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Komponent y Nowości

System Box 
w białym kolorze

Firma Amix sukcesywnie poszerza ofertę systemu do budowy szuflad o kolejne 
rozwiązania. Teraz System Box TB10 dostępny jest także w kolorze białym.

C
iesząca się uznaniem i powodze-

niem 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 egzem-

plarzy. Linia System Box jest sukcesywnie 

rozbudowywana o kolejne modele, a naj-

nowszą propozycją jest TB10 w modnym, 

białym kolorze.  

– Wysoka jakość produktów, ogromna 

wszechstronność, funkcjonalność i prostota 

montażu przyczyniają się do rosnącego zainte-

resowania polskich oraz zagranicznych odbior-

ców – mówi Joanna Bietkał, przedstawiciel-

ka firmy. – Poszerzane o nowe modele, kolory 

oraz długości, pozwalają na skonstruowanie 

szuflad na miarę potrzeb i upodobań klientów. 

Bardzo solidne, a zarazem subtelnie działające 

prowadnice wpływają na najwyższy komfort 

oraz trwałość w codziennym użytkowaniu szu-

flady. 

Jedną z ostatnich nowości jest także 

innowacyjny system SB10 Slim Box wypo-

sażony w ultracienkie boki o nowoczesnym 

i gładkim wzornictwie. System spełnia wy-

sokie wymagania wytrzymałościowe, funk-

cjonalne i estetyczne. Zmniejszony rozmiar 

boków i wysokie obciążenie dynamiczne 

wynoszące 40 kg pozwalają na zagospoda-

rowanie dodatkowej przestrzeni wewnątrz 

szuflady. Nowa konstrukcja opiera się na 

wysokiej klasy prowadnicach z funkcją 

miękkiego domykania, co gwarantuje bez-

problemową pracę przez wiele lat.

– Jest to jedyny system w Polsce, w którym 

frezowanie dna szuflady jest zbędne – tłuma-

czy Joanna Bietkał. – Wsuwając dno w boki, 

eliminujemy jego wystawanie poza obrys szu-

flady, co jest zupełnie nowym wymiarem mon-

tażu. Znacznie skraca czas i zmniejsza koszt 

realizacji zamówienia. Docenią to zarówno 

stolarze i firmy meblarskie, jak i klienci. •

— ir

System Box to zaawansowany 
technologicznie i oferowany w wielu 

wariantach zestaw do budowy 
szuflad. Na zdjęciu model TB10. 

Model TB10 dostępny jest w nowej 
odsłonie – eleganckim, białym 
kolorze. 
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