
 

  

Naujas „Hettich on tour“ sezonas prasideda !!! 

2023 m. paroda Europoje ant ratų, kurioje pristatomos 

karščiausios naujienos 

„Hettich“ ypač palengvina savo prekybos partnerių ir baldų 

gamintojų darbą: suteikiant galimybę ištisoms baldų 

dirbtuvėms ir gamyboje dirbančioms komandoms asmeniškai 

išbandyti naujausius gaminius, baldų furnitūros specialistas 

sustos tiesiai prie jų durų su mobilia naujausių produktų 

vitrina.  Nuo 2020 m. veikiantis, į klientus orientuotas „Hettich 

on tour“ formatas, šiemet pradeda ketvirtąjį sezoną: nuo 2023 

m. kovo iki lapkričio du kompaktiški „Hettich“ automobiliai vėl 

keliaus po visą Europą. Visiškai nauji „Hettich“ gaminiai bus 

pristatyti visur - nuo Portugalijos iki Lietuvos. 

 

Ir pernai „Hettich“ keliavo po žemyną dviem automobiliais: daugiau 

nei 80 000 kilometrų, šimtai susitikimų ir nesibaigiančios diskusijos 

su klientais bei partneriais nuo Norvegijos iki Italijos ir nuo Belgijos 

iki Lenkijos rodo neblėstantį susidomėjimą „Hettich on tour“.  

 

Po trumpos žiemos pertraukos abi transporto priemonės vėl 

leidžiasi į ilgą kelionę su naujausių gaminių paroda. Tarp produktų, 

kurie bus eksponuojami atnaujintame furgonų salone, „Hettich“ 

pristatys visiškai naują lankstų Novisys šeimą. Šis labai 

ekonomiškas sprendimas yra skirtas suaktyvinti švelniai 

užsidarančių lankstų rinką, nes lankstas Novisys prabangų 

integruoto švelnaus uždarymo pojūtį perkelia ir į vidutinės kainos 

segmentą. „Hettich“, žinoma, taip pat pristatys savo aukščiausios 

kokybės, išbandytą ir patikrintą išskirtinės tamsios obsidiano 

spalvos lankstą „Sensys“ su nauja „Push to Open Silent“ funkcija. 

Kompanija „Hettich“, demonstruodama „TopLine XL“, „SlideLine M“ 

ir „Wingline L“ trio taip pat parodys savo ypatingą patirtį stumdomų 

ir sulankstomų durų sistemų srityje. Stalčius AvanTech YOU su 



 

  

išskirtiniu LED apšvietimu „Illumination“ ir Cadro aliuminio rėmelio 

sistema su integruota apšvietimo technologija suteiks ypatingą 

patrauklumo ir aukščiausios kokybės dizaino pojūtį. Prestižinius 

„Red Dot“ ir „iF design“ apdovanojimus pelniusi „AvanTech YOU 

Illumination“ padidina klientų, dirbančių aukščiausio lygio virtuvės ir 

baldų rinkos segmentuose, galimybes. Visus demonstruojamus 

modelius galima išbandyti čia ir dabar. Norintys sužinoti dar 

daugiau, gali paliesti ekraną, įrengtą „Hettich on tour“ automobilyje 

ir pasiekti daugiau informacijos apie gaminius, jų konstrukciją ir 

surinkimą, praktines skaitmenines paslaugas ar net „Hettich 

eShop“. 

Efektyvumas ir tvarumas visada 

Kad „Hettich on tour“ būtų kuo tvaresnis, automobiliai tausos 

energijos išteklius ir nesijungs prie maitinimo šaltinio sustojimo 

vietoje. Ant stogo sumontuota saulės kolektorių sistema užtikrina, 

kad transporto priemonės būtų energetiškai savarankiškos. Galbūt 

kol kas negalėsime atlikti turo visoje Europoje su elektra varomomis 

transporto priemonėmis, tačiau planuodami kelionę sąmoningai 

siekiame abu automobilius naudoti kuo efektyviau. Tai reiškia, kad 

nuvažiuosime kaip įmanoma mažiau kilometrų, aplankant kuo 

daugiau klientų. Trumpi pervažiavimai tarp šalių naudingi ne tik 

darbuotojams, bet ir aplinkai. 

Naujausia informacija: kelionės internetinėje svetainėje  

O kur keliausime šiemet? 2023 m. darbotvarkėje numatyta, kad 

„Hettich on tour“ startuos pietų Vokietijoje ir Portugalijoje, tęsis 

Čekijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje, taip pat Austrijoje, Italijoje ir 

Šveicarijoje. Turas taip pat vyks Lietuvoje ir Vengrijoje, pasibaigus 

vasarai persikels į Šiaurės Vokietiją, Rumuniją ir Slovakiją, o baigsis 

lapkričio mėnesį pietų Vokietijoje. 

Kur ir kada „Hettich on Tour“ atvyks, galima stebėti internete adresu 

http://www.hettich.com/short/afcb2n 



 

  

Čia taip pat galite rasti daugiau išsamesnės informacijos apie mūsų 

produktus. Taigi susidomėję klientai ir partneriai gali išsamiau 

susipažinti su „Hettich“ populiariausiais gaminiais arba pasiruošti 

susitikimui ture, pvz. su konkrečiais klausimais apie gaminius, jų 

surinkimą ir montavimą. „Hettich on tour“ kelionės kryptys taip pat 

bus paskelbtos naujienų skiltyje adresu www.hettich.com, o 

dalyvaujančios komandos „Hettich“ socialinės žiniasklaidos 

kanaluose dalinsis savo įspūdžiais kelionės Europoje metu. 

 
 
Pakeliui klientams visoje Europoje: „Hettich on tour“ demonstruos 
naujausius, geriausius produktus gamintojams ir atstovams savose 
šalyse.  
 

 
 
Susipažinkite su produktų naujovėmis ir el. paslaugomis gyvai: ir 
2023 m. „Hettich on tour“ pristatys naujausius akcentus dviejose 
specialiai atnaujintose transporto priemonėse.  
 
Apie ”Hettich” 
”Hettich“ buvo įkurta 1888 m. ir šiandien yra viena didžiausių ir sėkmingiausių baldų furnitūros 
gamintojų pasaulyje. Maždaug 8000 darbuotojų beveik 80 šalių dirba kartu siekdami tikslo: sukurti 
pažangias baldų technologijas. Tuo pagrindu “Hettich“ įkvepia žmones visame pasaulyje ir yra 
pažangus baldų pramonės, baldų gamintojų ir prekybos partneris. „Hettich“ prekės ženklas yra 
nuoseklių vertybių sinonimas: kokybė ir naujovės. Už patikimumą ir artumą klientams. Nepaisant 
savo dydžio ir tarptautinės reikšmės, „Hettich“ išliko šeimos verslu. Nepriklausoma nuo investuotojų, 
įmonės ateitis formuojama laisvai, humaniškai ir tvariai. www.hettich.com 


