.
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AvanTech YOU

AvanTech You biedt zoveel designflexibiliteit qua kleuren, vormen en materialen, dat het voor u eenvoudig zal zijn om uw 
eigen ideeën op het gebied van meubeldesign met succes te realiseren. Geef uw meubels een unieke uitstraling en reageer 
snel op de nieuwste designtrends. 

Design innovatie: Puur design op zijn best. Alle componenten worden mooi verstopt waardoor het strakke design 
ook elegantie uitstraalt.

Creatieve flexibiliteit: Kiest u voor een simpele stijl of wilt u het eerder complexer maken met glazen ladewanden? 
Geen probleem, want AvanTech You wordt gemaakt voor U. Bekijk welke stijl het beste bij u past. 

Individueel elegant design
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AvanTech YOU

1. Nauwkeurige en veilige verstelling
 - Comfortabele verstelling in de hoogte, zijdelings en hellingsgraad 
 - Eenvoudige en gereedschapsloze montage van het front
 - Veilig losmaken van het front

-Uniek verschuivingsmechanisme van het buitendecor. U kan comfortabel verstellen in 
de hoogte en zijdelings.

2. Functioneel design: het beste van 2 werelden
 - Puur mooi hedendaags ladewanddesign
 - Gecombineerd met maximale functionaliteit
 - Onzichtbare zijdelingse, hoogte- en neigingsmontage onzichtbaar geïnte-
greerd in de zijwand
 - Designmogelijkheden en –flexibiliteit door middel van DesignProfielen,
 - DesignCapes en verschillende inlay-materialen
 - Ladegeleiders zoals Actro5D mogelijk voor uiteenlopende toepassingen

3. Intuïtieve verwerking
 - Geen bodembewerking vereist
 - Bodembreedte = achterwandbreedte
 - Geen snappermontage
 - Comfortabele montage van de achterwand = geen geknoei
 - De bodem kan vastgeschroefd of vastgeklemd worden

Waarom AvanTech You zowel qua design als qua techniek 
een elegante oplossing biedt
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Dankzij het uniforme kastboorbeeld
kunnen naast het schuifladesysteem

ArciTech ook het premium
schuifladesysteem AvanTech en houten

schuifladen, beide op identieke Actro 5D
ladegeleiders, worden gebruikt.

Een andere dimensie

Actro 5D ladegeleiders
Het comfortabele en veilige openings- 

en sluitingssysteem van de Actro 5D
geleiding biedt de beste oplossing voor 

wie streeft naar perfectie in
hoogwaardig meubeldesign.

 - Tastbare meubelkwaliteit ook bij grote en zware laden
 - Ongeëvenaard loopcomfort
 - Push to Open Silent – opent greeploos, sluit comfortabel gedempt
 - Perfect voegenbeeld dankzij nauwkeurige 5-voudige verstelling
 - Tot wel 70 kg draagvermogen voor een innovatieve meubelvormgeving
 - Efficiënte meubelproductie: geen uitfrezen bodem, optionele diepteverstelling wordt eenvoudig ingeklikt
 - Voor houten schuifladen en dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech

Meer info? Mail naar interieur@santens.be
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Het onzichtbare en geruisloze systeem

TopLine XL schuifdeursysteem

Het verborgen premium-schuifdeursysteem van Hettich laat deuren met een groot 
oppervlak tot 80 kg met fascinerend gemak en soepelheid lopen.

 - Impressionante vlotte beweging 
 - Silent System om deuren geruisloos te sluiten
 - Geleidersprofiel die geïntegreerd kan worden in ieder 
meubeldesign
 - Handgrepen kunnen waar dan ook geplaatst worden
 - Keuze tussen houten- en aluminium frames met een 
deurdikte van 16 tot 50 mm
 - Gemakkelijk te installeren dankzij hoogteregelaar in de 
geleider
 - Installatie hangdeuren makkelijk, stevig en mogelijk tot 
slechts 2cm boven de vloer

Meer info? Mail naar interieur@santens.be
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Bestellen via Ladesopmaat.be
AvanTech YOU

Bestellen kan:
via “ladesopmaat.be”
via onze webshop
of met ons bestelformulier. 

Volledig afgewerkte lade

Eigen productie

Vlotte levering 

GENT SINT-NIKLAASBRUGGE AUTOMATICSHERENTALS


