HEYMAN v nábytkářském průmyslu
V této prezentaci naleznete přehled
příkladů použití našich produktů
v nábytkářském průmyslu.

Použití v nábytkářském průmyslu
Teleskopické výsuvy
Kovový nábytek a vybavení, nastavitelné opěrky nohou k relaxačním
křeslům, různá rozkládací masážní lehátka a lůžka. To všechno se
může realizovat pomocí teleskopických výsuvů Accuride.
Uživatelská přívětivost: výsuvy s tlumeným dotahem (soft-close)
•

Lehké zatlačení na zásuvku postačí k tomu, aby se již sama uzavřela.
Díky technologii tlumeného uzavírání se zavírání děje velmi jemným,
tichým způsobem.

•

Tlumeně samouzavírací teleskopické výsuvy.

•

Samy se zasouvají posledních 45 mm před konečným dovřením.

Použití v nábytkářském průmyslu
Upínací uzávěry
•

Jednotlivé části stolu se mohou pomocí upínacího uzávěru
od sebe snadno oddělit.

•

Tvar uzávěru je plochý a těsně přiléhá.

Čtvrtotáčkové rychlouzávěry
•

Tyto typy uzávěrů se velmi snadno ovládají a jsou k dostání
s mnoha různými tvary hlav a čepů.

•

Použití: rozložitelný kancelářský nábytek.

Skrytý panelový upínací uzávěr
•

Tento uzávěr disponuje velkou uzavírací silou (11kN) a
dobře odolává vibracím.

•

Použití: tento panelový uzávěr, který takřka nepostřehnete,
se postará o to, aby se dekorativní panely mohly opakovaně
oddělit, aniž by se poškodily ostatní části konstrukce.

Použití v nábytkářském průmyslu
Panty s konstantním třením
•

Pant E6 s konstantním třením zajišťuje nastavení loketních nebo
hlavových opěrek židlí, které je trvalé a lze ho opakovat bez odchylek.

•

Drží dveře a panely v každé požadované pozici otevřené.
(s přesností < 1° ).

•

Jednoduchá instalace.

Zaskakovací uzávěry
Přítažný panelový uzávěr a skrytý špendlíkový uzávěr (Pinlatch)

•

Tyto uzávěry se používají především u skříní, dveří kabin a úložných
prostorů, které nemají madlo či rukojeť.

•

Jednoduchá a skrytá montáž.

•

Nekorodují (1).

•

Uzávěr zaskočí při instalaci do rámu, otevře se tahem (1).

•

Použití: jednoduchým stiskem na panel dveří se skrytý špendlíkový
uzávěr (Pinlatch) zablokuje nebo odblokuje (2).

1.

2.

Použití v nábytkářském průmyslu
Madla
• Madla umožňují přístup do lékárenských zásuvek a skříní.
• Různá provedení a rozměry.
• Výběr ze širokého sortimentu ergonomických madel z nerezové oceli.
Utahovací kolečka
• Slouží například k nastavení plochy sedáku kancelářských židlí nebo
obrazovky, která je součástí nějakého multimediálního nábytku.
• K dispozici jsou v různém provedení a z různých materiálů, mimo
jiné z litiny a nerezové oceli.
• Lze poptávat také různé barvy.
Ovládací prvky
• Velká ovladatelnost a spolehlivé uchycení.
• Nastavení opěrek nohou, hlav a loktů.
• Pro snadné polohování nastavitelného příslušenství: Lze použít
upínací páky, kolečka, západky a aretační čepy.

Použití v nábytkářském průmyslu
Trhací nýty
•

Představují ideální řešení při připevnění plastového
sedátka.

•

Jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli.

Nýtovací matice
•

Vhodné k připevnění stavěcích nožiček.

•

Standardní nýtovací matice jsou k dostání také
v provedení z nerezové oceli.

•

Jsou k dostání z Monelu (velmi odolné proti
protáčení): jde o slitinu niklu a mědi (70/30), která je
zvláště vhodná k spojování částí sestav
z korozivzdorných materiálů.

Hlediska ovlivňující návrh v nábytkářském průmyslu
•
•
•
•
•

Luxusní nábytek
Atraktivní design
Zvyšování komfortu přidáním dalších funkcí (např.: nastavitelné opěrky zad a nohou)
Využití trvanlivých a odolných materiálů s dlouhou životností
Při používání rychlý a spolehlivý
Nalézání nových řešení

•
•
•
•

Školní nábytek
Funkční řešení
Robustní
Snadná údržba
Příznivé cenou / kvalitou (vyvážený poměr mezi cenou a funkcí)

•
•
•
•
•

Nábytek ve zdravotnictví
Uživatelsky přívětivý
Ergonomický
Vhodný pro časté používání
Nadčasový
Hygienický

Trendy v nábytkářském průmyslu
Trendy
•

Nábytkářský průmysl se vyznačuje vysokou produktivitou práce a zvýšeným podílem
interních dodávek. Je zaměřen na mezinárodní obchod, klade velký důraz na inovace,
má specifické know-how a také potřebuje velmi dobrou úroveň co do vzdělanosti
zaměstnanců.

•

Výzvou pro odvětví zpracovávající dřevo a nábytek je zůstat na domácím a zahraničním
trhu konkurenceschopným.

•

Vysoce kvalitní výrobky jsou pro zpracovatelský průmysl dřeva a nábytku zárukou pro
setrvání na národních a mezinárodních trzích.

•

Do této oblasti je přiváděn “čerstvý vítr”, tím se myslí celkové inovace, také využití
zaměstnanců a jejich dalších dovedností, používání složitějších strojů, nové materiály,
nastavování změn k lepšímu ve výrobním procesu a také lepší organizací těchto
výrobních procesů, uplatňováním výsledků výzkumu a vývoje, marketingu atd.
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KONTAKT
• Rádi Vám poradíme ohledně
možnosti použití našich produktů
ve Vašich výrobcích.
• Pro osobní konzultaci nás prosím
kontaktujte na telefonním čísle:
+420 / 54321 4900
• Těšíme se na Vás.
Váš tým HEYMAN®

