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komponenty

System przesuwny 
zastosowany jako 
drzwi do garderoby. 
Jego atrakcyjny wygląd 
jest także elementem 
dekoracyjnym wnętrza.   
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Lśniący grafit i złoty dąb
Systemy przesuwne firmy Amix dostępne są w kilkunastu designerskich barwach 
i w dodatku także w połyskującym wykończeniu. Dołączając do tego kilka wzorów 
profili, producenci mebli i projektanci wnętrz mają teraz szeroką alternatywę 
w kreowaniu mieszkalnych przestrzeni.  

G
dy istnieje konieczność optymalne-

go wykorzystania przestrzeni domu 

lub biura, idealnym rozwiązaniem są 

drzwi przesuwne. Pozwalają one na wygospo-

darowanie dodatkowego miejsca i optyczne 

powiększenie danego wnętrza. Systemy te 

znajdują zastosowanie zarówno w przedpo-

kojach, jak i sypialniach jako podstawa bu-

dowania szaf i garderób. Można stosować je 

niezależnie od kształtu pomieszczenia, czyli 

w pomieszczeniach o formach prostych oraz 

na poddaszach czy pod schodami o dowol-

nym pochyleniu ściany. Montować je można 

w ścianach kartonowo-gipsowych lub mu-

rowanych, sprawdzą się również jako drzwi 

przejściowe między pomieszczeniami. Sze-

roki wybór profili aluminiowych, szyn, torów 

górnych oraz dolnych pozwala stworzyć sys-

tem na miarę potrzeb każdego klienta, a bo-

gata paleta barw umożliwia dopasowanie do 

każdego wnętrza. 

Zainteresowanie rynku systemami prze-

suwnymi jest coraz większe, dlatego firma 

Amix sukcesywnie poszerza tę ofertę. Ma kil-

ka wzorów profili, a w jej obecnym portfolio 

znajdują się nowe propozycje, które dostoso-

wane są do panujących na rynku trendów. Są 

to profile oraz tory w błyszczących kolorach 

– aluminium, chromu, białym, czarnym, konia-

ku, orzechu, szampanie, złocie, graficie, srebr-

nym oraz złotym dębie. 

– Oferowane przez nas systemy do drzwi 

przesuwnych charakteryzują się nie tylko cieka-

wym wzornictwem, ale są też ergonomiczne, co 

przekłada się na komfort użytkowania – mówi 

Joanna Bietkał, przedstawicielka firmy. – Uży-

te w produkcji wysokiej jakości materiały, do-

skonałe wykonanie oraz łatwość montażu to ich 

kolejne walory. 

W firmie Amix klienci znajdą także wszyst-

kie akcesoria uzupełniające komplementa-

cję systemów przesuwnych, takie jak: wózki 

do drzwi, stopery do toru dolnego, hamulce 

zapewniające łagodne domykanie skrzydeł 

i chroniące ręce przed przytrzaśnięciem, 

szczotki przeciwkurzowe czy folie ochronne 

do luster i szkła. •

— artykuł promocyjny

Klienci mają do wyboru różne profile systemów.   
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