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G łówną gałęzią naszej działalności są wysokiej 
klasy akcesoria meblowe do kuchni, łazienki 
i garderoby. Bogata gama produktów i stała do-
stępność towaru sprawia, że jesteśmy wiarygod-

nym i  konkurencyjnym kontrahentem. Poniżej prezentacja 
najnowszego asortymentu:
• SB10 – jedyny system w Polsce w którym frezowanie dna 

szufl ady jest zbędne. Wsuwając dno w  boki eliminujemy 
jego wystawanie poza obrys szufl ady. To zupełnie nowy wy-
miar montażu. Znacznie skracamy czas i zmniejszamy koszt 
realizacji zamówienia. Innowacyjny system wyposażony 
w ultracienkie płaszcze boczne spełnia wysokie wymagania 
wytrzymałościowe, funkcjonalne i estetyczne. Zmniejszony 
rozmiar boków pozwoli na zagospodarowanie dodatkowej 
przestrzeni wewnątrz szufl ady. Nowa konstrukcja opiera się 
na wysokiej klasy prowadnicach z  funkcją miękkiego do-
mykania, gwarantując bezproblemową pracę przez wiele lat. 

• CB70ST/CB80TS – prowadnice dolnego montażu do szu-
fl ad drewnianych: CB70ST to model z pełnym wysuwem, 
z dociągiem i hamulcem, a CB80TS to wersja push-open. 
Obydwie propozycje są wyposażone w regulację pionową, 
poziomą i regulację głębokości, która sprawdzi się przy szu-
fl adach z bezuchwytowym otwieraniem lub gdy występuje 
większa liczba szufl ad obok siebie. Wyrównanie frontów 
do jednej płaszczyzny z zastosowaniem prowadnic pełnego 
wysuwu odbywa się szybko i bezproblemowo. Prowadnice 
zapewniają ciche i  delikatne domykanie oraz nieograni-
czone możliwości w  zabudowywaniu każdej powierzchni. 
Produkty te są przeznaczone do szufl ad z drewna lub płyty. 
Wytrzymują obciążenie dynamiczne do 40 kg i są dostępne 
w długościach od 250 do 600 mm. 

• Oświetlenie ledowe –  oprawy LED, które sprawdzają się 
zarówno w klasycznych wnętrzach, jak i w nowocześnie za-
aranżowanych pomieszczaniach w  mieszkaniach, domach 
czy sklepach. Ich atutem jest energooszczędność i  moż-
liwość dynamicznego sterowania. Nowością w  ofercie są 
cztery żarówki LED przeznaczone do oświetlenia domowe-
go lub biurowego. Wszystkie mają klasę energetyczną A+, 
dostępne są o różnej mocy: 4, 4,5, 5, 6 lub 9 W. Wyposażo-
ne w najczęściej spotykane typy gwintów: E14 – klasyczny, 
mały, wkręcany gwint; E27 – duży gwint stosowany w więk-
szości „zwykłych” żarówek oraz GU10 – wtyk refl ektorowy, 
montowany na zatrzask i  stosowany w  oświetleniowych 
oprawach z refl ektorami. d

Pomysły na 
każde wnętrze
AMIX to nowoczesna, prężnie działająca 
i sukcesywnie rozwijająca się fi rma, która 
doskonale zna potrzeby Klientów. Ofe-
rowane przez nas rozwiązania pozwalają 
na optymalne wykorzystanie przestrzeni 
i minimalizację wykonywanych czynno-
ści. Pięknie dopełniają aranżacje wnętrz, 
nadają im odpowiedni charakter, a także 
dodają nutkę luksusu i prestiżu.
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