KEITTIÖ-

MEKANISMIT

Ratkaisuja, jotka tekevät
arjesta sujuvampaa.

AVENTOS

NOSTOMEKANISMIT
Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan
suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä
yhdistää turvallisuuden ja paremman ergonomian
näyttävään muotoiluun. Mekanismin avulla ovet
siirtyvät kevyesti paikoiltaan kaappirungon eteen
tai ylle joka kerta yhtä varmasti ja sujuvasti.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

AVENTOS HF, Kaksiosaisille oville

AVENTOS HK, Ylös avautuville oville

AVENTOS HK-S, Pienille ylös avautuville oville

Ihanteellinen valinta korkeille rungoille, koska vedin
jää aina alas helposti tavoiteltavalle korkeudelle. Kaksiosaisen oven ansiosta tilantarve kaapin yläpuolella on
varsin pieni rungon korkeuteen nähden. AVENTOS HFmekanismia voidaan käyttää myös kahden erikorkuisen
oven kanssa.

Käytännöllinen mekanismi päällekkäin sijoitetuille tai
upotetuille seinäkaapeille.

Hyvä vaihtoehto pienille ylös avautuville oville esimerkiksi apteekkimekanismin tai jääkaapin yläpuolelle.
Avautumiskulmansa ansiosta mekanismi vaatii hyvin
vähän tilaa kaapin yläpuolella.

AVENTOS HL, Suoraan ylös nouseville oville

AVENTOS HS, Kaapin yli taittuville oville

servo-drive, moottoroitu mekanismi

Käytännöllinen mekanismi päällekkäin sijoitetuille tai
upotetuille seinäkaapeille. Sopii mainiosti erityisesti
mataliin kaappeihin.

Sopii suurille seinäkaapeille, joissa on yksi iso ovi. Kätevän taittumismekanismin ansiosta tilantarve kaapin
yläpuolella ei ole suuri.

Moottoroidut AVENTOS-mekanismit avautuvat ovea
kevyesti painamalla. Mekanismi on helpo sulkea painamalla rungossa olevaa kytkintä. Mekanismi toimii myös
ilman sähköä.

Toimiva ratkaisu etenkin matalille seinäkaapeille.

SEINÄLLE

LINERO MOSAIQ
Linero MosaiQ on hyvännäköinen ja muunneltava ratkaisu, jos haluat
hyödyntää keittiösi vapaata seinätilaa tehokkaasti. Hyllyjen ja osien
paikkaa voi vaivatta siirrellä ja vaihdella mielensä mukaan. Avohyllyille
saa näyttävästi kauniita tavaroita esille ja esimerkiksi foliorullille, veitsille, pyyhkeille ja kauhoille on omanlaisensa telineet.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

KUIVAUSKAAPPIIN
TUKEVA HYLLYRATKAISU
Astiankuivauskaappiin on saatavilla kiinteä alakehikko tippuvesisuojalla sekä tukeva ylähylly. Alakehikon reunoille ei jää aukkoja,
mistä voisi tippua tavaroita alas. Kehikko tukee koko kaappia ja
se kestää hyvin kosteutta. Lisäksi hyllyt näyttävät tyylikkäiltä ja
kokonaisuudesta tulee hyvin viimeistelty. Sarjaan kuuluu myös
erillinen lautasteline.

KORKEAN KAAPIN

MEKANISMIT

Korkean komeron tila kannattaa ottaa kokonaan käyttöön. Parhaiten se onnistuu apteekkarimekanismilla tai
sisälaatikoilla. Mallistostamme löytyy monenlaisia vaihtoehtoja, joilla saat runsaasti lisää säilytystilaa keittiöösi.
Mekanismimme kätkevät sisällensä yllättävän paljon
tavaraa. Kun säilytystilaa on tarpeeksi, on järjestystä
helpompi pitää yllä.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

TANDEMBOX sisälaatikoilla saat korkean komeron tilan tehokkaasti käyttöön.

Convoy-mekanismissa yhdistyvät viimeistelty ulkonäkö
ja loppuun hiottu käyttömukavuus.

Oven mukana kokonaan ulosliukuva mekanismi.

Aukeavan oven mukana liukuvassa vaunumekanismissa
on ripaus arjen luksusta.

TEHOKKAAT

KULMAMEKANISMIT
Tutustu innovatiivisiin ratkaisuihimme, jotka on suunniteltu
tekemään arjesta sujuvampaa. Hyvin suunnitellut avausmekanismit helpottavat haastavien tilojen suunnittelua ja tarjoavat
vaihtoehdon hyllyille. Säilytysmekanismien avulla hyödynnät
kaappitilan kaikkein tehokkaimmin ja löydät helposti paikan
jokaiselle tavaralle.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

Magic Corner on todella toimiva piilonurkkien mekanismi.

Space Corner- kulmaratkaisulle nurkan kaukaisinkin kohta saadaan käytettä tehokkaasti hyödyksi. Kulmalaatikosto on toteutettu TANDEMBOX-vetolaatikoilla.

3/4-osa Mondoon asennetaan kalusteiden mukaiset ovet.

LeMans-kulmamekanismi on miellyttävä käyttää. Sillä saat piilonurkkaisen kulman
tilan kokonaan käyttöön.

KÄTEVÄT

JÄTERATKAISUT
Toimiva ja helppokäyttöinen jätteiden lajittelujärjestelmä helpottaa arkeasi. Valikoimassamme on
runsaasti erilaisia malleja, joista löytyy jokaisen
tarpeisiin juuri oikeanlainen ratkaisu.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

Leveä vetolaatikko, johon on sijoitettu sankoja, on varsinainen
jätteiden lajittelukeskus.

Myös kapeaan alakaappiin löytyy omanlaisensa ratkaisu.
Järki-lajittelukehä roikkuvilla sangoilla 30 cm leveään kaappiin.

HAASTAVIEN TILOJEN

TILAIHMEET

Keittiön kapeat kaapit ja muut haastavat kohdat on hyvä suunnitella tarkoin.
Ahtaatkin tilat on mahdollista hyödyntää tehokkaasti ja näin saada runsaasti
lisää säilytystilaa.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

Cooking agent on kompakti
säilytysmekanismi keittiöön.

Cleaning agent on suunniteltu pesuaineiden säilytystä
varten keittiöön tai kodinhoitohuoneeseen.

15 cm leveän kaapin mekanismi pyyhkeille ja siivoustarvikkeille

15 cm leveän kaapin mekanismi pulloille ja mausteille

Uunilaatikossa hyödynnetään sokkelitilaa.

Yleiskonemekanismin avulla saadaan yleiskone helposti
esille.

LEGRABOX-vetolaatikko sopii myös hyvin kapeisiin
kaappeihin. Saat käytännöllistä säilytystilaa jopa ainoastaan 20 cm leveään alakaappiin.

SÄILYTYSTILAA EI
VOI OLLA LIIKAA
Valikoimassamme on runsaasti toimivaksi todettuja säilytysratkaisuja keittiön haastaviin kohtiin, kuten kulmiin ja kapeisiin
kaappeihin. Jokainen nurkka kannattaa hyödyntää, jotta keittiöstäsi löytyy paikka kaikelle tarpeelliselle.

