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t e m a t  z  b l i s k a Płyty i  akcesoria do produkcji  mebli

komponenty

Cienkie boki 
zwiększają pojemność

Popularna linia System Box 
zyskała nowy model – SB Slim Box 

z ultracienkimi bokami. Jak duże 
zainteresowanie zyskuje na rynku 

ten system do budowy szuflad, niech 
świadczy fakt, że sprzedano już ponad 

milion jego różnych wersji. 

C
iesząca się uznaniem i powodzeniem seria System Boxów od 

pięciu lat jest absolutnym bestsellerem sprzedaży w firmie 

Amix. Na przełomie roku zestawy do zabudowy szuflad prze-

kroczyły próg miliona sprzedanych egzemplarzy.

– Wysoka jakość produktów, ogromna wszechstronność, funkcjonal-

ność i prostota montażu przyczyniają się do rosnącego zainteresowania 

polskich oraz zagranicznych odbiorców – mówi Joanna Bietkał, przed-

stawicielka firmy. – Sukcesywnie poszerzane o nowe modele, kolory oraz 

długości pozwalają na skonstruowanie szuflad na miarę potrzeb i upodo-

bań klientów. Bardzo solidne, a zarazem subtelnie działające prowadnice 

rzutują na najwyższy komfort oraz trwałość w codziennym użytkowaniu 

szuflady. 

Najnowszą propozycją jest innowacyjny system SB10 Slim Box wy-

posażony w ultracienkie boki o nowoczesnym i gładkim wzornictwie. 

System spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne 

i estetyczne. Zmniejszony rozmiar boków i wysokie obciążenie dyna-

miczne wynoszące 40 kg pozwalają na zagospodarowanie dodatkowej 

przestrzeni wewnątrz szuflady. Nowa konstrukcja opiera się na wyso-

kiej klasy prowadnicach z funkcją miękkiego domykania, co gwarantuje 

bezproblemową pracę przez wiele lat.

– Jest to jedyny system w Polsce, w którym frezowanie dna szuflady jest 

zbędne – tłumaczy Joanna Bietkał. – Wsuwając dno w boki, eliminujemy 

jego wystawanie poza obrys szuflady, co jest zupełnie nowym wymiarem 

montażu. Znacznie skraca czas i zmniejsza koszt realizacji zamówienia. Do-

cenią to zarówno stolarze i firmy meblarskie, jak i klienci.•

— ir

Charakterystycznymi elementami SB10 Slim Box są bardzo cienkie 
boki w nowoczesnym wzornictwie.   
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System Box  
to zaawansowany 

technologicznie  
i oferowany  

w wielu wariantach  
zestaw do budowy szuflad.  

Na zdjęciu model TB10.  


