
Systemy regulowane do mebli tapicerowanych i łóżek
Adjustable systems for seating and lying furniture
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Hettich i jakość: Tylko to, co można zmierzyć,
można udoskonalić!

Hettich - Technik für Möbel to hasło znane na całym świecie.

Firma Hettich to jeden z największych producentów okuć meblowych,
zatrudniający ponad 6.000 pracowników. Firma posiada zakłady pro-
dukcyjne w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji i - dzięki licznym
oddziałom na całym świecie - jest zawsze blisko swoich klientów.  

Jednym z zakładów zlokalizowanych w Niemczech jest Hettich
Franke. To tutaj tworzy się, produkuje i sprzedaje regulowane
systemy do mebli tapicerowanych oraz łóżek, jak również różnego
rodzaju systemy nóżek stosowanych w przemyśle meblowym.

Hettich Franke jest firmą o bogatej tradycji, a jej innowacyjne 
produkty wyznaczają nowe kryteria funkcjonalności, jakości oraz
komfortu użytkowania mebli wypoczynkowych i sypialnianych.

Hettich Franke posiada certyfikaty zgodne z normą DIN EN ISO 9001
oraz EMAS i jest rzetelnym dostawcą dla przemysłu meblowego na
całym świecie.

W swojej nowoczesnej fabryce, w Balingen, ponad stu pracowników
wytwarza okucia regulowane manualnie oraz elektryczne systemy
napędowe do łóżek. Innowacyjne produkty produkowane są 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz poddawane są 
surowej ocenie we własnym laboratorium, a także przez niezależne,
niemieckie oraz zagraniczne instytuty, poddające meble testom. 
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Made in Germany

Hettich and quality: only what can be
measured, can also be improved!

Hettich – Technology for furniture has become well known all
over the world.  

Under the brand name Hettich one of the world’s largest manufac-
turers of furniture fittings with more than 6000 employees world -
wide has come into existence. Hettich owns production sites in
Germany, Czeach Republic, Spain, USA and India and is very close to
the customers all over the world with 38 sister companies and sub-
sidiaries. 

One of their sites in Germany is Hettich Franke. Here adjustable fit-
tings for upholstery furniture and beds as well as height adjustable
leg systems of various kinds are being developed, produced and sold.

Hettich Franke is a company rich in tradition that with its innovative
products sets benchmarks in regard to function, quality and comfort
for living- and bedroom furniture.

Hettich Franke is certified according to DIN EN ISO 9001 as well as
EMAS and is a reliable supplier to the furniture industry all over the
world.

More than 100 employees selectively produce manually and electri-
cally adjustable fittings and drive units in their modern factory at
Balingen. Their innovative products are being developed in Germany,
manufactured according to the latest state-of-the art production
methods and tested under strictest conditions in their own testing
laboratory as well as by independent furniture testing institutes in
Germany and abroad. 
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Zarządzanie środowiskiem przez firmę Hettich

Już w roku 1996 firma Hettich rozpoczęła wdrażanie efektywnych
systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z surowym
rozporządzeniem EMAS (obecnie: rozporządzenie EG nr 761/2001,
uwzględniając EN ISO 14.001/2004). Osiągamy przez to nie tylko
znaczny wzrost dokonań na rzecz środowiska, ale również wysoki
stopień bezpieczeństwa, który przynosi korzyść również naszym
klientom. Stąd też wymagamy również od naszych dostawców
dotrzymywania wymaganych minimalnych standardów w zakresie
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia
oraz spraw socjalnych. 

Rezultaty osiągnięte w naszej fabryce w Balingen, są żywym
przykładem w jak znaczącym stopniu nasze wysiłki ze słów zamie-
niamy w czyny.:       

Cele osiągnięte odnośnie ochrony środowiska w latach 
2003-2011

Właściwe zużycie wody: 32 %
Właściwe zużycie energii elektrycznej:  20 %
Emisja CO2:   16 %

Firma Hettich ponosi odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.
Ta świadomość kształtuje nasze konsekwentne zarządzanie środo-
wiskiem. Już od wielu lat jest odpowiedzialny za to osobiście refe-
rent do spraw ochrony środowiska dla całej grupy przedsiębiorstw.
Dodatkowo dla każdego zakładu produkcyjnego powołano komisje
do spraw ochrony środowiska. Przepisy prawne w tej kwestii
postrzegamy jako minimalne wymagania. Ponadto w najbardziej
znaczących siedzibach naszej firmy wdrażamy surowe wytyczne
EMAS. Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które w przyszłości
pozwolą na jeszcze większą oszczędność surowców.

Standard firmy Hettich w zakresie składników produktów

Firma Hettich podkreśla swoje zaangażowanie poprzez przestrzega-
nie 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 wybiegają w przyszłość i stawiają duże wymagania,
zapewniając przestrzeganie międzynarodowych przepisów. Tym
samym tworzymy przesłanki dla ogólnoświatowej sprzedaży mebli

Hettich i środowisko naturalne: Postępuj odpowiedzialnie,
chroń aktywnie, myśl innowacyjnie.
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Environmental management by Hettich

In 1996 Hettich started introducing effective environmental
management systems according to the strict EMAS regulations 
(current: EC regulation No. 1221/2009 including EN ISO 14.001/2004).
This guarantees an extensive increase of the environmental protecti-
on and a high extent of safety from which our customers derive
benefit. That is why we also require our suppliers to respect the
necessary minimum standards in respect to environment, safety 
of work, health protection and social matters. 

The results achieved at the production site at Balingen are a vivid
example of the high degree of effectiveness of the measures and our
untiring efforts to put words into effect:

Achieved goals in respect to the preservation of the 
environment between 2003 and 2011:

Specific water consumption: 32 %
Specific energy input: 20 %
Specific emission of CO2: 16 %

Hettich takes on responsibility for the world we live in. This 
consciousness sets the goals for our environmental guidelines. 
Our group’s environmental manager has been personally held
responsible for this task within the whole group of companies. In
addition, for each individual production plant a personal environ-
mental committee was established. We consider the legal regulati-
ons our minimum requirements. We also put into practice the strict
EMAS guidelines and we push on developments that spare use of
resources and support our efforts to reduce the environmental
impact of our activities.

Hettich standard for substances included in our products

Hettich reinforces its commitment by respecting the internal stan-
dards for product substances. Thus it is assured that every product
from its production to its recycling observes all environmentally
relevant requirements. Products made by Hettich are long-lasting.
Therefore all our standards are formulated in a demanding and
foresighted way. They also make sure that international laws are
obeyed. This is how we create the conditions for a reliable worldwide
sale of furniture.

Hettich and the environment: act responsibly,
protect actively, think innovatively.
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FricoFlex

Okucia cierne do zagłówków i podłokietników w meblach tapicerowanych.
FricoFlex.

Friction fitting for head- and armrests in upholstered furniture. FricoFlex

Moment siły w naszym unikalnym okuciu ciernym "FricoFlex" gwarantowany jest w momen-
cie dostawy. Pozostaje on praktycznie niezmienny, także podczas całego okresu użytkowania
mebla. Ta cecha jakości została uzyskana poprzez umiejętne i przemyślane połączenie mate-
riałów, techniczne właściwości komponentów i automatyczny proces montażowy ze zintegro-
waną kontrolą jakości.

We guarantee the torque of the unique friction fitting “FricoFlex“ on delivery and its nearly
constant torque during the whole service life. This quality feature is guaranteed by a cleverly
thought-out material mix, the technical properties of the component parts and an automatic
assembly process with integrated quality control.
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FricoFlex

Numer artykułu   Moment siły Przybliżona siła Ramię (promień Jednostka 
(Art. nr) wodzący) opakowaniowa (j.op)
ref. No torque force approx. lever arm packing unit

[Nm] [N] [mm] [pieces]

1.43.030.00.49 3 10 300 100

1.43.050.00.49 5 15 300 100

1.43.070.00.49 7 25 300 100

1.43.100.00.49 10 30 300 100

M = F x l   Moment siły (M) = Siła (F)     x   Ramię (promień wodzący) (l)
M = F x l torque (M) = force (F) x lever arm (l)

Okucie do wąskich zagłówków i podłokietników 
z bezstopniową regulacją.

� Kompletnie zmontowane okucie
� Maks. zakres regulacji 270° 
� Okucie pozwala na bezgłośny i bezstopniowy zakres regulacji 

do dowolnie żądanej pozycji
� Montaż do konstrukcji drewnianej za pomocą śrub metrycznych 

M6 (patrz: Wymagania odnośnie montażu)
�  Możliwy montaż do tub stalowych o przekroju ø 22 x 1,8 mm.

Okucie ma wcięcia w odległości 58 mm, gdzie tuba może zostać 
zaciśnięta

� Można stosować z prawej i lewej strony

Fitting for narrow head- and armrests, 
infinitely adjustable.

� Fitting, completely mounted
� Adjustment area max. 270°
� The fitting allows a noiseless infinite range of adjustment to

any desired position
�  Installation on wooden frames by means of M6 wood screws 

(see installation requirements)
� Installation on tubular frames of ø 22 x 1,8 mm is possible. 

The fitting has indentations at 58 mm centers into which the 
tube can be crimped

� For right and left hand side
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32

ø 7.5 (2x)

11.5

93

45

(9)

10

22

22

19.5

61
61

48
48

232

16
16

16
16

43
43

58
58

<=30

4

4 R9
18

ø 6.2 (8x)

ø 25

� Uwaga | Note
Pozostałe warianty na zamówienie. | Other variants upon request.

Wymiary | Measures

Okucie FricoFlex z płytką 
montażową
� Możliwość dostarczania we

wszystkich możliwych wa -
riantach

FricoFlex with fixing plates
� Possibility to supply all

variants with fixing plates

FricoFlex

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.43.xxx.10.49 50

Wymiary | Measures

Np. wariant nr 1.43.100.00.49:
Moment siły tej wersji wynosi 10 Nm
(niutonometrów) z tolerancją +/- 10%.
Do regulacji zagłówka o długości 200
mm (mierzonego od punktu rotacji) i
koniecznej siły podtrzymującej 10 kg =
100 N wystarczy zamontować równo-
legle 2 okucia o momencie siły 10 Nm.

FricoFlex FricoFlex

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.43.100.00.49 100

e. g. variant No. 1.43.100.00.49: 
The torque of this variant on delivery is
10 Newton meters with a tolerance of
+/- 10 %. For the adjustment of a
headrest with a length of 200 mm
(measured from the point of rotation)
and a necessary retention force of 10
kg = 100 Newton it suffices to mount
2 fittings in parallel each with a tor-
que of 10 Newton meters.

Okucie cierne
� FricoFlex

Friction fitting
� FricoFlex

FricoFlex

Art. nr,
Moment siły,
Dzień produkcji,
Nr. serii.

Reference No.,
Torque,
Day of production,
Serial No.
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� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

2   B

Ilustracja montażu | Installation iIllustration

Montaż w konstrukcjach 
drewnianych

Do montażu do elementów wykona-
nych z drewna należy używać śruby
spełniające normę DIN EN ISO 7045.
Muszą one być zabezpieczone
nakrętką pazurkową.

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws comply-
ing to DIN EN ISO 7045 need to be
used. These need to be secured with a
press-in T-nut.

Wymagania odnośnie montażu | Installation requirements 

Równoległe mocowanie okuć jest bardzo ważne!

Prosimy o upewnienie się, że wymóg równoległego montażu
oraz kąty pomiędzy okuciami są zachowane. Odchylenie od
punktów odniesienia  (linia A i B) montowanego elementu nie
powinny przekraczać 2 mm. 

Parallelism during installation is very important!

Please ensure that the indications regarding parallelism and
angularity are observed. Tolerance of parallelism of the surface
to the datum line (surface) A (B). The toleranced surface has to
lie between two surfaces that are parallel with the datum line
and in a distance of 2 mm.

Zalecenia montażowe

Cierne elementy składowe użyte w okuciu FricoFlex, są wyko-
nane ze stali pasywowanej oraz tworzywa sztucznego. Dlatego
też rekomendujemy przy montażu używanie śrub metrycznych
lub zaciskanie w tubach stalowych ø 22 x 1,8 mm

UWAGA: FricoFlex nie może być spawany do konstrukcji!

Assembly recommendations:

The friction component parts used for the FricoFlex are pre-
passivated steel and plastic material. That is why we recom-
mend securing with screws on wooden and metal frames or to
press into tubular constructions ø 22 x 1,8 mm.

ATTENTION: The FricoFlex cannot be welded!

Okucie cierne
� FricoFlex
� Wymagania odnośnie montażu

Friction fitting
� FricoFlex
� Installation requirements

drewno
wood
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Okucia regulowane do zagłówków w meblach tapicerowanych. VarioFlex

Adjustable fitting for headrests in upholstered furniture. VarioFlex

Dzięki wyjątkowo małej średnicy 35 mm VarioFlex jest szczególnie zalecany do elastycznych 
i nowoczesnych linii mebli tapicerowanych pozwalając na montaż na wiele sposobów.

Thanks to the especially small diameter of 35 mm the VarioFlex is particularly suitable for flexible
and modern upholstered furniture and allows many different installation possibilities.

VarioFlex
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Okucie regulowane do smukłych zagłówków.

� Okucie w pełni zmontowane
� Możliwa regulacja w zakresie 360° 
� Zakres skoku co 15° 
� Możliwość regulacji w obydwóch kierunkach
� Przyjemny dźwięk podczas regulacji zagłówka
� Na żądanie okucie może zostać zaopatrzone w dodatkowe 

elementy chromowane oraz płytki montażowe

Adjustable fitting for slender upholstered headrests.

� Fitting, completely mounted
� Adjustment in a range of 360° is possible
� The fitting allows increments of 15°
� Adjustment is also possible in both directions
� Pleasant sound during the adjustment in the headrest
� Upon request the fitting can be equipped with links 

and fixing plates
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Wymiary | Measures

� Inne warianty na zamówienie! | Other variants upon request!

�

VarioFlex Wykończenie powierzchni | ref. No. finish

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Wymiary | Measures

Okucie regulowane
� VarioFlex

Adjustable fitting
� VarioFlex

VarioFlex 
� z ramieniem chromowanym 

o przekroju okrągłym

VarioFlex

VarioFlex
� with round link

Zaślepka
� do VarioFlex z ramieniem 

chromowanym o przekroju 
okrągłym

� chromowana

Akcesoria | Accessories

Cover cap
� for VarioFlex with round link
� chromed

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.41.xxx.80.23 25

Art. nr | ref. No. j.op | PU

2.41.001.50.23 200

Kolor Colour Art. nr|ref.No

pasywacja niebieska blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

polerowana, chrom polished, bright chrome 1.xx.xxx.xx.23 
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VarioFlex
� wersja podstawowa

VarioFlex

VarioFlex
� with arm

Wymiary | Measures

Okucie regulowane
� VarioFlex

Adjustable fitting
� VarioFlex

VarioFlex 
� z ramieniem chromowanym

o przekroju płaskim
� można stosować ze złączem

UniFix, patrz str. 49

VarioFlex

VarioFlex
� with flat link
� compatible with UniFix 

see page 49

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.41.101.05.05 50

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.41.xxx.81.23 25
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1.41.101.05.001.41.111.05.00

.23 * chrom polerowany, polished bright chrome

W celu zdefiniowania zakresu regulacji VarioFlex, okucie musi być
ustawione w takiej pozycji by było widoczne logo i numer art.

Uwaga:
W związku z tym, że płytka (ramię) jest zamocowane do części
bocznej okucia VarioFlex, okucie posiada zawsze wersję prawą 
i lewą. Ma to także wpływ na definiowanie zakresu regulacji. Np.
artykuł 1.41.101.05.00 posiada zakres regulacji 90 do 180 stopni,
a jego przeciwległa strona 1.41.111.05.00 odpowiednio 270 do
180 stopni.

In order to define the adjustment area of the VarioFlex, it must 
be brought into a position enabling to read the logo and the 
reference No. (see illlustration).

Please note:
As the plate is fixed to the side of the VarioFlex, there are RH and
LH pieces. Please note that this also influences the adjustment
area. Example: Item No. 1.41.101.05.00 has an adjustment area
ranging from 90° to 180° and the counterpart 1.41.111.05.00 from
270° to 180°

Okucie regulowane
� VarioFlex
� Informacje techniczne

Adjustable fitting
� VarioFlex
� Technical information

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

VarioFlex przegląd wersji | VarioFlex overview of variants

Zakres regulacji Art. nr Dodatkowy opis j.op
Adjustment area Reference No. comments PU

180° - 225° 1.41.321.05.05 Ramię podstawowe / arm 50

180° - 135° 1.41.331.05.05 Ramię podstawowe / arm 50

0° - 90° 1.41.151.80.23 Ramię chromowane o przekroju okrągłym / round link* 25

360° - 270° 1.41.161.80.23 Ramię chromowane o przekroju okrągłym / round link* 25

0° - 90° 1.41.151.81.23 Ramię chromowane o przekroju płaskim / flat link* 25

360° -270° 1.41.161.81.23 Ramię chromowane o przekroju płaskim / flat link* 25

0° - 105° 1.41.191.80.23 Ramię chromowane o przekroju okrągłym / round link* 25

360° - 255° 1.41.201.80.23 Ramię chromowane o przekroju okrągłym / round link* 25

0° - 105° 1.41.191.81.23 Ramię chromowane o przekroju płaskim / flat link* 25

360° - 255° 1.41.201.81.23 Ramię chromowane o przekroju płaskim / flat link* 25

90° - 180° 1.41.101.05.00 Ramię podstawowe / arm 50

270° - 180° 1.41.111.05.00 Ramię podstawowe / arm 50

Określanie zakresu regulacji | Determine the adjustment area
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2   B

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

drewno
wood

Ilustracja montażu | Installation illustration

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Ramię przyspawane
Lever in one piece, welded

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na to, że odpryski oraz pył związany ze 
spawaniem nie mogą dostać się w obszar wyznaczony przez linie przerywane.

Attention: Please pay attention to that no welding splatter or any dirt get
into the adjusting mechanism.

Bardzo ważną kwestią jest mocowanie okuć równolegle do 
siebie. Chodzi o odchylenie płaszczyzn w stosunku do linii refe-
rencyjnej A (B)
Tolerowane odchylenie od płaszczyzny referencyjnej nie może prze-
kraczać 2.0 mm.

It is very important that the fittings are mounted parallel to
each other. Tolerance of parallelism of the plain to the refe-
rence line (plain) A (B)
The tolerated plain has to be between two plains that are parallel
with the reference plain and in a distance of 2.0 mm. 

Okucie regulowane
� VarioFlex
� Wymogi dotyczące montażu

Adjustable fitting
� VarioFlex
� Installation requirements

Montaż do elementów wykonanych
z drewna

Do montażu do elementów wykona-
nych z drewna należy używać śrub M6
spełniających normę DIN EN ISO
7045. Muszą one być zabezpieczone
nakrętką pazurkową.

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws com-
plying to DIN EN ISO 7045 need to be
used. These need to be secured with a
press-in T-nut.
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max. 10 mm

35

48

(80)

min. >40

min. >22

drewno
wood

śruba M6
screw M6 
DIN EN ISO 7045

zaślepka chromowana 
Art. nr 2.41.001.50.23
cover cap chromed
ref. No. 2.41.001.50.23

ø 10 mm

podkładka/washer 
ø 10.5 mm DIN 125

nakrętka samokontrująca M 10 DIN 985
sixpan nut M10 DIN 985 
self-retaining, shallow heigth

Okucie regulowane
� VarioFlex
� Wymogi dotyczące montażu

Adjustable fitting
� VarioFlex
� Installation requirements

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Do VarioFlex z ramieniem chromowanym
o przekroju okrągłym
VarioFlex with round link Nakrętka pazurkowa 

art. nr 2.40.001.40.00

T-nut M6
ref. No. 2.40.001.40.00

minimalna grubość materiału:
drewno                    20 mm
drewno laminowane  18 mm
płyta wiórowa           19 mm

min. thickness
solid wood 20 mm
laminated wood 18 mm
chipboard 19 mm

Wszystkie wiercenia przeznaczone
dla nakrętki pazurkowej ø 8mm

all drillings ø 8 mm
for T-nut M6

Montaż do elementów wykonanych 
z drewna 

Do montażu do elementów wykonanych 
z drewna należy używać śruby spełniające
normę DIN EN ISO 7045. Muszą one być
zabezpieczone nakrętką pazurkową.

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws complying
to DIN EN ISO 7045 need to be used.
These need to be secured with a press-in
T-nut.
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max. 10 mm

Okucie regulowane
� VarioFlex
� Wymogi dotyczące montażu

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Adjustable fitting
� VarioFlex
� Installation requirements
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minimalna grubość materiału:
drewno                    20 mm
drewno laminowane  18 mm
płyta wiórowa           19 mm

min. thickness
solid wood 20 mm
laminated wood 18 mm
chipboard 19 mm

śruba M6
screw M6 
DIN EN ISO 7045

śruba M6 DIN EN ISO 7045-1
countersunk screw M6x55
DIN EN ISO 7046-1

UniFix art. nr 1.40.001.03.00
UniFix ref. No. 1.40.001.03.00

otwory ø 6,2 mm 
drillings ø 6.2 mm

drewno
wood

Wszystkie wiercenia przeznaczone
dla nakrętki pazurkowej ø 8mm
all drillings ø 8 mm for T-nut M6

Nakrętka pazurkowa 
art. nr 2.40.001.40.00

T-nut M6 
ref. No. 2.40.001.40.00

VarioFlex z ramieniem chromowanym
o przekroju płaskim
VarioFlex with flat link

Montaż do elementów wykonanych z drewna 

Do montażu do elementów wykonanych z drewna
należy używać śruby spełniające normę DIN EN
ISO 7045. Muszą one być zabezpieczone nakrętką
pazurkową.

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws complying to DIN
EN ISO 7045 need to be used. These need to be
secured with a press-in T-nut.
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FrankoFlex

Okucie regulowane do zagłówków i podłokietników w meblach 
tapicerowanych. FrankoFlex

Adjustable fitting for head- and armrests in upholstered furniture.
FrankoFlex

Okucie zapadkowe FrankoFlex jest nadal synonimem systemów regulacji w meblach tapicerowanych,
a dzięki swej stabilności oraz łatwemu montażowi stanowi dodaną wartość dla klientów.

The ratchet fitting FrankoFlex is still a synonym for the adjustment in upholstered furniture and
creates a clear added value for our customers thanks to its stability and flexibility in use. 



2121

FrankoFlex - do niezależnej regulacji zagłówków oraz
podłokietników

� Możliwość montażu do konstrukcji drewnianych i stalowych 
(na żądanie dostępne w wersji przeznaczonej do spawania, 
wykończenie .03) 

� Dyskretna, zamknięta konstrukcja nie zakłóca efektu wizualnego 
i zabezpiecza prawidłowe działanie

� Precyzyjne, 9-stopniowe zapadki umożliwiają niezależną regulację
okucia

� Otwory montażowe w systemie 32 mm
� Ponieważ okucie jest płaskie i wąskie oferuje wiele różnych 

możliwości montażu

FrankoFlex – for the individual adjustment of 
head- and armrests

� Possibility to mount on wooden and steel-tube bases  
(upon request available in a weld-on version, finish .03)

� The unobtrusive enclosed design does not detract from the
appearance and guarantees a secure functional performance

� The fine notches of 9° render the individual adjustment of the 
fitting possible

� Fixing-holes in 32-mm-system
� As the fitting is flat and slim, it offers many mounting 

possibilities
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� Uwaga | Note
Na żądanie możliwość dostarczania z płytką montażową (patrz str. 25) | Upon request possibility to supply with bracket (see page 25)

Punkt powrotu do pozycji
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10-ta pozycja 90° 

10 th
position 90°

� Inne wykończenia na zamówienie! | Other variants upon request!

�Kolor Colour Art. nr|ref.No

fosfatowany phosphated 1.xx.xxx.xx.03

pasywacja niebieska blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

Wykończenia powierzchni | ref. No. finish

Wymiary | Measures

Wymiary | MeasuresFrankoFlex

Okucie regulowane
� FrankoFlex

Adjustable fitting
� FrankoFlex

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 135°
� 10 zapadek

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 135°
� 10 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.110.00.xx 50
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18°

72°

18°

90°

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Wymiary | Measures

Wymiary | Measures

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 90°
� 10 zapadek

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 90°
� 10 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.100.00.xx 50

Okucie regulowane
� FrankoFlex

Adjustable fitting
� FrankoFlex
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FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 90°
� 8 zapadek

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 90°
� 8 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.120.00.xx 50
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Pozycja początkowa 180°
zero position 180°
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Pozycja początkowa 180°
zero position 180°

Okucie regulowane
� FrankoFlex

Adjustable fitting
� FrankoFlex

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Wymiary | Measures

Wymiary | MeasuresFrankoFlex

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 180°
� 3 zapadki

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 180°
� 3 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.200.00.xx 50

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 180°
� 7 zapadek

FrankoFlex 
� zero position 180°
� 7 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.150.00.xx 50
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Wymiary | Measures
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<Wymiary | Measures

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 90°
� 8 zapadek

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 90°
� 8 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.120.10.xx 25

Okucie regulowane
� FrankoFlex
� z płytkami montażowymi

Adjustable fitting
� FrankoFlex
� with brackets

FrankoFlex 
� Pozycja początkowa 180°
� 8 zapadek

FrankoFlex

FrankoFlex 
� zero position 180°
� 8 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.130.20.xx 25
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Określanie zakresu regulacji| Determine the adjustment area

Okucie regulowane
� FrankoFlex
� Informacje techniczne 

Adjustable fitting
� FrankoFlex
� Technical information

FrankoFlex przegląd wersji | FrankoFlex overview of variants

Pozycja początkowa Ilość zapadek Pozycja końcowa zawierająca punkt Art. nr j.op

powrotu do pozycji początkowej

zero-position adjusting positions Final position including point of return Reference No. PU

90° 10 198° 1.40.100.00.00 50

90° 8 180° 1.40.120.00.00 50

90° 5 153° 1.40.290.00.00 50

90° 4 144° 1.40.270.00.00 50

90° 6 162° 1.40.330.00.00 50

99° 7 180° 1.40.170.00.00 50

108° 3 153° 1.40.160.00.00 50

108° 6 180° 1.40.180.00.00 50

108° 4 162° 1.40.210.00.00 50

108° 10 216° 1.40.230.00.00 50

117° 5 180° 1.40.310.00.00 50

135° 3 180° 1.40.380.00.00 50

135° 4 189° 1.40.280.00.00 50

144° 6 216° 1.40.400.00.00 50

153° 3 198° 1.40.390.00.00 50

153° 2 189° 1.40.410.00.00 50

180° 8 270° 1.40.130.00.00 50

180° 7 261° 1.40.150.00.00 50

180° 3 225° 1.40.200.00.00 50

180° 5 243° 1.40.300.00.00 50

Przykład: FrankoFlex,
pozycja początkowa 180° 
3 zapadki

Example: FrankoFlex, 
zero position 180°, 
3 adjusting positions

� Inne warianty dostępne na zamówienie | Other variants upon request 
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Okucie regulowane
� FrankoFlex
� Zalecenia dotyczące montażu

Adjustable fitting
� FrankoFlex
� Installation requirements

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Nakrętka pazurkowa M6 
Art. nr 2.40.001.40.00
T-nut M6
ref. No. 2.40.001.40.00

Wszystkie wiercenia przeznaczone
dla nakrętki pazurkowej ø 8mm
all drillings ø 8 mm for T-nut M6

Śruby M6 
DIN EN ISO 7045
screw M6
DIN EN ISO 7045

max. 10 mm
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Uwaga: Należy zwrócić uwagę by odpryski oraz pył związane ze spawaniem nie dostały się do wnętrza mechanizmu.
Attention: Please pay attention to that no welding splatter or any dirt get into the adjusting mechanism.

Ramię w całości przyspawane
Lever in one piece, welded

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

drewno
wood

Montaż do elementów wykonanych z drewna 

Do montażu do elementów wykonanych z drewna
należy używać śruby spełniające normę DIN EN
ISO 7045. Muszą one być zabezpieczone nakrętką
pazurkową.

minimalna grubość materiału:
drewno                    20 mm
drewno laminowane  18 mm
płyta wiórowa          19 mm

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws complying to DIN
EN ISO 7045 need to be used. These need to be
secured with a press-in T-nut.

min. thickness:
solid wood 20 mm
laminated wood 18 mm
chipboard 19 mm

2   B Bardzo ważną kwestią jest mocowanie
okuć równolegle do siebie. Chodzi 
o odchylenie płaszczyzn w stosunku do
linii referencyjnej A (B)
Tolerowane odchylenie od płaszczyzny refe-
rencyjnej nie może przekraczać 2.0 mm.

It is very important that the fittings 
are mounted parallel to each other.
Tolerance of parallelism of the plain to
the reference line (plain) A (B)
The tolerated plain has to be between two
plains that are parallel with the reference
plain and in a distance of 2 mm.
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FrankoFlex

Okucie regulowane do zagłówków i podłokietników w meblach tapicerowanych.
FrankoFlex ze sprężyną

Adjustable fitting for head- and armrests in upholstered furniture. 
FrankoFlex with spring

FrankoFlex ze sprężyną jest używany do regulacji podłokietników, a w szczególności do płasko leżących
podłokietników oraz zagłówków w meblach tapicerowanych. Sprężyna uniemożliwia samoczynne 
podnoszenie się podłokietników podczas siadana na sofie. Sprężyna nie ma żadnego wpływu na 
stabilność oraz jakość FrankoFlex. 

The FrankoFlex with spring is used to adjust armrests, particularly flat armrests, as well as headrests
in upholstered furniture. The spring prevents the FrankoFlex from rising unintentionally when
someone sits on the sofa. The spring does not have any effect on the usual stability and quality of
the FrankoFlex.
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Wymiary | MeasuresFrankoFlex

FrankoFlex 
� Ze sprężyną 
� Pozycja początkowa 90°
� 10 zapadek

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Nakrętka M6 
Art. nr 2.40.001.40.00
T-nut M6
ref. No. 2.40.001.40.00

minimalna grubość materiału:
drewno                    20 mm
drewno laminowane  18 mm
płyta wiórowa          19 mm

min. thickness:
solid wood 20 mm
laminated wood 18 mm
chipboard 19 mm

Wszystkie wiercenia przezna-
czone dla nakrętki pazurkowej
ø 8 mm
all drillings ø 8 mm for T-nut
M6

Śruby M6 
DIN EN ISO 7045
screw M6
DIN EN ISO 7045

max. 10 mm
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Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.xx8.xx.xx 25

FrankoFlex 
� with spring
� zero position 90°
� 10 adjusting positions
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System modułowy
� Akcesoria

Modular system
� Accessories

Art. nr Nazwa Ilustracja Rysunek techniczny
Reference No. Name Illustration Technical drawing

1.40.100.23.00 Listwa metalowa
Metal bar 

1.40.100.24.00 Listwa metalowa
Metal bar 

1.40.100.27.00 Listwa metalowa
Metal bar 

2.40.100.53.00 Łącznik ø 12 mm
Round link ø 12 mm

2.41.600.01.00 Listwa łącząca odgięta 
joint-bar bent

1.20.420.01.00 Złącze wsuwane 
1.20.420.02.00 K. D. fitting

2.40.100.20.00 Płytka montażowa  
Fixing plate

1.40.100.08.00 Płytka montażowa
Fixing plate

2.40.100.19.00 Płytka montażowa

Fixing plate
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Art. nr Nazwa j.op Ilustracja Rysunek techniczny
Reference No. Name packing unit Illustration Technical drawing

1.40.120.33.00 FrankoFlex z płytką 25
montażowąl i metalową 
listwą
FrankoFlex with plate
and metal bar

1.40.100.74.00 FrankoFlex z płytką 25
montażową i metalową
listwą
FrankoFlex with plate
and metal bar

1.40.120.78.00 FrankoFlex 25
z łącznikiem ø 12 mm
FrankoFlex with round 
link ø 12 mm

1.40.120.60.00 FrankoFlex z okuciem  25
wsuwanym K.D i płytką
montażową
FrankoFlex with K. D.  
fitting and plate

1.40.330.64.00 FrankoFlex z płytkami 25
montażowymi
FrankoFlex with
fixing plates

1.41.220.22.00 VarioFlex z płytką  25
montażową i listwą
VarioFlex with plate
and arm

Wersje
� Komponenty + okucia

Versions
� Components + fitting
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FrankoFlex

Prawdziwy komfort, bo nie usłyszysz nic! 
FrankoFlex z trybem cichym Silent Mode

Feel comfort, not hear it ! FrankoFlex with Silent Mode 

FrankoFlex z trybem cichym Silent Mode rewolucjonizuje regulację w meblach tapicerowanych pozo-
stając jednocześnie odzwierciedleniem stabilności i jakości. Wnosi spokój i poczucie komfortu w nieo-
siągalnej dotąd formie. Nowe okucie pozwala na bezgłośną regulację, zapewniając tym samym nową
jakość użytkowania mebli, a naszym klientom daje możliwość wyróżnienia się.

FrankoFlex with Silent Mode revolutionises the adjustment in upholstered furniture with well-known 
stability and quality. It renders possible relaxation and calm that up to now was unknown in this form.
The new fitting permits adjustment without any ratching noise and procures therefore a new high-
quality use thus enabling our customers to differentiate themselves by proposing new possibilities.
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Wymiary | MeasuresFrankoFlex

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.45.100.00.xx 50

FrankoFlex 
� Z Silent Mode
� Pozycja początkowa 90°
� 10 zapadek

FrankoFlex 
� with Silent Mode
� zero position 90°
� 10 adjusting positions

� Uwaga | Note
Inne warianty dostępne na bazie istniejących modeli FrankoFlex. | Other variants according to the existing reference numbers FrankoFlex.

Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76.

Zastrzegamy sobie prawo  do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.
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PowerFlex

Okucie regulowane do oparć w meblach tapicerowanych. PowerFlex

Adjustable fitting for backrests in upholstered furniture. PowerFlex

Elastyczne meble tapicerowane coraz częściej stają centrami wypoczynkowymi umieszczonymi na samym
środku pomieszczenia. Aby zapewnić komfortową i bezpieczną regulację, stosowane okucia  powinny być
elastyczne i wszechstronne. Nowe okucie regulowane PowerFlex stworzone przez firmę Hettich spełnia te
wymagania w najlepszy sposób. Zastosowanie nowych technologii pozwoliło na uzyskanie bardzo wyso-
kiego momentu siły.

Flexible and multi-functional upholstered furniture serve more and more as a free standing residential
landscape in the centre of the room. In order to provide a comfortable and secure adjustment, functional 
fittings are needed that allow a lot of flexibility and agility. The new adjustable fitting PowerFlex by
Hettich fulfills these requirements in the best possible way. Thanks to the use of new technologies it is
possible to achieve a very high torque.
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Mocny i elastyczny

� W połączeniu z wąskimi, szerokimi i zwartymi konstrukcjami
ujawnia bogactwo możliwych zastosowań

� Może być użyty jako widoczne okucie ze względu na zamkniętą
konstrukcję oraz polerowaną powierzchnię, gwarantując przy tym
bezpieczne działanie

� Sześć precyzyjnych zapadek co 15 stopni oraz zakres regulacji 90
stopni umożliwia pełną regulację 

� Montaż za pomocą śrub lub spawu
� Maksymalny, dopuszczalny moment siły dla jednego okucia 

PowerFlex 500 Nm

Powerful and flexible 

� With a narrow width and compact construction it allows a 
variety of installation possibilities

� It may be used as a visible fitting due to its enclosed design
which has a polished finish whilst also guaranteeing a secure
functional performance

� Six fine notches of 15 degrees over an adjustment area of 
90 degrees allow for individual adjustment

� Fixation by screwing or welding
� Acceptable maximum torque for one PowerFlex: 500 Nm

With the new PowerFlex adjustable
fitting we offer to our customers
unique possibilities to differ their
design of furniture with extremely
long and large upholstered adjusta-
ble parts.

Wraz z nowym okuciem regulowa-
nym PowerFlex oferujemy naszym
klientom unikalną możliwość
zróżnicownia mebli składających się
z ekstremalnie długich, dużych oraz
regulowanych segmentów.
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Wymiary | Measures

PowerFlex 
� Pozycja początkowa 180°
� 4 zapadki

PowerFlex

PowerFlex 
� zero position 180°
� 4 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.42.460.01.xx 25

Wymiary | MeasuresPowerFlex

Okucie regulowane
� PowerFlex

Adjustable fitting
� PowerFlex
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18°

90°

Wymiary | Measures

� Uwaga | Note
Na zamówienie może być dostarczony z płytką montażową | Upon request possibility to supply with bracket

Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo  do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

� Inne wykończenia na zamówie | Other variants upon request!

Kolor Colour Art. nr | ref.No 

fosfatowany phosphated 1.xx.xxx.xx.03 

pasywacja niebieska blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

Wykończenia powierzchni | ref. No. finish 

PowerFlex 
� Pozycja początkowa 90°
� 6 zapadki

PowerFlex

PowerFlex 
� zero position 90°
� 6 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.42.600.01.xx 25

Okucie regulowane 
� PowerFlex

Adjustable fitting
� PowerFlex
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18°

60°

Określanie zakresu regulacji | Determine the adjustment area

Przykład: PowerFlex, pozycja
początkowa 180°, 4 zapadki

Example: PowerFlex, 
zero position 180°, 
4 adjusting positions

PowerFlex przegląd wersji | PowerFlex overview of variants

Pozycja początkowa Ilość zapadek Pozycja końcowa zawierająca punkt Art. nr j.op
powrotu do pozycji początkowej

zero-position adjusting positions Final position including point of return Reference No. PU

90° 2 138° 1.42.200.01.00 25

90° 4 168° 1.42.400.01.00 25

90° 6 198° 1.42.600.01.00 25

135° 2 183° 1.42.230.01.00 25

135° 3 198° 1.42.330.01.00 25

180° 2 228° 1.42.260.01.00 25

180° 4 258° 1.42.460.01.00 25

180° 5 273° 1.42.560.01.00 25

180° 6 288° 1.42.660.01.00 25

Okucie regulowane
� PowerFlex
� Informacje techniczne

Adjustable fitting
� PowerFlex
� Technical information

� Inne warianty dostępne na zamówienie | Other variants upon request 
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Keep the marked area (switching mechanism) clean 
(no welding splatter or adhesives). Please don’t exceed
the maximum permissible temperature of 200°C.

Montaż z elementami wykonanymi z metalu
Rekomendujemy użycie profili o min. grubości
ścian 2,0 mm (np. 40x20x2 mm).
Śruby M8 (norma DIN 931) użyte do montażu
powinny spełniać normę wytrzymałości 8.8
Należy użyć nakrętek samokontrujących M8
(norma DIN 982)

Installation in metal bases
We recommend using metallic profiles with a
minimum wall thickness of 2,0 mm 
(e. g. 40x20x2).
Use M8 screws (complying to DIN 931) with a
minimum strength class of 8.8 and lock nuts
M8 (complying to DIN 982). 

Średnica wiercenia ø 8,1 mm

Drilling diameter ø 8,1 mmdrewno
wood

Ilustracja montażu | Installation illustration

Montaż w konstrukcjach drewnianych
Do montażu do elementów wykonanych 
z drewna należy używać śruby M8 spełniające
normę DIN EN ISO 7045. Muszą one być zabez-
pieczone nakrętką pazurkową

Montaż PowerFlex do konstrukcji drewnia-
nej nie pozwala na uzyskanie momentu siły
500 Nm. Wspomniany wymóg spełnia montaż
do konstrukcji metalowej.

Installation in wooden bases 
For fixing to wood M8 screws complying to DIN
EN ISO 7045 need to be used. These need to be
secured with a press-in T-nut.

It is not possible to achieve a torque of
500 Newton meters if fitting the PowerFlex
to a wooden base. We therefore recommend
that it is only fitted to metal bases. 

i

i

Uwaga: Obszar oznaczony linią przerywaną musi pozostać
wolny od zanieczyszczeń związanych ze spawaniem oraz
klejów. Podczas spawania temperatura nie powinna prze-
kraczać 200°C.

Równoległe względem siebie położenie mechanizmów jest bardzo ważne!
Prosimy upewnić się, że wskazówki odnośnie równoległego położenia oraz kąty
zostały zachowane.
Odchylenie od punktów odniesienia (linia A i B) montowanego elementów nie
powinny przekraczać 2.0 mm. Dane odnośnie położenia służą zapewnieniu
poprawności działania współpracujących ze sobą okuć PowerFlex. 

Parallelism during installation is very important!
Please ensure that the indications regarding parallelism and angularity are
observed.
Tolerance of parallelism of the surface to the datum line (surface) A (B).
The toleranced surface has to lie between two surfaces that are parallel
with the datum line and in a distance of 2,0 mm. The tolerance figures are
used to improve the functionality of the two PowerFlex fittings relative to
each other.

Wymogi dotyczące montażu | Installation requirements 

Okucie regulowane
� PowerFlex
� Wymogi dotyczące montażu

Adjustable fitting
� PowerFlex
� Installation requirements

Na ramionach oznaczono obszar 
w którym można dokonać montażu
poprzez spawanie. Minimalna
odległość wynosi 55 mm.

The mark shows the permitted welding
range of the two plates. Please note
the minimum distance of 55 mm.
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Zalecenia dotyczące montażu | Installation requirements 

śruba z łbem
sześciokątnym/
sixpan screw 
M8x40
DIN EN 2416

nakrętka
sześciokątna 
M8 DIN 985
samokontrująca
sixpan nut 
M8 DIN 985 
self-retaining

m
in

. 1
00

Instrukcje montażu
stal
Assembly instructions
steel

Zalecenia dotyczące montażu | Installation requirements 

Montaż z elementami wykonanymi z drewna 
Do montażu z drewnem stosować śruby M8 spełniające normę
DIN EN ISO 7045. Muszą być one zabezpieczone nakrętką
pazurkową. Montaż PowerFlex do konstrukcji drewnianej
nie pozwala na uzyskanie momentu siły 500Nm. Wspomniany
wymóg spełnia montaż do konstrukcji metalowej.

Installation in wooden bases 
For fixing to wood M8 screws complying to DIN EN ISO 7045
need to be used. These need to be secured with a press-in T-
nut. It is not possible to achieve a torque of 500 Newton
meters if fitting the PowerFlex to a wooden base. We the-
refore recommend that it is only fitted to metal bases. 

i

i
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profil o przekroju/square tube
40x20x2mm DIN 2395

wiercenie ø 8,1 mm 
drillings ø 8.1 mm

podkładka/washer 
DIN 125 A8.4

śruba metryczna M8
screw M8
DIN EN ISO 7045

20 mm lite drewno (twarde)
20 mm solid wood (hardwood)
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śruba typu konfirmat
direkta screw 
ø 6.5x50mm

wszystkie otwory ø 10
do nakrętki pazurkowej M8.
all drillings ø 10, for T-nut M8

nakrętka pazurkowa M8
T-nut M8

śruba typu konfirmat
direkta screw 
ø 6.5x50mm

16

90
°

Ņ
6.

5

Ņ
7

Ņ
1040

16

drewno
wood

Okucie regulowane
� PowerFlex
� Zalecenia dotyczące montażu

Adjustable fitting
� PowerFlex
� Installation requirements

Montaż z elementami wykonanymi 
z metalu
Rekomendujemy użycie profili o min.
grubości ścian 2,0 mm. (np. 40x20x2
mm)
Śruby M8 (norma DIN 931) użyte do
montażu powinny spełniać normę
wytrzymałości 8.8 Należy użyć nakrętek
samokontrujących M8 (norma DIN 982)

Installation in metal bases
We recommend using metallic profiles
with a minimum wall thickness of 2,0
mm (e. g. 40x20x2 mm).
Use M8 screws (complying to DIN 931)
with a minimum strength class of 8.8
and lock nuts M8 (complying to DIN
982). 

Instrukcje montażu: szkielet drewniany
Assembly instructions wood

A-A
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Informacje techniczne
� Określanie momentu siły

Technical information
� Determine the torque

Określanie momentu siły | Determine the torque

długość/length (I)

M = F x l

Dopuszczalna maksymalna nośność zależy od długości dźwigni
(promienia wodzącego).

długość podłokietnika lub  0,2 0,4 0,8
oparcia w metrach

max. nośność w N (nuton) 1100 550 275

220 Nm = 550 N x 0,4 m (odpowiada to naciskowi 55 kg na
podłokietnik lub oparcie o długości 400 mm)

Jest to maksymalny moment siły dla jednego okucia
FrankoFlex: 220 Nm

Używając dwóch lub więcej okuć FrankoFlex maksymalna nośność
może być zwiększona. Należy jednak zwrócić uwagę, że będzie to
zależne od stabilności i wytrzymałości pozostałych elementów. 

The acceptable maximum load depends on the length (l) of
the arm or backrest.

arm or backrest l in m 0,2 0,4 0,8

max. load in N 1100 550 275

220 Nm = 550 N x 0,4 m (this corresponds to 55 kg if the length
of the arm or backrest is 400 mm)

Acceptable maximum torque for one FrankoFlex: 
220 Nm

By using two or more FrankoFlex fittings the acceptable maxi-
mum load can be increased. However, the factor depends on the
stability of the base and of the arm or backrest.

moment siły (M) = siła (F) x promień wodzący (l) torque (M) = force (F) x lever arm (l) 
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VarioStretch

Okucie regulowane z funkcją napinania. VarioStretch

Adjustable fitting with stretch function. VarioStretch

Okucie regulowane "VarioStretch" podąża z trendem łączenia designu za wygodą użytkowania.
Oferuje komfortowe funkcje, zachowując przy tym estetyczny wygląd mebla tapicerowanego. 

The "VarioStretch" adjustable fitting follows the trend towards combining design with multi  func tional
usability. It provides practical convenience and also addresses the aesthetic appearance of upholstered
furniture.
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Nowe oblicze Twojej sofy

� Okucie zmontowane
� Okucie regulowane do zagłówków 
� Zapobiega fałdowaniu się tkaniny
� Pozycja początkowa 105°
� 6 zapadek
� Napięcie w przybliżeniu 85 mm

Face-lift for your sofa 

� Fitting, completely mounted
� Adjustable fitting for crease-free neckrests 
� Prevents creases in the cover of the sofa 
� 105° zero position
� 6 adjusting positions
� Stretching approx. 85 mm

Kiedy używa się okuć bez funkcji napinania,
tkanina fałduje się.

When an adjustable fitting without stretch
function is used, the outer covering become
creased.

VarioStretch napinając tkaninę powoduje,
że jej powierzchnia pozostaje gładka.

The VarioStretch stretches the covering so
that it remains smooth.
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Wymiary | MeasuresVarioStretch
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* 6 zapadek co 15° wraz z
punktem powrotu do pozycji
początkowej 105°

* 6 adjusting positions of 15° 
plus point of return = 105°

Wymiary | MeasuresVarioStretch

Okucie regulowane
� VarioStretch
� Z funkcją napinania 

Adjustable fitting
� VarioStretch
� With stretch function

VarioStretch 
� z zagiętą płytką montażową 

VarioStretch
� with angled fixing plate

VarioStretch 
� z płytką montażową

VarioStretch
� with plate

Art. nr | ref. No. j.op | PU

kpl./pair 2.41.810.10.05 10
2.41.820.10.05 10

Art. nr | ref. No. j.op | PU

kpl./pair 2.41.830.10.05 10
2.41.840.10.05 10

* 6 zapadek co 15° wraz z
punktem powrotu do pozycji
początkowej 105°

* 6 adjusting positions of 15° 
plus point of return = 105°
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2   B Ilustracja montażu | Installation illustration
Prosimy o upewnienie się, że wymóg równo-
ległego montażu oraz kąty pomiędzy oku-
ciami są zachowane. Odchylenie od punktów
odniesienia (linia A i B) montowanego ele-
mentów nie powinny przekraczać 2,0 mm.

Tolerance of parallelism of the plain to the
reference line (plain) A(B). The tolerated
plain has to be between two plains that are
parallel with the reference plain and in a
distance of 2,0 mm.

Maksymalne, dopuszczalne
wzajemne przesuniecie mecha-
nizmu po stronie Y i Z podczas
montażu to 2 mm

max. misalignment of size Z
compared to Y during bolting
is 2 mm

Równoległe położenie mechanizmów
względem siebie jest bardzo ważne!
Uwaga: Należy zwrócić uwagę by odpryski
oraz pył związane ze spawaniem nie dostały
się do wnętrza mechanizmu.

Parallelism during installation is very
important!
Please pay attention that no welding 
splatter or any dirt get into the adjusting
mechanism.

Do montażu do elementów wykonanych 
z drewna należy używać śruby spełniające
normę DIN EN ISO 7045. Muszą być one
zabezpieczone nakrętką pazurkową.

For fixing to wood M6 screws complying to
DIN EN ISO 7045 need to be used. These
need to be secured with a press-in T-nut.

Zalecane miejsce
przykręcenia śru-
bami M6

Recommended 
position of the 
screws M6

Dystans pomiędzy
otworami: 
V = W - 105 mm

Bolting measures: 
V = W - 105 mm

Zalecane miejsce
przykręcenia śrubami
M6

Recommended 
position of the 
screws M6

Dystans pomiędzy otworami: 
W = V + 7 mm

Bolting measures 
W = V + 7 mm

Maksymalne, dopuszczalne wza-
jemne przesuniecie elementu Y i
Z podczas montażu to 2 mm

max. misalignment of size Z
compared to Y during bolting is
2 mm

VarioStretch z zagiętą płytką
montażową

VarioStretch with angled 
fixing plate

VarioStretch mocowany
do boku

VarioStretch for side 
assembly

Zalecenia dotyczące montażu | Installation requirements 

Zalecenia dotyczące montażu | Installation requirements 

Okucie regulowane
� VarioStretch
� Zalecenia dotyczące montażu

Adjustable fitting
� VarioStretch
� Installation requirements

Maksymalne światło pomiędzy
okuciami 700 mm

Installation size max. 700 mm

Równoległe położenie mechanizmów
względem siebie 

Parallelism of the screw-on plains
from LH to RH side

Obszar oznaczony linią przerywaną powinien
być wolny o pozostałości kleju lub innych
zanieczyszczeń.

Keep the adjustment area clean, no welding
splatter or glue
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FrankoStretch

Okucie regulowane z funkcją napinania. FrankoStretch

Adjustable fitting with stretch function. FrankoStretch

FrankoStretch jest używany do regulacji zagłówków w meblach tapicerowanych, gdzie zagłówek jest
integralną częścią oparcia. Okucie napina materiał pokrywający oparcie i zagłówek wygładzając
powstające fałdy.

The FrankoStretch is used to adjust neck rests in upholstered furniture with integrated upholstered
backrests. The fitting stretches the covering of both the neckrest and the seat at the same time
smoothing unsightly creases.
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Zalety FrankoStretch

� Rozciągnięcie w granicach 40 mm
� Montaż identyczny jak w przypadku FrankoFlex
� Funkcja napinania tkaniny mieszcząca się w obrysie okucia  
� Łatwe tapicerowanie ze względu na zaokrąglony kształt
� Opcjonalnie dostępny ze sprężyną

Advantages of FrankoStretch

� Stretching approx. 40 mm
� Stretch function is linear within the sizes of the fitting
� Same assembly as for the well-known FrankoFlex
� Easy upholstery because of its rounded shape
� Optionally available with spring
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Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.44.100.13.xx 25
1.44.100.14.xx 25

Wymiary | Measures
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10 zapadek

10 adjusting positions

FrankoStretch

Okucie regulowane z funkcją napinania
� Stworzony na bazie FrankoFlex
� Okucie regulowane do zagłówków 

zapobiegające fałdowaniu się materiału
� Napięcie w granicach 40 mm
� Pozycja początkowa 90°
� 10 zapadek

Adjustable fitting with stretch function
� Based on FrankoFlex
� Adjustable fitting for crease-free neckrests
� Stretching approx. 40 mm
� Zero position 90°
� 10 adjusting positions

Okucie regulowane
� FrankoStretch
� Z funkcją napinania 

Adjustable fitting
� FrankoStretch
� With stretch function

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.
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klik / click

UniFix użyty wraz 
z FrankoFlex

UniFix with FrankoFlex

UniFix użyty
wraz z VarioFlex

UniFix with
VarioFlex

UniFix użyty wraz z VarioFlex
z ramieniem chromowanym o
przekroju płaskim

UniFix with VarioFlex
with flat link

UniFix 

UniFix

UniFix pozwala na szybki montaż
zagłówka lub podłokietnika.

The UniFix allows the quick assem-
bly of the back and armrest to the
sofa. 

Złącze wsuwane przeznaczone do okuć FrankoFlex 
oraz VarioFlex. UniFix

K. D. fitting for FrankoFlex and VarioFlex. UniFix

Złącze wsuwane UniFix zostało stworzone celowo aby łączyć FrankoFlex, VarioFlex
z ramieniem chromowanym o przekroju płaskim oraz FrankoStretch z konstrukcją
mebla tapicerowanego. Pozwala ono na łatwy montaż nawet w domu użytkownika.
Ułatwia też transport masywnych mebli tapicerowanych. Wyraźnie słyszalne 
kliknięcie oznacza, że okucie zostało wsunięte w UniFix.

The K. D. fitting UniFix was especially developed for the assembly of FrankoFlex,
VarioFlex and VarioFlex with flat link in upholstered furniture. It renders possible
preassembly at the site where the wooden or steel tube bases are being produced
and the final assembly can easily be effected at the customer. Thus it facilitates
transport of bulky and heavy upholstered furniture. The fitting arrests in the
UniFix with an audible clicking sound
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UniFix

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.001.03.xx 100

UniFix złącze wsuwane 
� z odbojnikiem
�  montaż poprzez spawanie nie

jest możliwy

UniFix K. D. fitting
� with damper
� welding not possible

� Inne wykończenia na zamówienie! | Other variants upon request!

Kolor Colour Art. nr | ref.No

fosfatowany phosphated 1.xx.xxx.xx.03 

pasywacja niebieska blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

UniFix Wykończenia powierzchni | ref.No. finish

Wymiary | MeasuresUniFix

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.001.04.xx 100

UniFix złącze wsuwane
� okucie rozłączne 

UniFix K. D. fitting
� K. D. version

Wymiary | MeasuresUniFix

Okucia łączące 
� UniFix

K. D. fitting
� UniFix

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.40.001.01.xx 100

UniFix złącze wsuwane
� okucie nierozłączne

UniFix K. D. fitting
� no K. D. version

�
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Installation in steel bases 
(illustration a+b)

weld-on version in finish .03
Weld within an area X of 3.5 mm

Note: The inner part of the fitting needs to be
kept clean – no welding splatter! 

General angle tolerances when welding +/- 1° 
(In general the mounting instructions of the
adjustable fittings need to be observed)

Montaż do konstrukcji wykonanych z drewna | Installation requirements in wooden bases

drewno
wood

metal
metal

metal
metal

Montaż do konstrukcji wykonanych ze stali 
(ilustracja a+b)

Wersja do spawania wykończenie 03 (fosfatowane)
spawanie w obszarach oznaczonych X, tolerancja 3,5 mm

Wewnętrzna powierzchnia okucia powinna pozostać wolna
od zanieczyszczeń związanych ze spawaniem!

Ogólne dopuszczalne odchylenie podczas spawania wynosi
+/- 1 mm. (Patrz instrukcje montażu okuć regulowanych)

Montaż do konstrukcji wykonanych 
z drewna (ilustracja c)

Do montażu do elementów wykonanych
z drewna należy używać śruby spełniające
normę DIN EN (ISO 7045-1). Muszą być
one zabezpieczone nakrętką pazurkową.

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Okucia łączące 
� UniFix
� Zalecenia dotyczące montażu

K. D. fitting
� UniFix
� Installation requirements

Installation in wooden bases 
(illustration c)

For fixing to wood, M6 flat-head screws
complying with DIN EN (ISO 7046-1)
need to be used. These need M6 to be
secured with a press-in T-nut.

Montaż do konstrukcji wykonanych ze stali | Installation requirements in steel bases

a)
b)

c)



52

83

63

m
in

. 2
8

±0.4ø25

m
ax

. 3
0

58

83

68

m
in

. 2
8

±0.4ø25

m
ax

. 3
0

5858

27
68

Tuleja z zamontowanym FrankoFlex 
Sleeve with FrankoFlex

Tuleja z zamontowanym VarioFlex
Sleeve with VarioFlex

Wymiary | Measures
kpl. z VarioFlex  Set with VarioFlex
Tuleja do łatwego montażu | Sleeve for easy assembly

Wymiary | MeasuresTuleja do łatwego montażu | Sleeve for easy assembly

Art. nr | ref. No. j.op | PU

np. 1.40.xx5.78./79.23
e. g. 2.41.001.16.23

1.41.001.06.10

kpl. z FrankoFlex Set with FrankoFlex

Minimalne zamówienie
100 kpl/
minimum quantity 
per order: 100 Set

Tuleja do łatwego montażu | Sleeve for easy assembly

� Szybki i łatwy montaż
� Możliwość wstępnego montażu już w miejscu, gdzie powstaje

drewniana lub metalowa konstrukcja nośna, a ostateczny 
montaż następuje na miejscu u klienta

� Optymalizuje transport mebla tapicerowanego
� System składa się z tulei oraz nasadki zakrywającej

� Quick and easy assembly
� Preassembly is possible at the site where the wooden or steel

tube bases are being produced and final assembly can easily
be effected at the customer

� Optimizes the transport of upholstered furniture
� The system consists of an assembly-bush and a cover cap

Systemy złącz do okuć regulowanych z okrągłym
elementem chromowanym

K. D. system for adjustable fittings with round link

� Uwaga | Note
Inne warianty dostępne na zamówienie | Other variants upon request.

Art. nr | ref. No. j.op | PU

np. 1.41.xxx.93.23
e. g. 2.41.001.16.23

1.41.001.06.10

Minimalne zamówienie
100 kpl/
minimum quantity 
per order: 100 Set
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� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Wymiary | MeasuresZłącze wsuwane | K. D. fitting

Złącze wsuwane do mebli tapicerowanych 
� Szybki montaż
� Można stosować z prawej i lewej strony
� Wykończenie: pasywacja niebieska

K. D. fitting for upholstered furniture 
� Rapid assembly
� For right and left hand side
� Blue passivated

Wersja | Version Art. nr | ref. No. j.op | PU

1 1.20.420.01.05 250

2 1.20.420.02.05 250

Złącze wsuwane | K. D. fitting

Klik i … gotowe!

Simply click home !

Element 1
part 1

Element 1
K. D. fitting 1

Element 2
K. D. fitting 2

Element 2
part 2
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Przykłady zastosowania
Proposed applications
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Rastomat

Ustaw we właściwej pozycji i odpręż się! Rastomat

Click home and relax! Rastomat

Największą zaletą tego uniwersalnego okucia jest łatwy i szybki montaż. To samo oku-
cie może być montowane z lewej i prawej strony. Zatrzymuje się w każdej pozycji bez
potrzeby powrotu za każdym razem do punktu początkowego. Stalowy trzpień ograni-
cza jego otwarcie. Kolejną zaletą jest to, że okucie pracuje cicho i podczas regulacji nie
powstaje żaden nieprzyjemny hałas. 

The main advantage of the universal telescopic fitting is its easy and quick assembly.
The same fitting can be used on the left and right hand side. It stops in every position
without the need to retrace each time into the initial position. A steel pin limits ope-
ning. A further advantage of the fitting is that it can be adjusted silently and during
adjustment does not create any unpleasant noises. 
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Rastomat

Wymiary | Measures

pozycja początkowa 214
zero position 214

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Ilustracja montażu | Installation illustration

Pierścień dystansowy 
distance ring

Rastomat

Pierścień dystansowy
� Element mocujący do 

Rastomat

Distance ring
� How to fix the 

Rastomat 

Art. nr | ref. No. j.op | PU

2.70.400.18.05 1000

Rastomat, przegląd wariantów | Rastomat overview of variants

Ilość zapadek Wymiar w pozycji Wymiar w pozycji Opis Art. nr j.op
początkowej końcowej

adjusting positions zero-position Final position Note Reference No. PU

5 141 231 1.70.350.00.05 100

5 141 231 z 1 płytką montażowa / with 1 fixing plate 1.70.350.20.05 50

5 141 273 z 2 płytkami montażowymi / with 2 fixing plates 1.70.350.21.05 50

5 183 274 1.70.351.00.05 100

6 214 374 � wersja 6-cio zapadkowa umożliwia 1.70.306.00.05 50
powrót do punktu startu z każdej zapadki

� the 6-position-ratchet is reversible

10 214 374 1.70.300.00.05 50

Okucie teleskopowe
� Rastomat

Telescopic fitting
� Rastomat
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MultiFlex

Wielofunkcyjność w każdej sytuacji. MultiFlex 

Multi flexibility in any situation. MultiFlex

Okucie regulowane stosowane w łóżkach, które wymagają płaskiej kon-
strukcji i regulacji zagłówka oraz odcinka nóg, stosowane w stelażach
drewnianych i metalowych.          

     
The adjustable bed fitting which requires an extremely shallow installation
height for the adjustment of head and foot sections of wooden or metal
slatted bed frames.



59

MultiFlex

� Maksymalnie płytka konstrukcja
� Łatwy i szybki montaż
� Płytki montażowe zapobiegające 

przechyleniu w bok
� Testowane przez instytut LGA 

w Norymberdze
� 13 lub 6 zapadek

MultiFlex

� Extremely shallow installation height
� Quick and easy fastening
� Fixing-plates free from lateral movement
� Tested by LGA Nuremberg
� 13 or 6 adjusting positions

Pozycja końcowa (maksymalne otwarcie)

stop (max. opening)

Wymiary | Measures

Pozycja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

position

Dystans x w mm
29 69 99 124 143 160 176 193 207 223 240 257 278 332

distance x

MultiFlex podstawowe okucie
� 6 zapadek

MultiFlex basic fitting
� 6 adjusting positions

MultiFlex podstawowe okucie
� 13 zapadek

MultiFlex basic fitting
� 13 adjusting positions

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.101.00.xx 50

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.100.00.xx 50

Adjustable bed fitting
� MultiFlex
� Basic fitting

Okucie regulowane do łóżka
� MultiFlex
� Okucie podstawowe

MultiFlex



Wkręty z łbem stożkowym ø 4 x 17
 countersunk screw ø 4 x 17
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� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Adjustable bed fitting
� MultiFlex
� Basic fitting

Okucie regulowane
� MultiFlex
� Okucie podstawowe

Wymiary | Measures

Płytka montażowa MultiFlex
� górna płytka do "szybkiego montażu"

   
Fixing-plate MultiFlex 
� for upper “quick-fix“ device

MultiFlex

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.100.07.05 1000

Płytka montażowa MultiFlex
� górna płytka do "szybkiego montażu"
� z jednym otworem do przykręcania
    
Fixing-plate MultiFlex 
� for upper “quick-fix“ device
� with 1 screw hole

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.101.07.05 1000

Zalecenia dotyczące montażu | Mounting instructions

Wsunąć ramię z zapadkami do płytki montażowej

Put ratchet-arm onto fixing-plate …

Obrócić w górę, aż górna płytka montażowa
zatrzaśnie się na drugim ramieniu 

… and turn upwards until the upper fixing-
plate clicks into the lever-arm

klik / click
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MultiFlex

Wkręty z łbem stożkowym ø 4 x 17
countersunk screw ø 4 x 17

Adjustable bed fitting
� MultiFlex
� Fixing-plates, screw-on version

MultiFlex

Płytka montażowa
� dolna płytka do "szybkiego montażu"    

Fixing-plate MultiFlex 
� for lower “quick-fix“ device

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.100.16.05 1000

Płytka montażowa
� dolna płytka do "szybkiego montażu"

   
Fixing-plate MultiFlex 
� for lower “quick-fix“ device

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.107.16.05 500

Wymiary | Measures

Wymiary | Measures

Okucie regulowane
� MultiFlex
� Płytki montażowe do przykręcania 

MultiFlex

Wkręty z łbem stożkowym ø 4 x 17
countersunk screw ø 4 x 17

MultiFlex

Płytka montażowa
� górna płytka do "szybkiego montażu"

   
Fixing-plate MultiFlex 
� for upper “quick-fix“ device

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.100.07.05 1000

Płytka montażowa
� górna płytka do "szybkiego montażu"

   
Fixing-plate MultiFlex 
� for upper “quick-fix“ device

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.107.07.05 500

Wymiary | Measures

Wymiary | Measures

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.75.101.16.05 1000

� dolna płytka do "szybkiego montażu" z jednym otworem do przykręcania
� fixing-plate MultiFlex with 1 screw hole

Wkręty z łbem stożkowym ø 4 x 17
countersunk screw ø 4 x 17

Wkręty z łbem stożkowym ø 4 x 17
countersunk screw ø 4 x 17
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Zadbamy o Państwa łóżka.

We look after your bed.

Technika, która łączy. Sprawdzone miliony razy okucie
łączące do łóżka, znajdujące zastosowanie w praktycznie
każdej konstrukcji.

Technology that connects. A million times approved, 
suitable for almost every bed construction

Okucie łączące do łóżek | K. D. bed fitting
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K. D. bed fittingOkucie łączące do łóżek

Wymiary | Measures

wkręty z łbem stożkowym ø 4x25

countersunk screw ø 4x25

element w odcinku głowy oraz nóg

head/foot section

Hak nr 2

hook No. 1

Hak nr 2

hook No. 2

Obudowa 

uniwersalna

universal cap

Okucie do łóżka | Bed fitting

Sprawdzone miliony razy oku-
cie łączące do łóżka,
znajdujące zastosowanie w
praktycznie każdej konstrukcji.
� solidne złącze zaczepowe
� łatwe w montażu
� wysokość 130 mm

Zestaw na jedno łóżko 
składa się:
2 szt. hak nr 1
2 szt. hak nr 2
4 szt. obudowa uniwersalna

A million times approved,
suitable for almost every bed 
construction
� solid hang-in fitting
� easy to assemble
� height 130 mm

The set for one bed comprises:
2 pieces hook No. 1
2 pieces hook No. 2
4 pieces universal cap

wkręty z łbem stożkowym ø 4x17

countersunk screw ø 4x17

rama zewnętrzna (boczna)

outer frame

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Art. nr | ref. No. j.op | PU

Hak nr 1 z pazurkami / hook 1 with points
1.20.115.01.05 500
Hak nr 2 z pazurkami / hook 2 with points
1.20.115.02.05 500
Obudowa uniwersalna / universal cap
1.20.120.03.05 500
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Bed angling fittingOkucia łączące do łóżek

Złącze kątowe do łóżek | Bed angling fitting Wymiary | Measures

Złącze kątowe do łóżek 226 mm
� z przesuniętymi otworami montażowymi
� duża siła łączenia
� system otworów 32 mm, do łączenia wysokich boków łóżek

bed angling fitting 226 mm 
� with displaced screw holes
� Solid K. D. fitting
� with screw-holes in system 32 without points for 

high bedsides, upholstered beds

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.21.225.01.05 125

Złącze kątowe do łóżek | Bed angling fitting Wymiary | Measures

Złącze kątowe do łóżek 127 mm
� z przesuniętymi otworami montażowymi
� duża siła łączenia

bed angling fitting 127 mm 
� with displaced screw holes
� Solid K. D. fitting

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.21.207.01.05 250
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K. D. bed fittingZłącze zagięte do łóżek

8

39

belka środkowa łóżka 
central longitudinal
beam

montaż w głowie/nogach
head / foot section

Do konstrukcji łóżka opartej na ramie 
drewnianej lub wykonanej z metalu
� Montaż: przykręcenie i zawieszenie elementu
� Grubość belki drewnianej od 70 do 90 mm
� Okucie do belki środkowej łózka składa się 

z płytki podstawowej i odgiętej
� Nośność 100 kg

For bed constructions of wood and metal and
for upholstered beds
� Assembly: by screwing-on and hanging-in
� for wood thickness from 70 up to 90 mm
� K. D. bed fitting for central longitudinal 

beam comprising: basic plate and angle
� Load capacity 100 kgs

Złącze belki środkowej | Bed fitting

Wymiary | Measures

Płytka podstawowa
Basic plate

Złącze belki środkowej | Bed fitting

Płytka odgięta
Bracket

Złącze belki środkowej | Bed fitting

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.22.070.02.05 250

Wymiary | Measures

31

Wymiary | Measures

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Art. nr | ref. No. j.op | PU

1.22.070.01.05 250
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Podnośnik do łóżka umożliwia zmianę położenia płyty dolnej
łóżka lub materaca
� Po zaczepieniu podpórka może być regulowana 3-stopniowo 

od 0 do 72 mm, co 24 mm 
� Użytkownik może wyregulować wysokość łóżka według 

indywidualnych potrzeb
� VariFix może służyć także jako wspornik belki środkowej 

podwójnego łóżka (dwa niezależne materace) pozwalając 
także na ich regulację 

� Prosty montaż za pomocą wkrętów i poprzez zatrzaśnięcie 
płytki podpierającej

� Nośność 400 kg

This bed-frame jack enables the bed base/ 
mattress to be raised or lowered
� By unhooking, the support units can be adjusted in 3 settings

from 0 to 72 mm, in 24 mm stages
� the customer can adjust the height of his bed to suit his 

personal preference
� can also be used for central longitudinal beams customarily 

incorporated into the double beds in central Europe, providing 
the same adjustment

� simply mounted by screwing-on the plate and clipping in the
supporting angle plate

� Load capacity 400 kgs

K. D. bed fitting
� VariFix

VariFix

1 2

Wymiary | Measures

1 2

3-stopniowa regulacja w zakresie od
0 mm - 24 mm - 48 mm- 72 mm 

adjustable in 3 stages
from 0 - 24 mm - 48 mm - 72 mm

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Okucia łączące do łóżek
� VariFix

Uwaga:
do regulacji poziomu materaca należy
stosować 6 szt. podnośników, w przy-
padku środkowej belki podpierającej 
2 szt.

płytka podpierająca
supporting angle plate

płytka do zawieszania
hang-in plate

Regulowany podnośnik w pozycji do
regulacji belki środkowej łóżka

Adjustable jack for the 
central longitudinal beam

Regulowany podnośnik w pozycji do
regulacji stelaża  

adjustable bed-frame jack

Please note:
6 pieces bed-frame jacks are needed
per bed, and 2 pieces for the central
longitudinal beam.

Przy zastosowaniu belki środkowej o grubości 35 mmj płytki muszą być   
zatrzaśnięte 12 mm wyżej niż ma to miejsce w przypadku materaca

For 35 mm central longitudinal beams the plates must be set 12 mm
higher than the bed frame support.

płytka podpierająca
supporting angle 
plate

płytka do zawieszania
hang-in plate

środkowa belka 
podpierająca
central long itudinal 
beam

płytka do zawieszania
hang-in plate

płytka podpierająca
supporting angle plate

Wersja | Version Art. nr | ref. No. j.op | PU

1 1.20.510.01.05 250

2 1.20.510.02.05 250
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Wymiary | Measures

Noga podpierająca belkę środkową
� Regulacja ręczna lub za pomocą 

śrubokręta
� Łatwy montaż, poprzez wbicie w wywier-

cony wcześniej w belce otwór ø 35mm 

Support leg for central longitudinal beam
� Adjustment by hand or screw-driver
� assembly is easy: knock tube into predril-

led hole of ø 35 mm diameter in the cen-
tral longitudinal beam

Support leg

Noga podpierająca | Support leg 

noga podpierająca belkę (czarna) o wysokości X
� wymiar od powierzchni podłogi do krawędzi belki

 
support leg (black) for height measure X
� floor-lower edge of longitudinal beam

Nogi podpierające

W przypadku gdy "wymiar x"
nogi jest nie wystarczający można
zastosować dodatkowy adapter 50
mm 
Art. nr 1.51.721.03.20

Wysokość X Art. nr Zakres regulacji j.op
measure X ref. No. adjustment PU

120 mm 1.51.480.04.20 -0/+106 100
150 mm 1.51.480.07.20 -22/+96 100
160 mm 1.51.480.08.20 -12/+106 100
170 mm 1.51.480.09.20 -22/+96 100
190 mm 1.51.480.11.20 -42/+76 100

Should the height of the support leg
»measure X« not be sufficient, it is
possible to enlarge the leg by a 50
mm adaptor 
ref. No. 1.51.721.03.20

Złącze StabiloFix
� mocne złącze do zastosowania do łóżek 

kontynentalnych
� regulacja do 4 mm

StabiloFix K. D. fitting
� for upholstered beds with high strength
� adjustment up to 4 mm by means of screw

StabiloFix Wymiary | Measures

Element odcinku
głowy oraz nóg
head / foot section

Wersja | Version Art. nr | ref. No. j.op | PU

płytka z zamontowaną śrubą
angle with premounted screw 2.20.400.01.05 250
płytka podstawowa
basic plate  2.20.400.02.05 250

Element zewnętrzny (boczny) 
outer frame

średnica wiercenia
drilling measure

korekta stóp 
0-105 mm
leg adjustment
0-105 mm

min. 120 
max. 190 mm

Okucie do regulacji wysokości
belki środkowej łóżka
height adjustable K.D. bed fitting
for central longitudinal beam

Art. nr/ref. No. 1.20.510.00.05

środkowa belka podpierająca
central longitudinal beam

Wysokość X
measure X
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Mosys

Aby elektrycznie regulować stelaż w łóżku. Mosys-C

For the motorized adjustment of slatted bed frames. Mosys-C

Modułowy system regulacji elektrycznej - począwszy od samego zagłówka, 
aż po sterowane radiowo łóżko z funkcją masażu.

The modular assembly system reaches from simple adjustment of the head section
to comfortable radio controlled bed with mains isolation and massage function.
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Excellent aesthetics, attractive design and
high stability by using high-quality alumi-
nium for the component parts.

Doskonała estetyka, przykuwający oko
wygląd i wysoka stabilność poprzez użycie
wysokiej jakości komponentów aluminio-
wych.

� Uwaga | Note
Minimalne zamówienie 20 kompletów. | The minimum quantity per order and dimension is 20 sets.

Mosys-C

� Płytki montażowe oraz zawiasy zamontowane
w ruchomych częściach łóżka

� Silnik zakryty estetyczną obudową  
� Wyższy wspornik odcinka nóg znacząco 

zmienia kinematykę 
� Za pomocą sterowania radiowego odcinki 

pleców oraz nógi mogą być regulowane 
równocześnie 

� Dzięki mechanizmowi "wolnego biegu"
i inteligentnemu systemowi wyłączającemu 
silnik Mosys jest w dwójnasób bezpieczny 

Mosys-C

� The support brackets and the knee-hinges are
mounted invisibly inside mobile parts of the
bed base 

� Motor is covered by a decorative plastic cover
cap 

� The higher foot-support changes the kinematics
of the foot section 

� The back- and foot-section can be adjusted 
simultaneously by remote control (radio fre-
quency) 

� Thanks to an audible free-running mecha-
nism and an intelligent disconnecting
system of the motor the Mosys provides a
double protection should an obstruction
occur
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� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Zalecenia dotyczące montażu | Installation requirements 

Regulacja z użyciem silnika
� Mosys-C
� Zalecenia dotyczące montażu

Motor action
� Mosys-C
� Installation requirements

� długość ramy zewnętrznej 1860 (1960) mm
� wymiar wewnętrzny ("światło") ramy

zewnętrznej np. 945 mm
� dystans pomiędzy ramą zewnętrzną 

i wewnętrzną 13 mm
� długość odcinka kolan identyczna z odcinkiem

pleców (380 mm)

� length outer frame 1860 (1960) mm
� inner dimension of outer frame, e. g. 945 mm
� distance outer frame – inner frame 13 mm
� knee-section identical to back-section

* Wymiar ten zależy od konstrukcji ramy i
indywidualnych potrzeb klientów.

* This measure depends on the bed base 
construction and the requirements of 
the customers.

pierścień dystansowy
distance-bush
2.72.100.49.00

pierścień dystansowy
distance-bush
2.73.100.28.00

nakrętka samokontrująca DIN 982 M8
lock-nut DIN 982 M8

podkładka 
DIN 125 A 8.4
washer DIN 125 A 8.4

śruba zamkowa DIN 603 M8x60

flat round screw with four-
cornered start DIN 603 M8x60

Rama zewnętrzna/outer frame

odcinek stóp/foot-section
odcinek kolan
knee-section

odcinek siedzenia/sitting-section

otwory na wkręty ø 4,5x20
pre-drilling for screw ø 4,5x20

otwory na wkręty ø 4,5x25
pre-drilling for screw ø 4,5x25

otwory na wkręty ø 4,5x20
pre-drilling for screw ø 4,5x20

odcinek pleców
back-section

zagłówek/
neck-section

wiercenie ø 10 mm 
głębokość 6 mm / 
ø 10-6 tief/deep

wiercenie ø 10mm
głębokość 6 mm
ø 10-6 tief/deep

wiercenie ø 10mm głębokość 6 mm
ø 10-6 tief/deep

wiercenie ø 10mm
głębokość 6 mm
ø 10-6 tief/deep

wiercenie ø 10mm głębokość 6 mm
ø 10-6 tief/deep

wiercenie ø 10mm głębokość 6 mm
ø 10-6 tief/deep

wymiar wewnętrzny"światło"
ramy zewnętrznej
inner dimension of outer frame

B-B
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Mosys

© M & K Foam

Mosys do konstrukcji typu "boxspring"

� Bazuje na Mosys-C 
� Celowo wzmocnione komponenty Mosys,

ponieważ "boxspring" składa się z dwóch
materaców przez co jest znacznie cięższy 
niż łóżko bazujące na stelażu 

Mosys for boxspring beds

� Based on Mosys-Classic
� Especially strong components from the Mosys

modular system as boxspring beds are compo-
sed of two mattresses and therefore are much
heavier than slatted bed bases

� Uwaga | Note
Minimalne zamówienie 20 kompletów. | The minimum quantity per order and dimension is 20 sets.
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Elementy silnikowego systemu modułowego  | Recommendation from the modular system

2.60.100.40.20 
przewód łączący 2000
connecting cable 2000

1.60.001.53.xx
ramię do odcinka nóg 
lever arm foot section

2.60.001.81.05
płytka mocująca do odcinka nóg
support bracket foot section
high (rail front)

2.60.002.95.xx
ramię z rolką 427 do odcinka pleców
lever arm back section 427 with castor

1.60.001.35.xx
płytka mocująca jednostkę
napędową
bearing bracket 

2.60.001.59.20 
klip 
clip 

2.60.100.16.20
zasilacz SMPS
SMPS NAS Europa
accessories
SMPS NAS Europe

2.60.101.11.52
pilot wersja z przewodem
hand set cable
CCS-203

2.60.100.29.20 
jednostka sterująca "X"
control unit cable X

Regulacja z użyciem silnika
� Mosys do łóżek typu "boxspring"
� System modułowy

Motor action
� Mosys for boxspring beds
� Modular system

1.61.xxx.x3.xx 
jednostka napędowa Mosys C
drive unit Mosys-C

2.72.100.46.01 
podkładka blokująca 
retaining washer

1.60.002.05.xx
wzmocniona płytka
mocująca jednostkę
napędową 
Reinforced support bracket
with welded square

energooszczędny
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59

ø 8

Zalecana średnica wiercenia ø 8 mm 
dla nakrętki pazurkowej M6 dla ø 8 mm 

A drilling diameter of ø 8 mm is recom-
mended for an M6 T-nut

* wymiar od punktu obrotu 
(osi obrotu)

* measure of axle joint

drewno
wood

Zalecenia odnośnie montażu systemu silnikowego | Recommendation for how to mount the action

Regulacja z użyciem silnika
� Mosys do łóżek typu "boxspring"
� Zalecenia dotyczące montażu

Motor action
� Mosys for boxspring beds
� Installation requirements

� Uwaga | Note
Informacje ogólne odnośnie bezpieczeństwa, wyłączenie od odpowiedzialności patrz str. 76. | Security advice, limitation of responsibility see page 76. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych naszych produktów. | We reserve the right to modify our products technically.

Montaż w konstrukcjach 
drewnianych.

Do montażu do elementów wykona-
nych z drewna należy używać śruby
spełniające normę DIN EN ISO 7045.
Muszą być one zabezpieczone
nakrętką pazurkową.

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws com-
plying to DIN 7985 need to be used.
These need to be secured with a
press-in T-nut.

A-A

A-A
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2.60.100.06.20 
Zasilacz SMPS Standard
Europa
SMPS Standard Europe

2.60.100.16.20
Zasilacz SMPS NAS Europa
SMPS NAS Europe2.60.100.40.20 

Przewód łączący 2000
connecting cable 2000

1.60.001.30.05 
ramię do odcinka pleców (z odcinkiem szyi
zintegrowanym w ramie wewnętrznej) 
(for neck-section integrated in inner frame)

1.60.001.52.xx 
ramię do odcinka pleców (z odcinkiem szyi 
zintegrowanym w ramie wewnętrznej) 
for neck-section integrated in inner frame

2.60.002.90.xx 
ramię do odcinka pleców Mosys-CE 
lever arm back section Mosys-CE

2.60.005.41.xx 
ramię do odcinka pleców Mosys-CT
lever arm back section Mosys-CT

2.60.100.26.20 
jednostka sterująca do pilota
z przewodem 
control unit cable 

2.60.100.29.20 
jednostka sterująca do pilota
z przewodem
control unit cable X

2.60.100.23.20
jednostka sterująca 
radiowo 433 MHz
control unit RF 433 MHz

2.60.106.11.52
Pilot z przewodem 
hand set cable
Kompakt CCS-103

2.60.101.11.52
Pilot z przewodem
hand set cable
CCS-203

2.60.102.30.20
Pilot bezprzewodowy 433 MHz
transmitter 433 MHz

2.77.001.40.xx 
zawias z ogranicznikiem obrotu 
hinge with stop 

1.60.001.64.xx 
płytka podtrzymująca odcinek
szyi (montaż od środa ramy
wewnętrznej)
neck support 
(inside inner frame)

1.60.001.34.05 
płytka podtrzymująca
odcinek szyi
neck support

2.60.001.84.05 
płytka podtrzymująca
odcinek szyi (montaż od
"czoła" listwy) 
neck support (rail front)  

2.60.001.59.20 
klip 
clip 

1.60.001.45.xx 
zawias zagłówka 
hinge for neck-section 

1.60.002.45.05 
zawias do odcinka szyi bez
przetłoczonych znaczników
hinge for neck-section 
without points

1.61.xxx.x1.xx 
jednostka napędowa
Mosys-S
drive unit Mosys-S

1.62.xxx.x4.xx 
Belki / cross bar

1.61.xxx.x3.xx 
jednostka napędowa Mosys-C
drive unit Mosys-C

1.61.xxx.x4.xx 
jednostka napędowa Mosys-E
drive unit Mosys-E

Jednostki napędowe / Drive units

Belki / Cross bar

Piloty / Hand sets 

Jednostki sterujące / Control units 

Zasilacze / Power supply units 

Okablowanie / Connecting cable

Odcinek szyi / Neck support Zawiasy / Hinge

Ramiona do odcinka pleców
Lever arm back section

2.60.005.45.xx
zawias teleskopowy A
telescopic hinge A 

2.60.005.55.xx 
zawias teleskopowy B
telescopic hinge B

www.hettich.com

energooszczędny

System modułowy Modular assembly system
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1.60.001.25.05 
ramię do odcinka nóg
lever arm foot section

1.60.001.53.xx
ramię do odcinka nóg
lever arm foot section

2.60.002.85.xx
ramię z rolką 250 do odcinka pleców 
lever arm back section 250 with castor

2.60.002.95.xx
ramię z rolką 427 do odcinka pleców 
lever arm back section 427 with castor

2.77.001.70.05 
zawias bez ogranicznika obrotu
hinge without stop

1.60.001.55.xx 
zawias odcinka kolan 
hinge for knee-section 

1.60.001.80.xx 
płytka mocująca jednostkę
napędową bez przetłoczonych
znaczników
bearing bracket without points

1.60.001.35.xx
płytka mocująca jednostkę
napędową 
bearing bracket 

1.60.001.83.xx 
płytka mocująca jednostkę
napędową bez przetłoczonych
znaczników 
bearing bracket without points 

1.60.001.97.xx
płytka mocująca jednostkę
napędową Mosys-E
bearing bracket Mosys-E

1.60.001.40.xx
płytka mocująca jednostkę napędową 
support bracket

2.60.001.85.xx
wzmocniona płytka mocująca jednostkę napędową 
support bracket without points

1.60.001.62.xx
płytka podtrzymująca odcinek
nóg (montaż  od środa ramy
wewnętrznej)
support bracket foot section
(inside inner frame)

2.60.001.81.05
płytka podtrzymująca odcinek
nóg (montaż od "czoła")
support bracket foot section
high (rail front)

1.60.001.32.05 
płytka podtrzymująca
odcinek nóg
support bracket 
foot section

2.60.001.82.05 
płytka podtrzymująca odcinek
nóg (montaż od "czoła")
support bracket foot section
(rail front) 

2.60.001.39.05 
sprężynująca podkładka blokująca 
spring bracket

2.72.100.46.01 
podkładka blokująca 
retaining washer

1.60.001.61.05
płytka mocująca jednostkę napędową
bez przetłoczonych znaczników
support bracket

1.60.002.05.xx
wzmocniona płytka mocująca jednostkę napędową
Reinforced support bracket with welded square

1.60.001.96.xx
płytka mocująca jednostkę napędową Mosys-E
support bracket Mosys-E

Ramiona do odcinka nóg
Lever arm foot section

Płytki mocujące / Bearing bracket 

Blokady / Fixations 

Płytki podtrzymujące odcinek nóg   
Support bracket foot section

Płytki mocujące / Support bracket

1.60.002.55.05 
zawias odcinka kolan
bez przetłoczonych
znaczników 
hinge for knee-section
without points 

Uwaga, nie wszystkie części mogą współpracować ze sobą w dowolnej konfiguracji! 

Please note that these component parts are not all compatible with each other! 

zawias odcinka kolan / 
Hinge for knee-section 

Technik für Möbel
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Nasze okucia i systemy regulowane są przeznaczo-
ne wyłącznie do zastosowania w meblach regulo-
wanych. Montaż okuć musi odbywać się zawsze
zgodnie z przedstawionymi w tym katalogu
instru kcjami montażu lub propozycjami. Montaż w
innych rozwiązaniach wymaga pisemnej zgody
firmy Hettich Franke GmbH & Co.

Wytrzymałość produktu na obciążenie zależne jest
od konkretnej sytuacji montażowej. W razie
konieczności można uzyskać w firmie Hettich
Franke GmbH & Co. KG informacje odnośnie
wytrzymałości dla konkretnego zastosowania.

W przypadku innych, niż wspomnianych wcześniej
zastosowań oraz zastosowań niezgodnych z prze-
znaczeniem firma Hettich Franke GmbH & Co. KG
nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za powstałe
zagrożenia bezpieczeństwa, o ile nie dokonano dla
poszczególnych przypadków innych ustaleń w for-
mie pisemnej.

System regulowany Mosys ze względu na swoje
cechy funkcjonalne w połączeniu ze stelażem zo-
stał przetestowany i dopuszczony przez niezależny
instytut badawczy. Według przeprowadzonych
testów regulację można stosować do obciążenia
150 kg. Oznacza to moment obrotowy napędu ok.
250 Nm. 

Wszystkie okucia metalowe nadają się do powtór-
nego przetworzenia. Udział elementów z tworzywa
sztucznego jest nieznaczny i podczas stapiania nie
pozostawia substancji toksycznych.

System należy stosować wyłącznie w stelażach
przeznaczonych do użytku domowego, które nie są
przeznaczone do zastosowań medycznych (sektor
opieki), do podnoszenia i opuszczania strefy pleców
i nóg („zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem“).

Prosimy o kontakt w przypadku wątpliwości lub 
w celu uzyskania zezwolenia na zastosowanie 
w specjalnych rozwiązaniach.

Our adjustable fittings and systems are designed
for exclusive use in adjustable furniture. The instal-
lation of the fittings must be done according to the
assembly instructions and recommendations illu-
strated in this catalogue. For other usage and
installation Hettich Franke GmbH & Co. KG need to
confirm their approval in writing. 

The loading capacity of the products depends on
the individual installation situation and if required,
we invite you to contact Hettich Franke GmbH &
Co. KG in this respect.

Hettich Franke GmbH & Co. KG do not accept any
responsibility with respect to security risks caused
by any applications other than described above nor
for any unspecified application. In each individual
case a written agreement is essential. 

The Mosys motor action was tested and released by
an independent testing institute in respect to its
main properties for use in a slatted bed base.
According to this test the adjustable function of
the system accepts a load of 150 kgs in the fully
reclined position. This corresponds to a torque of
the motor of about 250 Nm.

All metal fittings can be recycled com  pletely. The
small portion of plastics in the fittings is negligible
and does not provoke toxic residues when melted.

The use of the system is only allowed in domestic
slatted bed frames and / or frames with a spiral net
that are not designed for use in the medical sector
(nursing sector), for the lifting and lowering of the
back and foot section („purposeful use“). 

Please contact us in case of doubt or for permissi-
on to use the fittings for special applications.

Zasady bezpieczeństwa, wyłączenie odpowiedzialności
Security advice, limitation of responsibility !
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Hettich Franke GmbH & Co. KG 
Hinter dem Ziegelwasen 6/1
72336 Balingen-Weilstetten
Germany

Telefon +49 74 33 30 83-0 
Fax +49 74 33 30 83-44 
info@de.hettich-franke.com
www.hettich.com



Beschläge für Polstermöbel
Fittings for upholstered furniture


