
FREE SPACE
MEER RUIMTE

FREE SPACE CREËERT NIEUWE NORMEN

VANDAAR EEN KLEP

Kleppen geven meubels een meer waarde en elegantie.

MODERN, COMPACT DESIGN
Inbouwdiepte 63 mm en inbouwhoogte 172 mm 
bieden duidelijk meer benutbare bergruimte in 
het meubel.

VOORDELEN VOOR DE MEUBELMAKER VOORDELEN BIJ DE MONTAGE

COMPATIBEL MET RASTERMAAT
De insteeknokken op het beslag passen 
1:1 voor de rijboring32/37 mm en de 
voormontage van het beslag kan met 
slechts één hand gebeuren.

EENVOUDIGE SNELVERGRENDELING 
VAN HET FRONT
Fronten kunnen heel eenvoudig worden 
gemonteerd en gedemonteerd – gereed-
schapsloos.

OPTIMALISERING VAN LOGISTIEKE EN VER-
WERKINGSPROCESSEN.
Minder onderdelen reduceren het transport- en 
opslagvolume. Vervolgens worden ook de com-
plexiteit en tijdsinvestering bij de montage vermin-

HOGE STANDAARDISERING IN PLANNING EN 
PRODUCTIE
Draagvermogen tot 10,7 kg bij 400 mm klephoog-
te biedt een heel breed toepassingsspectrum met 
slechts één productielijn.

ZEER SNELLE MONTAGE
Met maar een enkele voorgeplaatste eu-
roschroef kan de bevestiging van de Free 
space in recordtijd gebeuren.

VERSTELLING SPREEKT VOOR ZICH
Intuïtieve instelling van het draagvermo-
gen vanaf de voorzijde. 3D-frontinstellin-
gen met ruim bemeten instelbereiken. 
Geïntegreerde openingshoekbegrenzing 
van 107° tot 90°

GOED DOORDACHTE KLEP-TECHNOLOGIE 
VAN HÄFELE
Free Space continueert de beproefde Free pro-
ductfamilie. Basisfuncties, zoals instelbaarheid van 
de veerkracht, geïntegreerde sluitdemping of 
push-to-open zijn net zo vanzelfsprekend als hoge 
betrouwbaarheid en kwaliteit uit de Häfele-fabriek.

DAAROM FREE SPACE

De slimste combinatie van minder en meer.

ZEER COMPACT.
Minder volume, meer bergruimte. Free Space biedt meer bergruimte in de 
kast en maakt het klepcomfort nu ook in hele vlakke meubels mogelijk.

ZEER STERK.
Minder varianten, meer toepassingsmogelijkheden. Free Space is in zijn klas-
se het meest doelmatig en bestrijkt ca. 80% van alle kleptoepassingen.

ZEER ZUINIG.
Minder verpakkingsvolume, meer opslagefficiëntie. Free Space verhoogt de 
efficiëntie in de verwerking en bespaart kosten in de loop van de totale waar-
deketen.

ZEER SUCCESVOL.
Free Space heeft voor zijn compacte design en veelzijdige functionaliteit de 
Red Dot Award en de Interzum Award gekregen.

www.hafele.nl

Vanuit alle richtingen in de kast kijken 
en uitnemen.

Meer stabiliteit bij brede fronten.

Niet tegen open deuren aanstoten.

Uniform verticaal voegbeeld
tussen boven- en onderkasten met 
brede rastermaat.

Vederlichte bediening bij gelijktijdig 
stoppen van het front op elke positie.
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