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Häfele presenterar 6 stora nyheter på Trä & Teknik 2016
Häfeles nya beslagssystem och möbellösningar för smartare och snyggare möbler 

Under mässan Trä & Teknik i Göteborg den 6-9 september 2016, presenterar Häfele nya lösningar 
och system som gör din möbel både vackrare och smartare. Enkel hantering, montering och snygg, 
avskalad design ligger i Häfeles intresse med målet att göra din möbel till mer än bara en möbel. 
Monteringslösningar och system med enklare montering för att underlätta för både möbeltillverkare 
och inredningsarkitekter presenteras också. Dessutom presenterar Häfele två helt nya skjutdörrs-
system som underlättar för måttbeställningar och kompletta lösningar för alla sorters skjutdörrar 
och olika användningsområden. Häfele går hösten till mötes med ännu trendigare och, framför allt, 
smartare lösningar och system för dina möbler. Nedan följer utdrag ur pressmeddelanden som föl-
jer i mappen.

Häfele presenterar Slido Classic: modulbaserade skjutdörrssystem 
Skjutdörrsbeslagen Slido Classic 35 VF S och Slido Classic 50 VF S Vorfront revolutionerar den traditio-
nella skjutdörren. Häfele erbjuder sedan tidigare möbelindustrin och möbelsnickare ett omfattade utbud 
av beslag till en bred variation av skjutdörrar. Nu görs designalternativen nästintill obegränsade med 
Slido skjutdörrsbeslag. Både Slido Classic 35 VF S och 50 VF S är utvecklade, tillverkade och LGA-tes-
tade i enlighet med DIN 15706, det vill säga ”German Quality”, av Häfele Weco i Velbert, Tyskland.

Häfeles smidiga skjutdörrssystem: Silent Aluflex 
Silent Aluflex är ett skjutdörrsbeslag som är utvecklat för att underlätta måttbeställda skjutdörrar och 
förenkla designval i ditt hem. Nu introduceras Silent Aluflex 80 utan ram för minimalistiska och elegan-
ta vardagsrum. Silent Aluflex 80 i vitt eller svart opakt glas har ESG härdat säkerhetsglas och passar 
harmoniskt in i de flesta hemmiljöer. Design- och konfigurationsverktyg hittas enkelt på Häfeles hemsida 
och underlättar på så sätt för både möbeltillverkare och designers att skapa den perfekta skjutdörren. 
Silent Aluflex 80 finns med både manuell och elektronisk stängning, kan användas för lutande skjutdör-
rar, som rumsavdelare, eller för praktisk förvaring.

Häfeles partnerskap fokuserar på Kök med mervärde
Genom unika och välfungerande partnerskap mellan möbelsnickare, snickare och Häfeles hårdvaruspecia-
lister presenterar Häfele Tyskland ”Kök med mervärde”, ett bevis på att kreativa och funktionerande part-
nerskap gynnar alla inblandade parter. Kök med mervärde är en ny partner-idé som på många sätt gör att 
Häfeles kunder ligger i bräschen i sin bransch. Partner-idén är igång i Tyskland och börjar även implemen-
teras på global nivå. På Sverige-kontoret, till exempel, jobbar man tätt med alltifrån snickare till möbeltillver-
kare och återförsäljare för att försäkra sig om att slutkonsument kan erbjudas bästa möjliga lösningar. Kök 
med mervärde ger 30 % mer förvaringsutrymme, 20 % större arbetsyta och optimerar befintligt utrymme. 

Loox ljus och ljud: den senaste dimensionen i möbler
Häfele presenterar nu en innovativ kombination av ljud och ljus i möbler i form av Loox LED-ljus med 60 
produkter, hälften av dessa är nya ljus och systemkomponenter. Innovativa, modulbaserade systemlös-
ningar imponerar med sin kvalitet samtidigt som de erbjuder flexibilitet och oändliga designmöjligheter. De 
nya ljudssystemen 105 och 420 är utrustade med Bluetooth-funktion för att du enkelt ska spela musik från 
din iPad eller Smartphone. Den nya IQ-laddningsstationen laddar enkelt smarttelefonen för fortsatt ljudupp-
spelning. De nya LED-armaturererna för speciallösningar erbjuder skräddarsydd belysning, enligt din smak. 
Häfeles ljud- och ljuskomponenter blir allt attraktivare alternativ på marknaden tack vare den enkla monte-
ringen och hanteringen. 

Högteknologiska lösningar för möbelfronter med Free Flap H 1.5
Nya klaffbeslaget Free Flap H 1,5 och E-drive är extremt ekonomiska val. Free Flap 1.5 är gjort på en 
unik mix av material vilket gör den till en lättviktare - fast bara på vågen. Free Flap H 1.5 har en



belastningskapacitet på upp till 5,5 kg vid montering på en sida med 400 mm skåpshöjd, den bär alltså 
11,0 kg när den används på båda sidor av skåpsluckan. Högteknologisk framställning, enkel montering 
och attraktiv design står bakom succén av Free klaffbeslag. Samtliga finns med multistoppfunktioner 
och integrera mjukstängning. Free E tar komfort till en ny nivå med elstyrning och Plug and Play-monte-
ring. 

För mer information, kontakta Christian Thederan: christian.thederan@hafele.se.
För pressfrågor, kontakta Jovana Obradovic: jovana@goodpr.se. 
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Häfele är ett familjeföretag som grundades 1923 i Nagold, Tyskland och är idag ett ledande internationellt företag inom 
multifunktionella inredningslösningar - främst beslagsteknik, belysning och elektroniska lås- system. Häfele utvecklar, 
producerar och levererar till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillvekare i fler än 150 
länder och fungerar som stöd till arkitekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Under räken-
skapsåret 2015 uppnådde Häfele Koncernen export av 79% med över 7 100 anställda i 37 dotterbolag och ett flertal 
andra återförsäljare runtom i världen samt en om- sättning på 1,3 miljarder euro.

För mer information, besök http://www.hafele.com.
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Bild 1. Slido Classic 35 VF S och Classic 50 VF 
S förenklar öppningen av 35 och 50 kg skjutdör-
rar. Det modulbaserade systemet ger kunden 
frihet att välja kvalitetsnivå samtidigt som det 
underlättar möbelproduktionen. 

Bild 2. Silent Aluflex 80 utan ram är ett avskalat 
och elegant beslag som funkar som rumsavde-
lare, en suite badrum, walk-in-garderober, för 
lutande ytor m.m. 

Bild 3. Kök med mervärde ger upp till 30% större 
förvaringsyta och 20% mer arbetsyta.

Bild 4. Innovativt: tack vare det modulbaserade 
systemet med monteringsringar eller paneler 
i olika former, erbjuder Loox LED 2025 dig att 
skräddarsy din belysning enkelt och smidigt.

Bild 5. Free Flap H 1.5 med stålarm och plastfäste är det senaste tillskottet i Free-
beslagssortimentet. Utrustad med den bekväma multistoppfunktionen är den ett 
mycket ekonomiskt val för frontpaneler som väger upp till 5,5 kg och upp till 11,0 kg 
vid användning på båda sidor.


