ЯКІСТЬ
Moovit покращує
Moovit
покращуємеблів.
меблі.
Ящик
бігунів
виготовлений
Направляючі,-виготовлені
в
у Німеччиніковзають
- ковзає безпечно
Німеччині,
легко та
легко, міцно
і
безшумно
завдяки
спокійно з інтегрованим
ефектом
інтегрованій
системі
м'якого закривання
закривання.
м’якого

ДИЗАЙН
Moovit додає
Moovit
додаєіндивідуальності.
Останні
тенденції в дизайні,
індивідуальності.
сучасна тенденції
металева вобробки,
Останні
дизайні,
декоративні
акценти,
сучасні
технології
обробки
можливість
персоналізації.
металів
і широкий
спектр
кольорів

ЗАСТОСУВАННЯ
Moovit
Moovitадаптується.
легко адаптується.
Повний
Повнийдіапазон
діапазондовжин
довжин
та
висоти
забезпечують
та 2дві
висоти
забезпечують
гнучкість
дизайну.
можливість
застосування
в меблях будь-якого
розміру

АКСЕСУАРИ
Moovit розумний
розумний і організований.
Moovit
Прямі
бічні
стінки створюють
і організований.
ціннийбічні
внутрішній
простір.
Прямі
стінки додають
Додаткові
аксесуари
і вставки
цінний
внутрішній
простір.
можна застосовувати
Додаткові
вставки та у різноманітних проектах,
від житлових
аксесуари
дають можливість
до комерційних.
застосовувати
систему
в різноманітних проектах –
від житлових до комерційних

MOOVIT
СИСТЕМА ВИСУВНИХ ШУХЛЯД

Одна система. Безліч можливостей.

Moovit – розроблена в Німеччині система
висувних шухляд для меблів будь-якого типу.
Завдяки

своїм

унікальним

технічним

характеристикам продукт був оцінений багатьма
провідними

виробниками

меблів,

а

на

престижній виставці AWFS у Лас-Вегасі у 2009 р.
отримав

першу

нагороду

«Інноваційна фурнітура».
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в

номінації

Moovit
інформація

04

Стандартна комплектація

ЗМІСТ

Додаткове оснащення
Загальні характеристики
системи

Moovit
Standard

J

I
G

H

K
D
F

E
L

у ванній
06

16

Лоток для косметичних речей

Базова комплектація

Лоток для зберігання

Кріплення для фасаду

ванних аксесуарів

Заглушки

Лоток-вставка
Ідеї для ванної кімнати

Moovit
Optional

08

Внутрішня висувна шухляда
Внутрішня висувна шухляда
з релінгом
	Релінгові системи
Додаткова панель до царг

на кухні

10

Лоток для столових

18-19

Спеціальний лоток для
інструментів
Нижній чотирисекційний лоток
Лоток для зберігання
дорогоцінних речей
Ідеї для торгового залу

Moovit lock

20

Комплект Moovit LOCK
Блокувальна планка
	Центральний поворотний
замок SYMO
Змінний сердечник

приборів
Дерев'яний лоток
База під стійку
Ідеї для кухонь

у кімнаті

У лабораторії /
торговому залі

12

HÄfele

Комплект аксесуарів для

Про компанію

зручного зберігання речей

Продукція та сервіс

Направляючі

22

	Цифри і факти

Вставка для CD/DVD
Фетрове полотно
Ідеї для житлової кімнати

в офісі

14

Лоток для канцелярського

Moovit
конфігуратор

24

приладдя
Роздільна планка
Лоток для зберігання CD/DVD
Тримач для файлів
Ідеї для офісного приміщення
Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua

03

moovit інформація
Система висувних шухляд Moovit може постачатись як у стандартній, так і в розширеній
комплектації. Остання складається також із набору аксесуарів для додаткового оснащення системи,
які не входять у базову комплектацію.

стандартна комплектація

B

C

C
A

A

Направляюча Moove

B 	Царга Moovit chassis із заглушками
C

Кріплення для фасаду
Co
m
pa
ny

J

I
G

H

D

3 основних кольори
покриття
E царг
K

Висока несуча здатність
і повне висування

Білий
металік

Ефективне використання
простору

Co
m
pa
ny

F

9 варіантів довжини:
від 270 до 650 мм

Co
m
pa
ny

Co
m
pa
ny

moovit загальні характеристики системи

Сірий
металік

90°
90°

50 КГ
Co
m
pa
ny

Колір
"Шампань"

04

Co Co
m m
pa pa
ny ny

Сріблястосірий

90°

Одна система. Безліч можливостей.
B

C

Häfele пропонує додаткові комплектуючі для
всіх висот та номінальних довжин
C
A

Додаткові комплектуючі

J

I
G

H

D
F

E
K

Штанга повздовжнього загородження

H

Штанга поперечного загородження

D 	Фасад внутрішньої висувної шухляди з/-без релінгу

I

Кріплення для штанги поперечного загородження

E	

Кріплення для фасаду внутрішьої висувної
шухляди

J

Додаткова панель до царг для збільшення висоти
загородження шухляди

F

Кріплення для фасаду внутрішьої висувної
шухляди з релінгом

K	

Пластина для стабілізації алюмінієвого фасаду

Co
m
pa
ny

G

Три варіанти заглушок:

Co
m
pa
ny

Широкий спектр
додаткових аксесуарів

moovit
90°

90°

90°

www.hafele.ua
Co Co
m mp
pa
a
ny ny

- Звичайна

Інтегрований механізм
м'якого самозасування

Co
m
pa
ny

- З персоналізацією

2 висоти: 92 мм / 115 мм

Co
m
pa
ny

- З логотипом
Häfele

Зручний монтаж,
демонтаж і регулювання
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moovit Standard
Поставка Moovit STANDARD включає дві царги, дві направляючі, дві заглушки і два кріплення до фасаду.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
01

Направляючі Moove

Царги Moovit
Стильні, приємні кольори
Сучасний дизайн
Зручне юстирування зверху

Повне висування

З логотипом Häfele

Несуча здатність до 50 кг

Поставляються під колір царги

Механізм м'якого закриття

Виготовлені з пластику

Синхронізуючий ролик для забезпе-

Вертикальна внутрішня стінка 90°

чення м'якого та безшумного руху

Виготовлені з міцної сталі

Moovit комплект

Виготовлені з міцної сталі

1 або 6 комплектів

01

Висота бокової стінки ящика 92 мм
Довжина, мм
270
300
350
400
450
500
550
600
650

06

Білий металік

Сірий металік

553.56.700
553.56.701
553.56.702
553.56.703
553.56.704
553.56.705
553.56.706
553.56.707
553.56.708

553.56.200
553.56.201
553.56.202
553.56.203
553.56.204
553.56.205
553.56.206
553.56.207
553.56.208

Заглушки

Колір
"шампань"
553.56.800
553.56.801
553.56.802
553.56.803
553.56.804
553.56.805
553.56.806
553.56.807
553.56.808

Сріблясто-сірий
(макс. навантаження
30 кг)
553.56.940
553.56.941
553.56.942
553.56.943
553.56.944
553.56.945
553.56.946
553.56.947
553.56.948

Висота бокової стінки ящика 115 мм
Довжина, мм
270
300
350
400
450
500
550
600
650

Білий металік

Сірий металік

553.57.700
553.57.701
553.57.702
553.57.703
553.57.704
553.57.705
553.57.706
553.57.707
553.57.708

553.57.200
553.57.201
553.57.202
553.57.203
553.57.204
553.57.205
553.57.206
553.57.207
553.57.208

Колір
"шампань"
553.57.800
553.57.801
553.57.802
553.57.803
553.57.804
553.57.805
553.57.806
553.57.807
553.57.808

Одна система. Безліч можливостей.

кріплення для фасадів

Moovit Standard
02

Для пригвинчування

Для запресовування

Кріплення для фасадів Moovit fix

Комплект Moovit Standard включає:

Для висувної шухляди та механізму висування фасаду

2 царги (права і ліва) з кріпленням для задньої панелі

Зроблені з цинку

2 направляючі (права і ліва)

Упаковка: 1 або 500 шт.

2 заглушки з логотипом Häfele
2 кріплення для фасаду

02

Кріплення для фасадів Moovit fix
Тип монтажу			

Артикул

Пригвинчування			
Запресовування			

553.59.991
553.59.990

варіанти кольору

біл и й м е та лік

сі р и й м е та лік

колі р "ш а м п а н ь "

с р ібл я с то - сі р и й

07

Одна система. Безліч можливостей.

moovit optional
Комплект Moovit Optional складається з алюмінієвого фасаду, тримачів та аксесуарів і служить для
виготовлення внутрішньої шухляди. Тримачі та фасади поставляються під колір царги.

02
фасад
Версія: 	Може бути вирізана
		
під розмір
	Матеріал: 	Алюміній
Встановлення: 	Між кріпленнями
		
для фасаду
	Упаковка:
1 шт.

04

01

01

Кріплення для фасаду
для висувної шухляди
з релінгом або без нього /
пластина для стабілізації фасаду

03

кріплення для вну трішньої
висувної шухляди

внутрішня
висувна шухляда
01

фасад
Ширина
шафи
600
900
1200

Довжина, Білий металік Сірий металік Колір
мм
"шампань"
488
788
1088

553.61.711
553.61.715
553.61.719

553.61.211
553.61.215
553.61.219

553.61.811
553.61.815
553.61.819

Сріблясто-сірий
(макс. навантаження 30 кг)

02

Висота,
Білий металік
Сірий металік
мм			

Колір
"шампань"

97

553.61.892

553.61.292

Висота,
Білий металік
Сірий металік
мм			

Колір
"шампань"

185

553.61.891

553.61.791

553.61.291

		

Пластик

Матеріал
Пластик

08

		

дис танційний тримач для
вну трішньої висувної шухляди
Версія:
		
	Матеріал:
	Упаковка:

05
Артикул

		

553.62.700

Для стабілізації
фасаду від прогинання
Пластик
1 або 100 шт.

04

553.61.780

дистанційний тримач
для внутрішньої висувної шухляди

Для висоти бокової
стінки ящика 92
і 115 мм з релінгом
Пластик
185 мм
На фасад
1 пара

пластина для стабілізації
алюмінієвого фасаду

Артикул
		

Сфера застосування:
		
	Матеріал:
Висота:
Встановлення:
	Упаковка:

Сфера застосування:
	Матеріал:
	Упаковка:

04

Пластина для стабілізації
алюмінієвого фасаду
Матеріал

03

03

кріплення для внутрішньої
висувної шухляди

Для висоти бокової
стінки ящика 92 мм
Пластик
97 мм
На фасад
1 пара

кріплення для внутрішньої висувної
шухляди з релінгом

553.61.911
553.61.915
553.61.919

Кріплення для внутрішньої
висувної шухляди

553.61.792

02

Сфера
затосування:
	Матеріал:
Висота:
Встановлення:
	Упаковка:

05

Для коробки внутрішньої
шухляди з / без релінгів
Пластик
1 або 100 шт.

релінгові системи / панелі для збільшення висоти царги
Оптимальний простір в середині шухляди легко досягається за рахунок внутрішньої стінки царги
царги + релінг

царги + релінг + панелі для збільшення висоти

06

09

поперечна штанга /
тримач для поперечної штанги

07

08

Комплект
повздовжнього загородження

06

	Матеріал:
Складається з:
		
		
		
	Упаковка:

Сталь / пластик		
2 штанги /
4 тримачі для фасаду /
2 тримачі для задньої
панелі
1 або 24 пари

штанга для
поперечного загородження

07

Сфера
Для поділу
застосування:
шухляди
	Матеріал:
Сталь
Версія: 	Може бути вирізана
		
під розмір
	Упаковка:
1 або 50 шт.

Довжина,
мм
270
300
350
400
450
500
550
600
650

Сфера
застосування:
	Матеріал:
	Упаковка:

Білий металік

Сірий металік

553.59.700
553.59.701
553.59.702
553.59.703
553.59.704
553.59.705
553.59.706
553.59.707
553.59.708

553.59.200
553.59.201
553.59.202
553.59.203
553.59.204
553.59.205
553.59.206
553.59.207
553.59.208

Колір
"шампань"
553.59.800
553.59.801
553.59.802
553.59.803
553.59.804
553.59.805
553.59.806
553.59.807
553.59.808

Сріблясто-сірий
(макс. навантаження
30 кг)
553.59.900
553.59.901
553.59.902
553.59.903
553.59.904
553.59.905
553.59.906
553.59.907
553.59.908

07

Штанга для поперечного загородження
Довжина,
мм
1200

Кріплення для штанги
поперечного загородження

06

Комплект повздовжнього загородження

Білий металік

Сірий металік

553.59.734

553.59.234

Колір
"шампань"
553.59.834

Сріблясто-сірий
(макс. навантаження
30 кг)
553.59.934

кріплення для штанги поперечного загородження

Для використання
з перехресним релінгом
Пластик
1 або 100 шт.

Матеріал
Білий металік
Сірий металік
			

Колір
"шампань"

Пластик

553.59.839

553.59.739

553.59.239

08

08
Панелі для збільшення висоти
загородження шухляди

09

Сфера
застосування:
		
		
	Матеріал:
Встановлення:
		
	Упаковка:

Збільшення висоти
загородження
з 92 до 162 мм
з 115 до 185 мм		
Сталь
Насаджується
на релінг і царгу
1 пара

Панелі для збільшення висоти загородження
шухляди
Довжина,
мм
270
300
350
400
450
500
550
600
650

Білий металік

Сірий металік

553.60.700
553.60.701
553.60.702
553.60.703
553.60.704
553.60.705
553.60.706
553.60.707
553.60.708

553.60.200
553.60.201
553.60.202
553.60.203
553.60.204
553.60.205
553.60.206
553.60.207
553.60.208

Колір
"шампань"
553.60.800
553.60.801
553.60.802
553.60.803
553.60.804
553.60.805
553.60.806
553.60.807
553.60.808

09

Сріблясто-сірий
(макс. навантаження
30 кг)
553.60.900
553.60.901
553.60.902
553.60.903
553.60.904
553.60.905
553.60.906
553.60.907
553.60.908
www.hafele.ua
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на кухні

Moovit – переваги
для кухонних меблів:
Висока несуча здатність (50кг)
Механізм м'якого закриття і

Всі компоненти системи Moovit роблять кухонні меблі
максимально функціональними та зручними для всіх
домогосподарок. Прогресивні технічні характеристики висувних
механізмів і додаткове оснащення шухляд забезпечують
комфортне користування та легкий доступ до всіх необхідних
кухонних аксесуарів.

самозасування шухляд
Ефективне використання простору
всередині завдяки вертикальному
розташуванню внутрішньої стінки царги
Легкі для чищення поверхні

лоток для столових приборів
	Матеріал:
Висота:
	Глибина:
	Товщина:
Упаковка:

01

Пластик
50 мм
500 мм
2.5 мм
1 шт.

01

лоток для столових приборів
Товщина бокової панелі 16 мм
Ширина шафи
Білий металік
Сірий металік
мм			

Колір
"шампань"

300
350
400
450
500
550
600
800
900
1000
1200

553.63.841
553.63.842
553.63.843
553.63.844
553.63.845
553.63.846
553.63.847
553.63.848
553.63.849
553.63.850
553.63.851

553.63.741
553.63.742
553.63.743
553.63.744
553.63.745
553.63.746
553.63.747
553.63.748
553.63.749
553.63.750
553.63.751

553.63.241
553.63.242
553.63.243
553.63.244
553.63.245
553.63.246
553.63.247
553.63.248
553.63.249
553.63.250
553.63.251

Товщина бокової панелі 19 мм
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Ширина шафи
Білий металік
Сірий металік
мм			

Колір
"шампань"

300
350
400
450
500
550
600
800
900
1000
1200

553.63.861
553.63.862
553.63.863
553.63.864
553.63.865
553.63.866
553.63.867
553.63.868
553.63.869
553.63.870
553.63.871

553.63.761
553.63.762
553.63.763
553.63.764
553.63.765
553.63.766
553.63.767
553.63.768
553.63.769
553.63.770
553.63.771

553.63.261
553.63.262
553.63.263
553.63.264
553.63.265
553.63.266
553.63.267
553.63.268
553.63.269
553.63.270
553.63.271

Moovit. Для кухні.

База під мийку
Внутрішні царги

Висота царги 92 мм

М

Матеріал: сталь
Покриття: порошкове покриття
Об'єм поставки: 1 комплект внутрішніх царг з тримачами
задньої стінки для шухляди під мийку

Направляючі повного висуву з інтегрованим
механізмом м'якого висуву самозакриття.
Матеріал: сталь
Покриття:
- направляючі: анодовані
- царги: порошкове покриття

Довжина, мм

Білий металлік

270

553.52.720

553.52.220

553.52.820

300

553.52.721

553.52.221

553.52.821

350

553.52.722

553.52.222

553.52.822

400

553.52.723

553.52.223

553.52.823

450

553.52.724

553.52.224

553.52.824

500

553.52.725

553.52.225

553.52.825

550

553.52.726

553.52.206

553.52.826

Навантаження: 50 кг
Об'єм поставки А + В :
• 1 комплект царг з тримачами задньої стінки
• 1 комплект направляючих
• 1 комплект заглушок з логотипом «Гефелє»

Сірий метллік

Шампань

Фасад внутрішньої шухляди під мийку

N

Матеріал: алюміній
Покриття: порошкове покриття
Виконання: з захисним профілем, що може вкорочуватись
Довжина, мм

Білий металлік

Шампань

Довжина, мм

Білий металлік

270

553.56.700

553.56.200

553.56.800

597

553.61.721

553.61.226

553.61.826

300

553.56.701

553.56.201

553.56.801

1197

553.61.728

553.61.228

553.61.828

350

553.56.702

553.56.202

553.56.802

400

553.56.703

553.56.203

553.56.803

450

553.56.704

553.56.204

553.56.804

500

553.56.705

553.56.205

553.56.805

550

553.56.706

553.56.206

553.56.806

Сірий метллік

Тримач фасаду

Сірий метллік

Шампань

O

Кріплення фасаду
Монтаж 			

Артикул

Матеріал: пластик

Під запресовку

553.59.990

Висота, мм

Для прикручування

553.59.991

74

Білий металлік
553.61.793

Сірий метллік
553.61.293

Шампань
553.61.893

Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua
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Moovit – переваги
для житлових меблів
Механізм м'якого закриття
і самозасування шухляд

в

кімнаті

житловій

Різноманітні кольорові рішення царг
і декоративних смужок підійдуть
до будь-якого дизайну меблів
Зручна організація внутрішнього
простору шухляд для зберігання будьяких речей

Комплексні ідеї від «Гефелє» по оснащенню сучасних меблів системами Moovit гідно оцінить не лише
виробник меблів, але також і їх кінцевий покупець. Необхідні додаткові компоненти для системи
дозволяють ефективно організувати внутрішній простір для речей, документів, журналів, CD або DVD.

комплект аксесуарів для CD, DVD, VHS
шина
	Матеріал: 	Алюміній
	Установка:
Для приклеювання
		
двохстороннім скотчем
		
до тильної частини
		
опорної стійки
	Упаковка:
1 шт.

01
01

шина для опорної стійки
Довжина, мм
2500

Артикул
			

810.49.211

Опорна с тійка

Закладка
	Матеріал:
	Упаковка:

	Матеріал: 		
Встановлення:
			
Упаковка:		

Пластик
1 комплект (25 шт.)

02

03
02

Тримач для паперів

12

Сталь
Для вставки
в шину
2 або 10 шт.

03

опорна стійка

Варіанти

Розміри мм

Артикул

Варіанти

CD, гориз.
CD, верт.
DVD/VHS, гориз.
DVD/VHS, верт.

142 x 125 x 135
125 x 142 x 152
190 x 135 x 145
190 x 135 x 200

810.49.735
810.49.725
810.49.755
810.49.745

CD, гориз.
CD, верт. 		
DVD/VHS, гориз.
DVD/VHS, верт.

Розміри мм
157 x 100
140 x 100
207 x 100
151 x 100

Артикул
810.49.220
810.49.230
810.49.240
810.49.250

Moovit. Для житлових кімнат.

тримач для cd / dvd
Варіанти:
		
	Матеріал:
	Монтаж:
	Упаковка:

04

тримач для CD / DVD

Для CD, VHS
або DVD
Пластик
З липкою стрічкою
1 або 35 шт.

Колір
Чорний

Артикул
			

810.89.300

04
фетрове полотно
Сфера
застосування:
		
	Розміри:

Для покриття дна
ящика для столових
приборів
1,000 x 450 мм

05
06
05

фетрове полотно
Бордове
891.21.993

Сіре

Зелене

891.21.593

891.21.093

06

модульні вс тавки на 70 предметів

Коричневе

Бордові

891.21.193

891.21.920

Сірі

Зелені

891.21.520

Коричневі

891.21.020

891.21.120

інші рішення для житлових кімнат
Системи підсвітки для скляних полиць – модна,

підсві т к и дл я
скл я н и х пол и ц ь

стильна і одночасно функціональна деталь будь-

Сфера
застосування:
Довжина:

якого сучасного інтер'єру. А вбудовані підйомники
для дисплеїв, що висуваються легким натисканням

Для скляних полиць
6 - 8 мм
410 мм

Поставка включає джерело живлення

долоні, безумовно вигідно виділять Ваші меблі
серед іншої маси.

07

підйомник для плазми
Для:
		
Висота
підйому:
Висування:
Несуча
здатність:

Дисплеїв діагоналлю до
50 дюймів
450 мм
Шляхом натискування долоні
6.5 кг

08

07

підсвічування скляних полиць

08

підйомник для плазми
Опис

Колір
Світло-сірий 6000K

Артикул
			

830.31.751

Підйомник для плазми / чорний
Спеціальний тримач для екрану 		

Артикул
		

421.68.375
421.68.378

Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua
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Moovit – переваги
для офісних меблів
Максимум цілісності речей всередині
завдяки спеціальним аксесуарам
Moovit LOCK
Висока несуча здатність (50 кг)
Ефективне використання простору
всередині завдяки вертикальному
розташуванню внутрішньої
стінки царги

в офісі

Система Moovit, що використовується в офісних меблях, включає безліч переваг, необхідних для
продуктивної та успішної роботи: зручний і місткий внутрішній простір, спеціальні лотки для зберігання
офісних аксесуарів, комплект компонентів для обмеження доступу до вмісту та багато іншого.

кг

14

Moovit. Для офісів.

01

02

03

04

лоток

роздільна планка

с тійки для CD

тримач файлів

Для зберігання
дрібних речей і аксесуарів
	Упаковка:
1 шт.

Для поділу на відсіки
в середині шухляди
	Упаковка:
1 шт.

Для зберігання CD / DVD
в середині шухляди
	Упаковка:
1 пара

Для організації та зберігання
архівних документів
	Упаковка:
1 комплект

01

лоток
Ширина мм		

Колір

392

Чорний, RAL 9011		

Артикул

Колір		

429.24.369

Чорний

02

роздільна планка
Розміри мм		
326 x 10.5 x 65

Кількість CD

Артикул

15 шт.		

427.73.300

04

тримач файлів
Довжина, мм

Артикул
			

03

стійки для CD

Артикул

350
450
500
650

427.73.310

427.72.202
427.72.204
427.72.205
427.72.208

інші функціональні рішення для офісів
Для більшої зручності праці репрезентуємо
унікальне рішення від інженерів «Гефелє» стильна підставка для дисплеїв Ellipta, що
повністю регулюється по потрібній висоті та
куту

нахилу.

Продукт

викликав

безліч

позитивних відгуків у Європі та США і завоював
декілька престижних нагород.

підс тавка для дисплеїв ellipta

ручка-профіль

Сфера
Опорна стійка
застосування: з поворотним плечем
		
та регулюванням по висоті
Несуча здатність: 3 - 5 кг

	Матеріал:		Алюміній
Довжина:		
295 мм
Колір:		
Сріблястий

05

06
06

підс тавка для дисплеїв Ellipta

05

ручка-профіль

Висота базової стойки мм

Артикул

Для ширини шафи, столу мм

Артикул

260

818.14.940

300

126.26.901

			

			

Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua
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Moovit. Для ванної.

Moovit – переваги
для ванної кімнати

у ванній

Вологостійка поверхня, що легко
чиститься

Будь-які аксесуари та речі для ванної кімнати легко

Механізми повного висування забезпе

розташуються у водостійких лотках всередині висувних

чують швидкий і легкий доступ до
необхідного

шухляд, а широкий вибір декоративних смужок на будь-який

Зручні лотки для дрібних косметичних

смак і колір гармонійно поєднається із будь-яким інтер'єром

речей

ванної кімнати.
лоток для косметичних речей

01

Версія:
		
	Матеріал:
Колір:
	Глибина:
Висота:
	Товщина:
	Упаковка:

Із вставними
роздільниками
Пластик
Білий
245 мм
45 мм
2.5 мм
1 шт.

01

лоток для косметичних речей
Ширина шафи, мм
300
350
400
450

16

Ширина лотка, мм
202
252
302
352

		
		
		
		

Артикул
556.33.711
556.33.712
556.33.713
556.33.714

лоток

02

	Матеріал:
Висота:
	Товщина:
Колір:
Версія:
		
Упаковка:

Пластик
57 мм
2.5 мм
Білий зернистий
Для врізання
під розмір шухляди
1 шт.

02

лоток
Ширина шафи мм
300
350
400
450
500
550
600

Глибина шафи 500 мм
556.62.701
556.62.685
556.62.710
556.62.729
556.62.738
556.62.694
556.62.747

Глибина шафи мм
		

556.62.756
556.62.765
556.62.774
556.62.783
556.62.792
556.62.809
556.62.818

великий лоток

03

Сфера
застосування:
Версія:
		
		
		
	Матеріал:
Висота:
	Розміри:

Для поділу
шухляди
З гумовим покриттям
для запобігання ковзанню,
можливість зміни глибини
та ширини
Пластик
130 мм
(235 - 387) x ( 235 - 387)

03

Великий лоток
Кількість
предметів

Білий
напівпрозорий

3
4

556.81.573
556.81.574

Зелений
напівпрозорий
556.81.503
556.81.504

Колір "шампань"
напівпрозорий
556.81.333
556.81.334

Інші функціональні рішення для ванної
підйомний механізм
maxi

free - підйомний механізм
для фасадів з вільною фіксацією
при відкрит ті

Сфера
застосування:
		
		
Висота фасаду:
Вага фасаду:

Сфера
застосування:
		
		
Висота фасаду:
Вага фасаду:

Для односекційних
фасадів виготовлених
з дерева або
з алюмінієвих рам
300 - 1,000 мм
0.7 - 27.3 кг

Для односекційних
фасадів виготовлених
з дерева або
з алюмінієвих рам
250 - 700 мм
2.4 - 17.0 кг

STRATO - підйомний механізм
для пара лельного підйому фасадів з вільною
фіксацією при відкрит ті
Сфера
застосування:
		
		
Висота фасаду:
Вага фасаду:

Для односекційних
фасадів виготовлених
з дерева або
з алюмінієвих рам
342 - 650 мм
1.5 - 14.5 кг

Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua
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Moovit. Для лабораторій і торгових залів.

Moovit – переваги
для лабораторій
Вологостійка поверхня, що легко
чиститься
Зручна організація внутрішнього
простору шухляд для зберігання
будь-яких медичних інструментів

у лабораторії

і аксесуарів для науково-дослідних
цілей

Для медичних і наукових лабораторій підійдуть спеціальні лотки, виготовлені з розрахунком
зберігання в них найрізноманітніших медичних інструментів і аксесуарів для науково-дослідних
цілей.
спеціа льний лоток для зберігання
інс трументів

01

Версія:
		
	Матеріал:
	Розміри:
Колір:
	Упаковка:

Із неглибокими секціями
для вирізання по розміру
Пластик
540 x 490 мм
Білий
1 шт

спеціа льний лоток
з великою міс ткіс тю

кг

02

Версія:
		
	Матеріал:
	Розміри:
Колір:
	Упаковка:

Із глибокими секціями
для вирізання по розміру
Пластик
540 x 490 мм
Білий
1 шт

4-секційний кошик
для сорт ування відходів

01

спеціальний лоток
для зберігання інструментів
Висота, мм
28

Товщина матеріалу, мм
2.5

57

18

Товщина матеріалу, мм
3.5

Пластик
2 x 8 та
2 x 17 літрів
Сірий
Для шаф шириною 600 мм /
500 мм
1 шт.

556.66.763

02

спеціальний лоток
з великою місткістю
Висота, мм

03

Артикул

	Матеріал:
Об'єм:
		
Колір:
	Розміри:
	Глибина:
	Упаковка:

Артикул
556.66.727

03

4-секційний кошик
для сортування відходів
Тип

Артикул

Висувний		
Для установки в середину готової шухляди

502.91.537
502.91.817

Moovit – переваги
для торгових за лів
Надійна система захисту
та обмеження доступу Moovit lock
Стильні дерев'яні лотки для
зберігання дорогоцінних речей

у торговому залі

Високі та надійні технічні характеристики системи Moovit дозволяють з успіхом використовувати
її у меблях для торгових приміщень.
лоток для зберігання
дорогоцінних речей

04

Варіант:
З відсіками
	Матеріал:
Дерево
Виконання: 	У чорному кольорі
	Розміри:
300 x 227 x 32 мм
		
(Ш x Г x В)
Упаковка:
1 шт.

лоток для зберігання
дорогоцінних речей

05

Варіант:
Без відсіків
	Матеріал:
Дерево
Виконання: 	У чорному кольорі
	Розміри:
300 x 227 x 32 мм
		
(Ш x Г x В)
Упаковка:
1 шт.

лоток для зберігання дорогоцінних речей
Варіант
7 відсіків		
3 відсіки		

		
			

04

лоток для зберігання дорогоцінних речей

Артикул

Варіант

811.08.302
811.08.303

Без відсіків

05

Артикул
			

811.08.300

інші функціональні рішення для торгових залів
Ручки з індивідуальними наклейками забез

меблева ручка з логотипом

печують швидку і легку організацію.
06

меблева ручка з логотипом
Розміри
202 x 30 мм

Версія:
	Матеріал:
Упаковка:

Артикул
			

101.13.074

06

Колір нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
1 або 25 шт.

Пластикові заглушки
не входять у комплект поставки

Для більш детальної інформації відвідайте www.hafele.ua
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Moovit. Складання.

moovit LoCK
Безпечне зберігання речей та зручне відкривання забезпечить
Moovit Lock – комплект для обмеження доступу за допомогою
центрального замка і блокування одночасного відкривання шухляд.
комплект moovit lock складає ться з:
2 царги (права і ліва) із встановленим кріпленням для задньої панелі
2 направляючих (права і ліва)
2 передніх кріплення
1 заглушка, ліва, без фіксатора
1 заглушка, права, з фіксатором

комплект moovit lock
Інфо:

	Матеріал:
Виконання:
	Упаковка:

Із вбудованим механізмом
повного відкривання і м'якого
закривання Smuso
Сталь
Сірий металлік
1 або 8 комплектів

01

Розміри

Блокування царг
1 шт.

Сірий металлік

350

			

427.70.212

500

			

427.70.215

блокува льна планка
Для:
	Упаковка:

01

комплект moovit lock

02

блокува льна планка
Висота

Дискретність

Висота, мм
			

Артикул

7,5

2,5-2,5-2,5

480

237.89.302

10

2,5-2,5-2,5-2,5

		

640

237.89.306

12,5

2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 		

800

237.89.308

02

центра льний поворотний
замок symo
	Установка:
	Матеріал:
Діаметр:
	Упаковка:

На фасад ящика
Цинк
Циліндр – 18 мм
1 або 20 шт

центра льний поворотний замок symo
Матеріал
Цинк

Артикул
			

237.86.600

04

Змінний сердечник

03

З різним закриванням

змінний сердечник
Для:
	Матеріал:

	Упаковка:

04
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Всіх замків системи
Symo
Корпус: Цинк
Ключі: Латунь
нікельований
1 або 20 шт.

Зміна ключів
-

03

К-сть ключів
2 ключа		

Артикул
210.40.600

З однаковим закриванням
Зміна ключів

К-сть ключів

Артикул

SH 1

2 ключа		

210.40.601

SH 2

2 ключа		

210.40.602

SH 3

2 ключа		

210.40.603

02

Pressomat 100 / 200 / 300
Pressomat 100

Артикул

Для прикручування

(1160 - 1770) x 720 x 810

553.69.003

Додатк. механ. прес

340 x 150 x 103

553.69.007

Pressomat 200
З лещатами		
Pressomat 300

02

Розміри (Ш x Г x В) мм

З лещатами		

Розміри (Ш x Г x В) мм

Артикул

(1160 - 1770) x 720 x 1200

553.69.004

Розміри (Ш x Г x В) мм

Артикул

(1160 - 1770) x 720 x 1500

553.69.005

Pressomat 100

Pressomat 200

Pressomat 300

Для:	Монтажу шухляд Moovit шляхом
		
прикручування
		
	Матеріал: Сталь
Поверхня: 	Гальванізована

Для:	Монтажу шухляд Moovit шляхом
		
запресовування
	Матеріал: Сталь
Поверхня: Гальванізована

Для:	Монтажу шухляд Moovit шляхом
		
запресовування та складання
		
задніх металевих панелей
	Матеріал: Сталь
Поверхня: Гальванізована

За допомогою спеціального інструмента Pressomat складові системи Moovit складаються за максимально
короткий час лише одним оператором. Свердлильні кондуктори для фасадів і направляючих також будуть
незамінні для точного попереднього свердління та маркування отворів.

03

свердлильний кондуктор
для фасаду

свердлильний кондуктор
для направляючих

Сфера
Для точного попереднього
застосування: свердління, або марку-
		
вання отворів, для монтажу
		
фасаду Moovit
	Матеріал: 	Алюміній / сталь
	Регулювання: По ширині 40 мм
		
По висоті 100 мм
Вага:
1 кг

Сфера
Для точного попереднього
застосування: свердління отворів
		
направляючими Moovit
	Матеріал: 	Алюміній / сталь
Вага:
2.5 кг

свердлильний кондуктор для фасаду
Розміри
262 x 150 x 30

			

03

04
04

свердлильний кондуктор
для направляючих

Артикул

Розміри

Артикул

553.69.031

1 лінійка 860 мм / 3 плеча 420 мм / 2 буфери

553.69.030

Монтажні розміри
Вну трішня ширина шафи

задня с тінка

фасад
В = min 44 мм

бокова с тінка: а люміній

бокова с тінка: дерево

днище шухляди
B = LKB - 62 мм
LKB = внутрішня ширина шафи
		
Т = номінальна
		
довжина - 3 мм
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Häfele. Про компанію.

про компанію
«Гефелє» – для меблевої індустрії всього світу це
ім'я вже давно стало синонімом якості, функціональності, оригінальних інноваційних ідей і звичайно ж, високого рівня сервісу обслуговування
своїх клієнтів. Компанія має більше ніж 40 дочірніх
підприємств і представництв на всіх континентах
планети. У Німеччині, де базується головний офіс
«Гефелє», знахо
д яться також 5 заводів, що
виробляють і постачають фурнітуру у всі точки
планети.
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У 1998 р. компанія «Гефелє» вступила на пост
радянський простір, відкривши в Україні пред
ставництво компанії, а у кінці 2009 – дочірнє підпри
ємство. На даний момент ТОВ «Гефелє Україна»
займає вже значну нішу на ринку меблевої
фурнітури в Україні та країнах близького зарубіжжя, з
кожним роком набуваючи все більшу довіру з боку
як постійних, так і нових клієнтів.

«Гефелє» - сервіс від «А» до «Я»
для меблевих підприємств
і торгових організацій
Спеціалісти «Гефелє» у всьому світі слідкують за швидкоплинною
зміною ринку меблів і постійно вдосконалюють функціональність і
якість своєї продукції, пропонуючи своїм партнерам і клієнтам свіжі
рішення.
Аналіз ринку. Усі найостанніші тенденції ринку меблевої
фурнітури - увесь час у фокусі уваги маркетингового відділу
«Гефелє».
Розробки. Свіжі віяння індустрії завжди знаходять своє втілення
в розробках інженерів «Гефелє».
Виробництво. Максимально оптимізуючи виробничий цикл,
компанія пропонує вигідну ціну для своїх клієнтів.
Інформаційна підтримка. Наші партнери завжди можуть
розраховувати на будь-яку професійну консультацію:
по телефону, e-mail або при особистій зустрічі.
Доставка. Компанія «Гефелє» постійно покращує логістичний
процес і організовує швидку доставку до місця призначення.
Технічна підтримка. Наші спаціалісти – завжди у Вашому
розпорядженні. Гарантійне та післягарантійне обслуговування,
будь-яка порада щодо використання продукту або, якщо
знадобиться, виїзд нашого співробітника до Вас.
Інформаційні матеріали. Відомий у всьому світі «Великий
Каталог Гефелє», перше видання якого вийшло у 1971 р.
з 2005 р. видається і російською мовою. Також на вибір є велика
кількість буклетів, брошур, з наочною інформацією та описами
тих чи інших груп товарів.
Internet. На сайтах www.hafele.com або на україномовній
сторінці www.hafele.ua є будь-яка інформація про продукцію та
компанію.

цифри та факти
1923

Заснована компанія «Гефелє»

Більше 160.000

партнерів у 150 країнах світу

Більше 100.000

одиниць меблевої та будівельної фурнітури

Більше 4.000

співробітників

Більше 40

дочірних компаній і представництв

20 мов

включаючи українську

Дочірні підприємства
Представництва
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Планування та замовлення онлайн!

Moovit

configurator

Унікальна програма для моделювання та дизайну системи Moovit. Проста в опануванні
та використанні, з дружнім інтерфейсом шістьма мовами: німецькою, англійською,
іспанською, французькою, італійською та російською.

При введенні всіх необхідних параметрів

Програма доступна як на веб-вузлі www.hafele.com,

програма видає зображення та креслення із

так і на CD, який Ви зможете запросити у менеджерів

заданими розмірами. Потім, за допомогою

компанії (артикул 732.03.500).

спеціальної функції, Configurator генерує список
додаткової фурнітури зі всіма артикулами, які
будуть потрібні для складання системи Moovit.
24

Конфігуратор знаходиться на сайті www.hafele.de

Продукти та торгові марки HÄfele

Dialock
Електронні системи контролю доступу, замки для дверей
та меблів.
Startec
Повний комплекс рішень столярної фурнітури.

Vitaflex
Функціональна фурнітура для максимального комфорту.
Officys
Рішення для облаштування офісу – від задуму до втілення.
Ixconnect
Кріпильна фурнітура з неймовірними можливостями
до застосування.

Moovit
Інноваційна система висувних шухляд з плавним закриттям
для кухонних, житлових, ванних кімнат.
Smuso
Продуктова лінійка демпферів для плавного закриття різних
типів розсувних дверей.
Slido
Функціональні розсувні системи.
Lift+Turn
Системи підйомної фурнітури для верхніх секцій.
Loox
Системи освітлення, сертифіковані Häfele.
Aquasys
Фурнітура для санвузлів.
Topco
Фурнітура найвищої якості, виготовлена
за найновітнішими технологіями.
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Офіційні дилери:
АР Крим
• Компанія «Пелікан»
АР Крим, 95000, Сімферополь, вул. Лебедєва, 69
моб.: (050) 70-60-692, (066) 831-44-95
e-mail: pelikan_hafele@mail.ru
Сімферополь, вул. Руська 38 Б
тел./факс: (066) 831-44-84
Сімферополь, просп. Перемоги 107 з
тел./факс: (066) 831-44-90
Волинська область
• ФОП Хлібовський Ю.І
43023, Луцьк, вул. Карбишева, 2 Д
моб.: (066) 014-37-88, (068) 718-89-22
e-mail: hafele.lutsk@gmail.com
Донецька область
• ТзОВ «ТЄС»
83112, Донецьк, вул. Купріна, б.121а
тел./факс: (062) 203-99-01
www.tes.dn.ua
• ТзОВ «ТЄС»
Горлівка, проспект Перемоги, 14
тел./факс: (062) 427-35-65
• ТзОВ «ТЄС»
Макіївка, вул. Донецьке шосе, 34
тел./факс: (062) 349-85-67, 322-81-84
• ТзОВ «ТЄС»
Маріуполь, пр. Перемоги, 111
тел./факс: (062) 949-01-25, 949-01-27
• ТзОВ «ТЄС»
Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6
тел./факс: (062) 646-10-52
Житомирська область
• «BEST» меблева фурнітура
ФОП Сіденко Олександр Васильович
10031, Житомир, вул. Ватутіна 100
моб.: (096) 778-11-39, (093) 632-68-20, (067) 778-11-39
Івано-Франківська область
• Компанія «ТАК ЯК ТРЕБА»
ФОП Волошин Віталій Леонідович
76018, Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 121
тел./факс: (034) 254-27-14
моб.: (067) 777-04-01
e-mail: info@hafele.if.ua
www.hafele.if.ua
Київська область
• ПП «Торгівельна фірма СМ»
03039, Київ, Проспект Червонозоряний 119
тел./факс: (044) 499-20-90
моб.: (067) 547-51-47, (050) 469-66-14
www.italtools.com.ua
• ТзОВ «ТЕС-К»
03680, Київ, вул. Пшенична 8-а
тел./факс: (044) 407-61-74, 537-27-91, 237-59-26
e-mail: tes-k@ukr.net
• ПП «Магніт»
Біла Церква, Київська обл., вул. Толстого, 32 Б
тел. (045) 636-60-58
моб. (067) 406-92-08
e-mail: mag_magnit@mail.ru
www.mf-magnit.com.ua

Львівська область
• ПП Ямінський Т.Я.
79058, Львів, вул. Замартинівська, 53
тел./факс: (032) 252-05-84,
моб.: (050) 698-62-26, (067) 322-03-98, (063) 419-60-25
e-mail: taras_yamin@ukr.net
Рівненська область
• ФОП Шепелюк В.Ф.
33001, Рівне, вул. Пирогова, 8
тел./факс: (362) 22-30-28
моб.: (068) 025-34-67, (066) 523-49-61
e-mail: furrivne@mail.ru
Сумська область
• ТзОВ «СВТЕК»
40024, Суми, вул. Харківська 5, 2-й поверх
тел./факс: (0542) 79-57-75
моб.: (066) 100-83-28
e-mail: hafele.sumy@ukr.net
Тернопільська область
• ТОВ «Акант»
Тернопільський район
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44а,
тел./факс: (035) 249-00-95, 249-00-87
моб.: (050) 339-54-39
Харківська область
• «Лідер Харків»
ФОП Стальний Орест Володимирович
61126, Харків, вул. Киргизька, 19, корп. 2, оф. 1
тел./факс: (057) 739-06-80, 755-55-21
моб. (050) 583-21-12,
e-mail: lider_kharkov@mail.ru
• ТОВ Агрофірма «ПВО»
61038, Харків, вул. Халтурина, буд. № 16/50
тел./факс: (057) 738-22-89
www.pvo.com.ua
Черкаська область
• ТОВ «Інтерплит»
18000, Черкаси, вул. Якубовського, 7/1
тел./факс: (047) 265-98-12
тел./факс: (047) 265-71-32
e-mail: makarenko_interplit@mail.ru
www.interplit.com.ua
Черкаси, просп. Хіміків, 4а
тел./факс: (0472) 65-38-25
e-mail: stinterplit@mail.ru
Чернігівська область
• ТзОВ «Меблі від А до Я»
14000, Чернігів, вул. Щорса, 57 В
тел./факс: (0462) 653-245
моб.: (050) 180-54-44
e-mail: hafele.chernigiv@ukr.net

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
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

www.hafele.ua
www.hafele-shop.com

Регіональний представник

