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Sprawne 
otwieranie
Najnowsza seria zawiasów HS-DTC to zawiasy pasujące do wielu frontów 
meblowych.

Z
awiasy meblowe pełnią ważną rolę 

w codziennej eksploatacji szafek. 

Firma Amix stale powiększa ofertę 

w tym zakresie. Najnowszą propozycją jest 

seria zawiasów hydraulicznych HS-DTC, któ-

ra zawiera kilka rodzajów produktów, prze-

znaczonych do mebli kuchennych, łazienko-

wych czy pokojowych. Wszystkie oferowane 

zawiasy gwarantują lekkie otwieranie, ciche 

zamykanie oraz długą żywotność, przez co 

przyczyniają się do przyjemnego użytkowa-

nia mebli. Regulacja 3D oznacza możliwość 

dopasowania frontu w trzech płaszczyznach: 

w pionie, w poziomie oraz przód-tył.

W ramach nowej linii HS-DTC Amix 

oferuje różne typy zawiasów Clip-on. Jednym 

z kryteriów wyboru zawiasów jest rodzaj 

położenia drzwi. Można wybierać między 

podstawowymi zawiasami nakładanymi 0°. 

Stosuje się je w przypadku, gdy drzwi szafki 

położone są na zewnątrz korpusu mebla. Po 

bokach pozostają jedynie wolne minimalne 

przestrzenie niezbędne do prawidłowego 

otwierania i zamykania się drzwi. Amix ofe-

ruje również zawiasy wpuszczane 18°, stoso-

wane wówczas, gdy drzwi szafki położone są 

wewnątrz, czyli pomiędzy ściankami boczny-

mi korpusu mebla, a także bliźniacze 9°. Za-

wiasy do drzwi na pół boku znajdują zastoso-

wanie, gdy  dwa skrzydła sąsiadujące ze sobą 

dzielą jeden korpus. Dwoje drzwi położonych 

jest na zewnątrz korpusu mebla i opiera się 

o wspólną przegrodę środkową. W ofercie są 

również zawiasy HS-DTC 30°, 45° oraz 90°, 

które – podobnie jak wszystkie modele – po-

siadają funkcję cichego domyku. W każdym 

przypadku wysokość prowadnika H wynosi 

0. Zawiasy te są dwukierunkowe, z regulacją 

mimośrodową i wbudowaną funkcją cichego 

domyku. W oferowanych zawiasach HS-DTC 

głębokość puszki zawiasu wynosi 10 mm, 

średnica puszki zawiasu 35 mm, mogą być 

mocowane we frontach o grubości od 14 do 

24 mm.  • 

— artykuł promocyjny

Szeroki asortyment zawiasów hydraulicznych HS-DTC pozwala na dopasowanie odpowiedniego 
zawiasu do każdego rodzaju mebli. 

Tylko dobrze dopasowane, wykonane 
z solidnych materiałów zawiasy 

gwarantują odpowiednią wytrzymałość 
całej konstrukcji. 
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