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Produkcja i  wyposażenie mebli  kuchennycht e m a t  z  b l i s k a

akcesoria

Fronty unoszone 
dobre do małych kuchni
Praktyczną alternatywą dla zawiasów w górnych szafkach są podnośniki gazowe, 
dlatego firma Amix poszerzyła ofertę o te mechanizmy. Proponowana linia  
Top-Stays to gwarancja nie tylko płynnej i cichej pracy, ale i wzorniczego sznytu.  

TEKST: Irena Muszałowska
foT.: Amix

P
rojektanci mebli kuchennych wciąż 

poszukują praktycznych rozwiązań, 

które ułatwiłyby ich montaż i funk-

cjonowanie. Zwracają przy tym uwagę na er-

gonomię użytkowania i łatwość obsługi. Nie-

wątpliwie trudne w aranżacji są niewielkie 

wnętrza, ale z pomocą przychodzi tu rynek ze 

swoją szczególną ofertą. 

– Na rynku możemy znaleźć różne okucia, 

które pomogą meblom w małych wnętrzach 

sprawnie funkcjonować – mówi Joanna Biet-

kał, przedstawicielka firmy Amix. – Należą do 

nich między innymi podnośniki gazowe stosowa-

ne w szafkach górnych zamiast standardowych 

zawiasów. W zależności od modelu mogą one 

w różny sposób unosić fronty.   

Amix proponuje systemy Top-Stays prze-

znaczone do frontów o maksymalnej szero-

kości 1200 mm, wysokości od 250 do 500 mm 

i grubości od 16 do 28 mm. 

Będą sprawnie pracowały także w me-

blach o niewielkiej głębokości i w obsłudze 

klap o różnym ciężarze. Walorem tych syste-

mów jest płynna i delikatna praca oraz możli-

wość zatrzymania frontu w dowolnej pozycji. 

Mechanizmy tego typu sprawiają, 

że fronty otwartych szafek nie tylko nie 

przeszkadzają podczas pracy w kuchni, ale 

również nie kolidują z innymi szafkami. Do-

datkową zaletą jest mechanizm pozwalający 

na utrzymanie szafki w pozycji otwartej tak 

długo, jak jest to potrzebne.  

Podnośniki Top-Stays są bardzo łatwe 

w montażu. Dzięki śrubom regulacyjnym 

można od przodu regulować położenie frontu 

i siłę podtrzymującą w trzech kierunkach. Nie 

wymagają przy tym stosowania dodatkowych 

zawiasów. Standardowy kąt otwarcia wynosi 

107 stopni, co daje wygodny dostęp do całej 

zawartości szafki, ale można go łatwo ogra-

niczyć do 90 stopni. Top-Stays dostępny jest 

w sześciu wariantach kolorystycznych, co jest 

dodatkowym atutem mechanizmu. •

Różnorodność kolorystyczna 
pozwoli dopasować mechanizm 

do aranżacji mebli.   

Top-Stays jest przyjazny 
w użytkowaniu i daje dużą 
swobodę ergonomii pracy. 


