
FREE SPACE
MERE FRIRUM

FREE SPACE SÆTTER NYE STANDARDER

DERFOR KLAP

Klapper giver møbler større værdi og elegance.

MODERNE, KOMPAKT DESIGN
Indbygningsdybde 63 mm og indbygningshøjde 
172 mm giver mere anvendelig opbevarings
plads i møblet.

FORDELE FOR MØBELPRODUCENTEN FORDELE VED MONTAGEN

KOMPATIBEL MED HULAFSTAND
Tapperne på beslaget passer 1:1 til hul
række 32/37 mm og muliggør formontage 
af beslaget med kun én hånd.

NEM OG HURTIG MONTAGE AF 
FRONTEN
Fronter kan meget nemt monteres og 
demonteres – værktøjsløst.

OPTIMERING AF LOGISTIK- OG  
FORARBEJDNINGSPROCESSER
Færre emner reducerer transport og lagervolu
men. Samtidig er der mindre kompleksitet og  
tidsforbrug ved montagen.

HØJ GRAD AF STANDARDISERING I  
PROJEKTERING OG PRODUKTION
Bæreevne op til 10,7 kg ved klaphøjde 400 mm 
giver et meget bredt anvendelsesspektrum med 
kun én produktserie.

LYNHURTIG MONTAGE
Med kun én formonteret euroskrue kan 
Free space monteres på rekordtid.

INTUITIV JUSTERING
Intuitiv og bekvem justering af bære
evnen forfra. 3Dfrontjustering med tole
rante justeringsområder. Integreret åb
ningsvinkelbegrænsning fra 107° til 90°.

GENNEMPRØVET HÄFELE-KLAPTEKNOLOGI
Free space udvider den velkendte Free produkt
familie. Basisfunktioner som justerbar fjederkraft, 
integreret lukkedæmpning eller Pushtoopen er 
en selvfølgelighed ligesom stor pålidelighed og 
kvalitet er det fra Häfeles fabrik.

DERFOR FREE SPACE

Den smarteste samling til mindre og mere.

EKSTREMT KOMPAKT
Mindre volumen, mere opbevaringsplads. Free space giver mere opbevarings
plads i skabet og giver nu også mulighed for klapkomfort i meget flade møbler.

EKSTREMT STÆRK
Færre varianter, flere anvendelsesområder. Free space er det stærkeste klap
beslag i sin klasse og dækker 80 % af alle klapanvendelser.

EKSTREMT ØKONOMISK
Mindre pakkevolumen, mere lagereffektivitet. Free space øger effektiviteten i  
processen og sparer omkostninger i hele værdikæden.

EKSTREMT SUCCESRIG
Free space er blevet tildelt både Red Dot Award og Interzum Award for sit  
kompakte design og sin alsidige funktionalitet.

www.haefele.dk

Man kan se og nå ind i skabet fra alle 
retninger.

Brede fronter giver mere stabilitet.

Der stødes ikke imod åbne låger.

Homogent vertikalt fugebillede
mellem over og underskabe ved stor 
hulafstand.

Fjerlet betjening og hold af fronten i 
alle positioner.
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