
Niezawodność z zasady:  
Prowadnice Quadro do szuflad drewnianych  

o grubości oskrzyni do 19 mm
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Wytrzymałość na duże obciążenia  
i wzorowe parametry pracy: Quadro

Nie ma prostszego sposobu  
na montaż szuflady: 
wystarczy nałożyć lub nasunąć.

Spełniają wszystkie wymagania: 
prowadnice z częściowym i pełnym 
wysuwem o różnych długościach  
i w różnych klasach obciążenia.

Silent System: 
Nawet ciężkie szuflady domykają  
się cicho i delikatnie – dzięki zin-
tegrowanemu Silent System.

Push to open: 
do automatycznie otwierających 
się szuflad. Idealne rozwiązanie  
do frontów bez uchwytów.

Prowadnice Quadro gwarantują najwyższy komfort użytko-
wania szuflad, których atrakcyjny design zapewnia niewi-
doczny montaż prowadnicy. Niesłychanie długa żywotność  
i wieloletnia sprawność. Profile prowadnicy stawiające opór 
stalowym kulkom gwarantują optymalne prowadzenie - dla 

doskonałej stabilności pionowej i bocznej. Opcja cichego 
domykania Silent System pozwala na delikatne i ciche 
zamykanie szuflad. Funkcja Push to open automatycznie 
otwiera szufladę po lekkim naciśnięciu jej frontu - do fron-
tów bez uchwytów.

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Prowadnice Quadro
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Prowadnice Quadro V6 z pełnym wysuwem, montaż nasuwany 
	Zalety w skrócie 4 - 5 
	Quadro V6, pełen wysuw z Silent System 6 - 7
	Quadro V6, pełen wysuw z Push to open 8 - 9

Akcesoria patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1,  
 Strony 1187, 1193 - 1195
 
 

Informacje techniczne patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1,  
 Strony 1188 - 1192

Przyrządy montażowe patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 2,  
 Strona 965

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Prowadnice Quadro
	Przegląd

Synchronizacja do prowadnic Quadro z pełnym wysuwem Push to open  
do zastosowania w szufladach drewnianych
	Zalety w skrócie 10 - 11 
	Synchronizacja do Quadro V6 / 4D V6 / V6+ 12 - 13
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Zalety w skrócie:
Prowadnica Quadro
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Wieloletnia radość z użytkowania mebla:
·  Wysoce precyzyjne, nie wymagające konserwacji stalowe łożyska kulkowe
·  Specjalna geometria profili Quadro zapewnia zachowanie toru i wysoką 
stabilność kierunkową

·  Równomierna i cicha praca prowadnicy

Efektywna produkcja mebli:
·  Możliwość stosowania płyt o grubości 
powyżej 16 mm bez konieczności 
podfrezowania

·  Koncepcja jednej platformy produktowej 
zapewnia szerokie możliwości 
różnicowania przy zachowaniu takich 
samych konstrukcji szuflad i korpusów

·  Prowadnice z częściowym i pełnym 
wysuwem

·  Zintegrowane: amortyzacja Silent System 
lub system otwierania Push to open

Atrakcyjny design:
·  Niewidoczne profile jezdne przekonują  
po otwarciu szuflady

·  Push to open – otwiera minimalistyczne  
fronty meblowe bez uchwytów
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Hett
CAD

  Montaż nasuwany z zatrzaskami i regulacją wysokości bez użycia 
narzędzi

  Zintegrowana amortyzacja Silent System
  Do szuflad o grubości oskrzyni do 19 mm
  Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
  Stal ocynkowana, możliwość stosowania w pomieszczeniach 

narażonych na wilgoć

Quadro V6 z Silent System, grubość oskrzyni do 19 mm
Długość nominalna / 
Długość szuflady NL 
mm

Minimalna głębokość 
korpusu KT mm

Rozstaw otworów  
b1 mm

Rozstaw otworów  
b2 mm

Art. nr j.op.

lewe prawe

300 313 192 9 225 673 9 225 674 10 szt.

350 363 192 9 225 675 9 225 676 10 szt.

400 413 224 9 225 677 9 225 678 10 szt.

450 463 256 9 225 729 9 225 730 10 szt.

500 513 288 224 9 225 731 9 225 732 10 szt.

  Przy zastosowaniu zatrzasków do półek wysuwnych oraz elementów montażowych zmniejsza się długość szuflady (NL) o 12 mm

Zatrzaski do szuflad drewnianych z dnem wpuszczanym (Quadro 25 i Quadro V6)

  Do pewnego połączenia prowadnic Quadro z szufladą drewnianą
  Bezstopniowa regulacja wysokości do + 2 mm za pomocą pokrętła
  Tworzywo sztuczne, kolor czarny

Montaż (strona) Art. nr j.op.

Zatrzask lewy 9 144 830 100 szt.

Zatrzask prawy 9 144 841 100 szt.

Zatrzask lewy / prawy 9 144 597 1/5 kpl.

Zatrzaski do półek wysuwnych / szuflad drewnianych z dnem łączonym stykowo (Quadro 25 i Quadro V6)

  Do pewnego połączenia prowadnicy Quadro z półką wysuwną / 
szufladą drewnianą z dnem łączonym stykowo

  Do półek wysuwnych o grubości 16 - 19 mm, bez listwy czołowej
  Tworzywo sztuczne, kolor czarny / biały
  Przy zastosowaniu zatrzasków do półek wysuwnych oraz elementów 

montażowych zmniejsza się długość szuflady (NL) o 12 mm

Zestaw składa się z:
  1 kpl. zatrzasków do półek wysuwnych, lewy i prawy
  2 szt. elementów montażowych

Art. nr j.op.

0 075 808 1/5 kpl.

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Quadro V6, pełen wysuw z Silent System, grubość oskrzyni do 19 mm
	Obciążenie 30 kg
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Wymiary konstrukcyjne

Wymiary konstrukcyjne

  Informacje techniczne, patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1, strony 1188 - 1192
  Akcesoria, patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1, strony 1187, 1193 - 1195

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Quadro V6, pełen wysuw z Silent System, grubość oskrzyni do 19 mm
	Obciążenie 30 kg



8 www.hettich.com

Hett
CAD

  Montaż nasuwany z zatrzaskami i regulacją wysokości bez użycia 
narzędzi

  Zintegrowany system otwierania Push to open
  Do szuflad o grubości oskrzyni do 19 mm
  Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
  Stal ocynkowana, możliwość stosowania w pomieszczeniach 

narażonych na wilgoć
  Możliwość synchronizacji prowadnic

Quadro V6 z Push to open, grubość oskrzyni do 19 mm
Długość nominalna / 
Długość szuflady NL 
mm

Minimalna głębokość 
korpusu KT mm

Rozstaw otworów  
b1 mm

Rozstaw otworów  
b2 mm

Art. nr j.op.

lewe prawe

300 313 192 9 225 734 9 225 735 10 szt.

350 363 192 9 225 737 9 225 738 10 szt.

400 413 224 9 225 739 9 225 740 10 szt.

450 463 256 9 225 741 9 225 742 10 szt.

500 513 288 224 9 225 743 9 225 744 10 szt.

  Przy zastosowaniu zatrzasków do półek wysuwnych oraz elementów montażowych zmniejsza się długość szuflady (NL) o 12 mm

Zatrzaski do szuflad drewnianych z dnem wpuszczanym (Quadro 25 i Quadro V6)

  Do pewnego połączenia prowadnic Quadro z szufladą drewnianą
  Bezstopniowa regulacja wysokości do + 2 mm za pomocą pokrętła
  Tworzywo sztuczne, kolor czarny

Montaż (strona) Art. nr j.op.

Zatrzask lewy 9 144 830 100 szt.

Zatrzask prawy 9 144 841 100 szt.

Zatrzask lewy / prawy 9 144 597 1/5 kpl.

Zatrzaski do półek wysuwnych / szuflad drewnianych z dnem łączonym stykowo (Quadro 25 i Quadro V6)

  Do pewnego połączenia prowadnicy Quadro z półką wysuwną / 
szufladą drewnianą z dnem łączonym stykowo

  Do półek wysuwnych o grubości 16 - 19 mm, bez listwy czołowej
  Tworzywo sztuczne, kolor czarny / biały
  Przy zastosowaniu zatrzasków do półek wysuwnych oraz elementów 

montażowych zmniejsza się długość szuflady (NL) o 12 mm

Zestaw składa się z:
  1 kpl. zatrzasków do półek wysuwnych, lewy i prawy
  2 szt. elementów montażowych

Art. nr j.op.

0 075 808 1/5 kpl.

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Quadro V6, pełen wysuw z Push to open, grubość oskrzyni do 19 mm
	Obciążenie 30 kg
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Wymiary konstrukcyjne

Wymiary konstrukcyjne

  Informacje techniczne, patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1, strony 1188 - 1192
  Akcesoria, patrz katalog "Systemy okuć meblowych" tom 1, strony 1187, 1193 - 1195

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Quadro V6, pełen wysuw z Push to open, grubość oskrzyni do 19 mm
	Obciążenie 30 kg



10 www.hettich.com

Zalety w skrócie:
Synchronizacja do prowadnic Quadro z pełnym wysuwem i Push to open
  

Doskonały design i komfort użytkowania
· Komfortowe otwieranie szuflad bez uchwytów
· Wystarczy lekko nacisnąć na front na jego dużym obszarze
· Mechanizmy otwierania w obu prowadnicach uruchamiane  
  są synchronicznie
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Zastosowanie we wszystkich prowadnicach Quadro z pełnym wysuwem  
Push to open
· Do prowadnic Quadro V6 i V6+ w systemach szuflad 
  InnoTech i InnoTech Atira
· Do prowadnic Quadro V6 i V6+ oraz Quadro 4D V6 do szuflad drewnianych

Prosty montaż synchronizacji:
· Wszystkie prowadnice Quadro z pełnym wysuwem i Push to open  
  są już fabrycznie przygotowane do zastosowania synchronizacji
· Wystarczy tylko wpiąć drążek synchronizacyjny z adapterami - gotowe
· Ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie stosowane w zależności  
  od potrzeby
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Synchronizacja Quadro Push to open

  Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu powyżej 600 mm
  Dla długości nominalnych 250 - 600 mm
  Drążek synchronizacyjny do samodzielnego przycięcia, do max. 

szerokości korpusu 2000 mm, możliwość przedłużenia za pomocą 
łącznika

  Niemożliwe zastosowanie z prowadnicą Quadro z częściowym wysuwem 
oraz Quadro z funkcją Silent System 

Wymagane komponenty:
  1 szt. drążka synchronizacyjnego, długość 2000 mm
  2 szt. adapterów
  Łącznik pozwala na połączenie dwóch drążków i tym samym  

ogranicza ilość odpadów

Artykuł Art. nr j.op.

1  Drążek synchronizacyjny Push to open 9 236 718 1/100 szt.

2  Adapter Push to open Synchro, typ A 9 219 966 1/200 szt.

3  Łącznik Push to open Synchro 9 221 295 1/20 szt.

Szerokość zabudowy Quadro

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Mając do dyspozycji różne szerokości zabudowy Quadro (EB)
można pracować z szufladami o różnych grubościach boku (SD). 
Obowiązuje tu następująca zależność wymiarów:

Push to open z opcjonalną synchronizacją

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Akcesoria
	Synchronizacja do Quadro V6 / 4D V6 / V6+ z Push to open
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Przekrój podłużny

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Wymiary do przycinania

L

L

LW

NL L

EB 20 EB 23

Quadro V6 Quadro V6+ Quadro 4D V6 Quadro V6 
< 350 LW - 89 LW - 93 LW - 95
≥ 350 LW - 85 LW - 89 LW - 91

Montaż

!

Prowadnice do szuflad drewnianych
	Akcesoria
	Synchronizacja do Quadro V6 / 4D V6 / V6+ z Push to open
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Firma Hettich przejmuje odpowiedzialność za świat,  
w którym żyjemy. Ta świadomość kształtuje nasze konse-
kwentne zarządzanie środowiskiem. Już od wielu lat jest 
odpowiedzialny za to osobiście referent do spraw ochrony 
środowiska dla całej grupy przedsiębiorstw. Dodatkowo  
dla każdego zakładu produkcyjnego powołano komisje  
do spraw ochrony środowiska. Przepisy prawne w tej kwe-
stii postrzegamy jako minimalne wymagania. Ponadto  
w najbardziej znaczących siedzibach naszej firmy wdraża-
my surowe wytyczne EMAS. Stale pracujemy nad rozwią-
zaniami, które w przyszłości pozwolą na jeszcze większą 
oszczędność surowców. 

Zarządzanie środowiskiem przez firmę Hettich

Już w roku 1996 firma Hettich rozpoczęła wdrażanie  
efektywnych systemów zarządzania środowiskiem zgodnie  
z surowym rozporządzeniem EMAS (obecnie: rozporzą-
dzenie nr 761/2001, uwzględniając EN ISO 14.001/2004). 

Osiągamy przez to nie tylko znaczny wzrost dokonań na 
rzecz środowiska, ale również wysoki stopień bezpieczeń-
stwa, który przynosi korzyść również naszym klientom. Stąd 
też wymagamy również od naszych dostawców dotrzymy-
wania wymaganych minimalnych standardów w zakresie 
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
zdrowia oraz spraw socjalnych. Wyniki w zakresie grupy 
produktowej „Prowadnice i systemy szuflad” osiągnięte  
w Kirchlengern są przykładnym dowodem na duży stopień 
skuteczności podjętych środków oraz na nasze niestrudzone  
starania, aby za słowami podążały czyny:       

Osiągnięte odciążenia środowiska naturalnego w latach 
1997-2008: 

Właściwe zużycie wody:   56 procent 
Właściwe zużycie prądu:     21 procent 
Właściwe zużycie ciepła:   84 procent 
Właściwa emisja CO2:     29 procent

Hettich i środowisko naturalne: działać odpowiedzialnie,  
chronić aktywnie, myśleć innowacyjnie.
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Standardy firmy Hettich dla składników produktów

Firma Hettich podkreśla swoje zaangażowanie poprzez 
przestrzeganie wewnętrznego standardu dotyczącego 
składników produktów. Gwarantuje on, że każdy produkt – 
od produkcji do utylizacji – spełnia wszystkie wymagania 
istotne dla środowiska naturalnego. Produkty firmy Hettich 
są produktami trwałego użytku. Nasze standardy wybiega-
ją w przyszłość i stawiają duże wymagania, zapewniając 
przestrzeganie międzynarodowych przepisów. Tym samym 
tworzymy przesłanki dla ogólnoświatowej sprzedaży mebli.

Budynek samowystarczalny energetycznie Hettich Forum  

Hettich Forum jest budynkiem neutralnym pod względem 
energetycznym o charakterze doświadczalnym. Fotowolta-
ika oraz panele solarne do podgrzewania wody użytkowej, 

jak również ekstensywne pokrycie dachowe i wykorzy-
stanie wody deszczowej podkreślają ogólną koncepcję 
tego budynku, tak samo jak zastosowany w dużej mierze 
materiał izolacyjny z celulozy pozyskany z powtórnie prze-
tworzonego papieru gazetowego, wysokoefektywny odzysk 
ciepła oraz koncepcja oświetlenia bezżarówkowego.

W dniu 5 marca 2009 roku Grupa Hettich mianowana 
została Partnerem GreenBuilding Komisji Europejskiej,  
a jury krajowego konkursu „Green Building Award 2009“ 
wyróżniło nagrodą za przyszłościową koncepcję budynku 
Hettich Forum. Firma Hettich otrzymała nagrodę, którą  
po raz pierwszy przydzielano w kategorii „Nowy Budynek”.



www.hettich.com

Ar
t. 

nr
: 9

 2
37

 7
86

 
17

03
-0

61
_Q

ua
dr

o_
EB

23
_0

3/
17

_H
PO

/p
l


