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Kære kunde 

Dette katalog er skabt for, at du som kunde kan få et større over-
blik over de forskellige produkter vi tilbyder i UnitPartner. Du 
vil også kunne benytte det sammen med dine kunder, så I kan få 
inspiration og indblik i vores leverandørers topprodukter.   

I UnitPartner går vores rødder helt tilbage til 1972. Siden den-
gang har vi forhandlet beslag, massive træskuffer, korpus, 
fronter og andre komponenter til køkken-, inventar-, og møbel-
producenter. 

Gennem årene har vi udviklet os, og vi ser ikke os selv som 
en leverandør, men en tæt samarbejdspartner, der hjælper dig 
med at få topkvalitet til konkurrencedygtige priser.  

Vores engagement, høje serviceniveau og øje for detaljen har 
gjort, at vi har skabt et særdeles veletableret leverandørnet-
værk med de allerbedste og mest innovative producenter bl.a. 
Hettich og Nothegger Massiv.  

Vi kan derfor med stor glæde tilbyde markedets bredeste og 
mest spændende produktsortiment, samt en innovativ bestil-
lingsplatform udviklet til at give overblik og spare dig tid.  
 
God fornøjelse!

Med venlig hilsen  
Thomas Thorhauge, Indehaver
UnitPartner  
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 SPECIALFREMSTILLEDE 
      PRODUKTER
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Siden 1971 har Nothegger Massiv haft fokus på det 
traditionelle håndværk, og i kombination med in-
stinkt for trends, mangfoldighed, fleksibilitet og 
progressiv tænkning på alle niveauer, tilbyder de i 
dag en af Europas mest fleksible løsninger inden for 
massive træskuffer, fronter og skabe. Fuldstændig 
på mål efter kundens ønske. Du får en garanti for et 
godt slutprodukt. 
Vi tilbyder i samarbejde med Nothegger Massiv FSC 
100% certificeret træskuffer i træsorterne, bøg, ask, 
nød og eg. 

I dette katalog viser vi de mest gængse skuffetyper og 
detaljer omkring skuffer. 
For fremsendelse af engelsk Nothegger Massiv kata-
log bedes du kontakte os. 

For priser og bestilling af træskuffer gå til 
www.wooden-drawers.dk

For bestilling af skabe kontakt os enten på mail eller 
telefon. 

Salg til Danmark, Norge, Sverige og Island

NOTHEGGER

Miljøet er vigtig for os

UnitPartner tilbyder i samarbej-
de med Nothegger Massiv mas-
sive fingersamlede træskuffer af 
FSC-godkendt bæredygtigt træ. 
Dette er med til at give os mulig-
heden for at hjælpe virksomheder 
med den ”grønne” profil. Idet FSC 
bæredygtigt træ kommer fra skov 
hvor der ikke bliver fældet mere 
træ end skoven kan reproducere. 
Vi tilbyder FSC 100% træskuffer i 
træsorterne eg, bøg og ask. 
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 DETALJEOVERSIGT
KALKULATION AF SKUFFE
Tapstørrelse: 10 mm

Skuffedybde:

Hettich Actro 5D, Blum Tandem & Movento 
& Grass Dynapro

Type B: Udtrækslængde -10 mm

Innenlade: Udtrækslængde +3 mm

Hettich Quadro V6/Quadro V6 4D

Type B: = Udtrækslængde

Innenlade: Udtrækslængde +13 mm

HØJDER

Højde fingersamlet skuffe: 
(højde på sidestykke af skuffe)
55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 
235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395 
mm

Fronthøjde fingersamlet 
Innenlade skuffe: 
(ved lige overkant fratrækkes 2 mm, se 
side xx)
72, 92, 112, 132, 152, 172, 192, 212, 232, 
252, 272, 292, 312, 332, 352, 372, 392, 412 
mm

Højde Svale- og fordækt samling:
(højde på sidestykke af skuffe)
58, 84, 110, 136, 162, 188, 214, 240, 266, 
292 mm

Fronthøjde Innenlade ved 
Svale- og fordækt samling:
(ved lige overkant fratrækkes 2 mm)
75, 101, 127, 153, 205, 231, 257, 283, 309 
mm

BUND

Standard 9 mm bund. Tilvalg af 12 mm 
bund. Mulighed for læderbund eller an-
ti-skridmåtte.
Mulighed for at få leveret bunden løs, 
hvis man ønsker selv af give overfladebe-
handling. 
 

Skuffebredde:

Hettich Actro 5D, Blum Tandem & Moven-
to & Grass Dynapro

Indvendig mål I korpus -15 mm

Hettich Quadro V6/Quadro V6 4D
Indvendig mål I korpus -13 mm
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CABINET KVALITET
Ønsker du et billigere alternativ til Superi-
or kvaliteten så er cabinet kvalitet et billig- 
ere alternativ. 
Kvaliteten og det at den er billigere er det 
oplagt at bruge den til Type B skuffer. I 
træet vil der være synlige knaster, splint 
og variation i farve. Trækvalitet B/C

Rabat på grundpris:
Bøg & Eg, –10 %
Nød, -40 %
Øvrige, -20 %  

SUPERIOR KVALITET
Højeste trækvalitet. Strukturen i træet er 
blandet. Ved f.eks. eg, vil der være en blan-
ding af ”lige” træstruktur og ”flammende” 
træstruktur. Stavene i skuffen vil være til-
fældig. 
Små knaster kan forekomme. Små træde-
fekter er tilladt. Flere stykker træ er sam-
mensat i skuffen. Der kan derfor være far-
veforskel på stavene. 
Da vi har med et naturligt produkt at gøre, 
vil og kan der være stor farveforskel på de 
enkelte skuffer. Trækvalitet A/B.

 SKUFFEKVALITET
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20 MM FRONT:
Ahorn, Amerikansk Nøddetræ, 
Bøg og Eg

DESIGN CURVE  
SKUFFETYPE:
Ahorn, Amerikansk Nøddetræ, 
Bøg og Eg

V | 60 x 40

C | 120 x 30 O | 120 x 25

K | Diameter 30 L | 120 x 30

Grebsfræsning:

 TILVALG
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Amerikansk nød 

Kirsebær

Bøg

Aske

Birk

 CABINET KVALITET

Ahorn

Elm

Eg

Følgende træsorter er til-
gængelige i de respektive 
kvaliteter og tilvalg:
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Kirsebær

Hvidbøg

Birk

Zirbe

Aske

Gran

 SUPERIOR KVALITET
     

Ahorn
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Røget Eg

Amerikansk nød 

Eg old style

Mahagoni 

Lærk

Elletræ

Elm

Zeder

Eg

Bøg

Gran gl.
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 SKUFFETYPER

TYPE B
Til montering af egen front.
Vi kan forbore huller gratis til montering 
af front.

OMVENDT E-ZUG
Enten med innenlade eller Type B front. 
Nedskæring typisk 5 cm inde på skuffesi-
de før nedskæring til 55, 95 eller 115 mm. 
Tilvalg af udsparing på mål  

INNENLADE 
Som synlig front eller bag låge
Skuffefront dækker for udtræk og kob-
lingssystem

(udpluk af populære skuffetyper 
og indsatser)
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SCHÜTTE
Trækasse, som er lige på alle sider. 
Ikke beregnet til udtræk.

SORTISSIMO
Standard U1 – U8 
Alternativ udførsel efter tegning.  

MASSIV INDSATS
Standard Typ 1-9 + M
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 KORPUS &  
FRONTER
 
Vi tilbyder et væld af muligheder for kor-
pus i mange forskellige standardmodeller 
fuldstændig på mål, og finder du ikke et 
der passer til dig, så produceres der også 
efter tegning. 
 
Et væld af overflader og farver er muligt 
fra Nothegger Massiv.

Kontakt os i dag for tilbud, eller adgang til 
Notheggers online shopsystem med direk-
te adgang til bestilling af korpus mv.
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Se Nothegger Massiv katalog for 
yderligere info! 
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Hettich’s motto siger alt: Sammen vil vi fascinere og 
begejstre. Rejsen for Hettich startede for 125 år siden, 
og de er i dag en af verdens største producenter af mø-
belbeslag. UnitPartner har været med i over 30 år. 

Hettich har et helt unikt sortiment, og der udvikles 
hele tiden på både det tekniske, designet og bekvem-
meligheden. Hettich´s produkter benyttes til mange 
forskellige møbler i hjemmet samt i hårde hvidevarer. 
I dette katalog findes der præsentationer af Hettich’s 
topmodeller indenfor metalskuffesystem, udtrækssy-
stem og hængsler. 

For fremsendelse af Hettich’s katalogmateriale bedes 
du kontakte os. 

På vores bestillingsside www.wooden-drawers.dk 
er det muligt at bestille flere af Hettich’s produkter 
fx skinner, koblinger, diverse tilbehør og udvalgte 
hængsler.

UnitPartner sælger Hettich i Danmark og Sverige

HETTICH
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Med Hettich’s nye metalskuffe AvanTech YOU, får 
du her en højkvalitets metalskuffe, i prisvindende 
design. Helt lige sider, fleksibelt valg af materiale. 
Materialetykkelsen er kun 10 mm. Ingen boring 
eller limning er nødvendig!
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Actro 5D udtrækket er Hettich’s topmo-
del. Stabil synkronisering og kraftigt gods-
materiale gør dette udtræk til en drøm at 
bruge. Let og blød lukning. Behagelig lav 
åbningskraft. 

Nom. Længde 250 til 750 mm. 

Belastning op til 70 kg.

 HETTICH ACTRO 5D
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Højde 
(+ 3 mm)
Højdejustering på helt op til 3 mm. Juste-
res på koblingen bag fronten.

Side
(+/- 1.5 mm)
Sidejustering +/- 1,5 mm. Justeres på kob-
lingen bag fronten.

Dybde 
(+/- 2 mm)
Ved tilkøb af dybdejusteringsbeslag, kan 
du justere udtrækket +/- 2 mm. Klikkes 
nemt på udtrækket. Perfekt til brug ved 
påsætning af front eller indvendig skuffe.

Tilt 
(+ 4 mm)
Tiltfunktion på helt op til 4 mm. Justeres 
på selve udtrækket.

Radial 
(+/- 1.5 mm)
Eliminerer mellemrum på den ene side el-
ler forskydning mellem tilstødende korpus. 
Justeres på udtrækket.
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Prisbilligt udtræk til træskuffer

4 justeringsmuligheder uden brug af 
værktøj. 

Nom. Længde 250 til 600 mm

Silent Systen, Push to open (tilvalg af 
push to open silent)

Belastning: 30 kg.

 HETTICH 
QUADRO V6 4D
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Højde justering + 2 mm 
Enhver justering leverer perfekte 
resultater. Højdejusteringen er 
placeret på koblingsbeslaget bag 
fronten på skuffen. 

Side justering +/- 1,5 mm
Hurtig og præcis justering. Justeringshjulet 
er nemt at finde på koblingsbeslaget place-
ret bag fronten. Justerer skinnen parallelt 
med side justering på +/- 1,5 mm. 

Dybde justering +/- 2 mm 
Justering din skuffe i dybde med +/- 2 mm, 
på koblingsbeslaget som sidder bag skuf-
fefronten. Benyt hjulet til at justere dybden. 
Kan justeres på begge koblinger. 

Tilt justering  
Er lokaliseret på koblingsbeslaget 
bagpå skuffen. Tag skuffen lidt ud 
og juster som vist på billedet.
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Højdejustering + 2 mm

Dybdejustering + 2 mm*

Tilt justering

-
*Push to open: + 4 mm
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Sidejustering +/-1.5 mm



30

Igennem UnitPartner får du adgang til Hettich ’s 
store hængselsprogram.  

Sensys hængslet som her er vist i Obsidian Black, 
er Hettich ‘s topmodel. Det prisvindende hæng-
sel har bl.a. vundet reddot design Award.  
Hængslet er med integreret dæmp, trækker selv 
ind fra 35 grader.  
Hængslet kan købes med flere forskellige mon-
teringsmuligheder, og kan justeres uden besvær. 
Det er gennemtestet med op til 80.000 gentagel-
ser, dette giver dig som kunde en sikkerhed og 
garanti for et absolut topprodukt!  
Med dette store hængselsprogram fra Hettich, 
kan stort set enhver opgave løses. 
 
Såfremt du ønsker at vide mere om Hettich ‘s 
hængselsprogram, kan du se Hettich ‘s hovedka-
talog på vores hjemmeside, eller kontakt os for 
fremsendelse af fysisk katalogmateriale.
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OBSIDIAN BLACK HINGE FRA HETTICH – 
EKSLUSIV OVERFLADE. PASSER PERFEKT 

TIL FRONTER OG SKABE I FINÉR. 
STORT SORTIMENT AF HÆNGSLER 

 TIL LIGE NETOP DIT BEHOV



32



33

Siden starten I 1987 har det østrigsk baseret firma 
udviklet sig til at have produktion i hele verden. 
Succesen er baseret på konstant at optimere pro-
duktionsprocesser i kombination med veluddannet 
medarbejdere, kvalitet af materialer samt moderne 
produktionsudstyr. 

TZ Austria tilbyder en af markedets højeste kvalite-
ter indenfor korpus og fronter, og stræber efter at 
være den mest pålidelig leverandør af fronter og ska-
be fuldstændig på mål. Desuden tilstræber de på at 
opfylde kundens krav og altid beholde den korte le-
veringstid der er på kundetilpassede emner på mål.

Vi forhandler TZ Austria i Danmark.

TZ AUSTRIA
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Fronter fra TZ Austria fremstilles præcist 
efter kundens ønske. Produceres i mange 
forskellige farver og overflader, og med in-
dividuelle kantbånd og boring/skæring af 
emnet.   

Grundmaterialet er spånplade, MDF eller 
krydsfinér. 

Min: 70 x 120 mm

Max: 2770 x 1270 mm. 

Tykkelse fra 1,5mm til 50 mm.

 FRONTER
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Få adgang til TZ Designbox, og bestil 
direkte fra TZ’s hjemmeside. Design dit 
møbel efter eget ønske
Eller vælg udfra et stort antal af stan-
dardmodeller

 TZ DESIGNBOX
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Perfekte reparationer af træ og kunststof

UnitPartner har haft fornøjelsen af at repræsentere 
BAO i en lang årrække, til glæde for utallige møbel- og 
inventarproducenter samt træ- og plastindustrien. 
BAO’s voks og lakprodukter regnes for markedets 
bedste. Reparationsprodukterne er kendte for, at de 
er meget lette at anvende og giver førsteklasses form-
stabile resultater.

For BAO har det altid været i fokus at levere pro-
dukter i den allerbedste kvalitet og samtidig sikre, 
at produkterne er alsidige og brugervenlige, uden at 
der gås på kompromis med sikkerhed og miljø.

De mange farvemuligheder sikrer, at reparationer 
kan udføres perfekt. Skulle den brede vifte af stan-
dardfarver ikke dække præcist dit behov, tilbyder 
BAO farvetilpassede specialløsninger – også ved 
mindre leverancer.

Vi forhandler BAO i Danmark.

BAO
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Brugsklar blød voks til hurtig udbedring af 
skader på træ- og kunststofoverflader. Til 
alle skader i flader, som ikke er udsat for 
belastning. BAO blød voks er lysbestandig, 
synker ikke sammen og kan fortrinsvis 
forsegles med BAO lak. Slutlakering kan 
foretages med andre laksystemer – også 
vandlakker. 

 BLØD VOKS 100

Vores specialprodukt BAO Schellak be-
nyttes til udbedring af skader på træ- og 
kunststofoverflader. Til alle skader på 
flader og kantområder, som er udsat for 
særlig stærk belastning. BAO Schellak er 
lysbestandig, synker ikke sammen og kan 
fortrinsvis forsegles med BAO lak. 

 SCHELLAK 110
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Det perfekte reparationskit til håndvær-
keren, montøren eller snedkeren. De ud-
valgte produkter, farver og værktøjer giver 
et godt grundlag, for at udbedre små ska-
der på møbler, køkkener, gulve, trapper og 
vinduer på stedet. 

Indeholder 22 basisfarver, spartel, voks-
smelter med batteri og pen til lakforseg-
ling. 

 BAO 
REPARATIONS–
KUFFERT 606

Special hård voks til udbedring af skader 
på træ- og kunststofoverflader. Til alle ska-
der på flader og kantområder, som er ud-
sat for stærk belastning. BAO Hård voks er 
lysbestandig, synker ikke sammen og kan 
fortrinsvis forsegles med BAO lak. 

 HÅRDVOKS 120
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Buster + Punch udvikler og fremstiller produkter 
designet til det moderne hjem. Med et sortiment in-
denfor, LED lyspære, greb, dørhåndtag, mm. har de 
skabt en innovativ samling af uforglemmelige pro-
dukter.

Deres kærlighed til at arbejde med metaller i højeste 
kvalitet, har fået dem til at udvikle ekstraordinære 
designdetaljer til hjemmet. Det har gjort dem kendte 
for deres eksklusive udtryk, og sublime kvalitet.

I denne del af kataloget viser vi de mest populære 
produkter fra Buster + Punch. For bestilling og yder-
ligere information se mere på www.wooden-drawers.
dk eller kontakt os på mail eller per telefon. 

Vi forhandler Buster + Punch i Danmark.

BUSTER + PUNCH
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DØRHÅNDTAG LINEAR
Finish: 

Stål 

Messing 

Sort

 DØRHÅNDTAG

DØRHÅNDTAG:
Finish: 

Stål 

Messing 

Røget bronze

Sort
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 GREB

PULL BAR – GREB: 
Finish: 

Stål 

Messing 

Røget bronze

Sort

KNOPGREB LINEAR:
Finish: 

Stål 

Messing 

Gun metal 

Sort

PULL BAR LINEAR – GREB:
Finish: 

Stål 

Messing 

Gun metal 

Sort

KNOPGREB:
Finish: 

Stål 

Messing 

Røget bronze

Sort
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FATNING
Finish: 

Stål 

Messing 

Røget bronze

Sort

LOFTSLAMPE
Finish Topplade:

Poleret hvidt marmor 

Satin sort marmor

SPOT
Finish ring:

Stål 

Brandt Stål 

Messing

Gun metal

Finish body:

Stone

Graphite

 LED BELYSNING
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VÆGLAMPE
Finish bagplade:

Poleret hvidt marmor 

Satin sort marmor

LYSEKRONE
Finish: 

Stål 

Messing 

Røget bronze

Sort

LED PÆRE
Finish:

Krystal

Guld

Røget
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Halemeier har i mere end 25 år, sat standarderne for 
innovation, service og design af LED lys til stor glæ-
de for utallige køkken- og møbelproducenter. 

Halemeier har udviklet et stort produktsortiment 
som inkluderer lysbånd, spot og special lamper til 
enten indbygning eller påbygning i møbel eller skab. 
Halemeier kvalitetstester alle produkter 24/7 i eget 
testcenter i Tyskland, hvilket gør, vi kan tilbyde en af 
markedets bedste leverandører af belysning til køk-
ken, møbel- og inventar produktion.    

Via vores hjemmeside www.wooden-drawers.dk gi-
ver vi dig adgang til et udpluk af Halemeiers serie 
af LED belysning. For fremsendelse af Halemeiers 
fulde katalog, bedes du kontakte os per telefon eller 
mail.

I dette katalog viser vi dig et lille udpluk af de mest 
populære produkter fra Halemeier. 

Vi forhandler Halemeier i Danmark.

HALEMEIER
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Halemeiers spotlys er designet til at have 
en stor ydeevne, som imponerer med 
fremragende lysudbytte.
Igennem designprocessen bliver der både 
testet og udviklet forskellige varianter for 
at sikre det bedste resultat. 

ECOPOWER
Fordele: Kompakt lys, jævn belysning over 
hele området. 

Brugseksempel: Hylder, vitrineskabe

Detaljer: 

Udseende: Rusttfrit stål look 

Lys: Varmhvid & Neutralhvid 
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POWERLITE PLUS
Fordele: Keglelys, metalhus af højkvalitet.

Brugseksempel: Hylder, vitrineskabe, 
køkkennicher 

Detaljer: 

Udseende: Rusttfrit stål look 

Lys: Multihvis, Varmhvid & Neutralhvid
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Halemeier har specialiseret sig i LED lys-
bånd i meget høj kvalitet. Alle produkter 
er 100% gennemtestet, holder farven, og 
har en levetid på helt op til 40.000 timer. 
Perfekt til indbygning i skabe. Produkter-
ne kan tilskæres til ønskede længde. Til 
lysbåndene har Halemeier udviklet en se-
rie af ChannelLine profiler. Se Halemeiers 
katalog for at se det store sortiment, eller 
få besøg af en af vores sælgere for fremvis-
ning af mulighederne. 

 VERSA

VERSA
Fordele: Kan tilskæres til passende længde. 

Brugseksempel: Indbygning i skab

Detaljer:
Lys: Koldhvid, Neutralhvid, Varmhvid, 
Extravarm og Multihvid. 

Længder: 1.200, 5.000 og 10.000 mm
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 CHANNELLINE

Fordele: Høj kvalitet, kan tilskæres til pas-
sende længde. 

Brugseksempel: Indbygning i skab, kan 
bruges som baggrundsbelysning, kantbe-
lysning

Detaljer:

Overflade: Opal/alu, sort/opal, sort, opal/
klar. M.fl. 

Længder: 2.000 og 3.000 mm 
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LITEPIPE
Fordele: Aktiveret med bevægelsessenso-
rer, kan tilpasses til individuelle størrelser 

Brugseksempel: Garderobeskabe. 

Detaljer: 

Lys: Varmhvid & Neutralhvid

Længde: Op til 2 meter

 

Halemeier har udviklet en serie af speciel-
le lamper til brug forskellige steder i hjem-
met. Du finder her med garanti en lampe 
som passer til netop dit behov. 

 SPECIAL LIGHTS
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 SPECIAL LIGHTS

SWANLITE
Fordele: Tænd og sluk på lampehove-
det, let at montere 

Brugseksempel:  Sengegavl, sofa 

Detaljer: 
Udseende: Aluminium look, Krom, og 
Sort 
Lys: Neutralhvid
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 WOODEN-
DRAWERS

WOODEN-DRAWERS

Alle ønsker noget forskelligt, derfor er det 
også vigtigt du kan tilbyde dine kunder 
det fulde udvalg. 
 
Wooden-drawers er vores egen bestil-
lingsplatform hvor du hurtigt, nemt, og 
overskueligt, kan udforske vores sorti-
ment, lave tilbud, og bestille varer. Det 
sikrer mindre fejl og giver dig fuld kontrol 
over hele processen. Det gælder alt fra 
den første samtale til det færdige produkt.
 
Opret et login eller bestil en demo på 
www.wooden-drawers.dk, så kan vi nemt 
og hurtigt komme i gang med at hjælpe 
dig, med dit næste projekt.





MESSINGVEJ 1E,  
8940 RANDERS SV

 EMAIL KUNDESERVICE@UNITPARTNER.DK
  TELEFON +45 89 37 77 77

HJEMMESIDE UNITPARTNER.DK

 CVR 37 49 40 54

Du er velkommen til at kontakte os
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