
6 8 2015/12 (180)

Komponent y Nowości

Frezowanie dna szuflady 
jest zbędne

Pełny wysuw z możliwością wglądu do całej zawartości, a przez to do optymalnego 
wypełnienia, nowoczesny design, ciche domykanie, prosty montaż i pełna regulacja 
to niektóre z walorów SB10 Slim Box – nowego systemu do zabudowy szuflad 
oferowanego przez firmę Amix. 

Z
amiast tradycyjnych szafek coraz czę-

ściej producenci proponują szuflady 

– rozwiązania, które w wielu przypad-

kach znacznie lepiej wypełniają rolę miejsca 

do przechowywania różnych produktów. 

Wprowadzane na rynek rozwiązania cechują 

się nowoczesną konstrukcją i ciekawym desi-

gnem – szuflady można wysuwać maksymal-

nie na zewnątrz, co pozwala na pełny wgląd 

do ich zawartości, a ciche domykanie wpływa 

na komfortowe użytkowanie. 

Jedną z firm, które oferują systemy do 

zabudowy szuflad jest Amix, a najnowszą 

propozycją nowa wersja Systemu Box – SB10 

Slim Box. 

– Jest to jedyny system w Polsce,  w którym 

frezowanie dna szuflady jest zbędne – mówi 

Joanna Bietkał z firmy Amix. – Wsuwając dno 

w boki, eliminujemy jego wystawanie poza obrys 

szuflady. Jest to zupełnie nowy wymiar montażu. 

Znacznie skraca to czas i zmniejsza koszt reali-

zacji zamówienia, co docenią zarówno stolarze 

i firmy meblarskie, jak i klienci.

Innowacyjny system SB10 Slim Box wy-

posażony w ultracienkie boki charakteryzuje 

się nowoczesnym i gładkim wzornictwem. 

Spełnia wysokie wymagania wytrzymało-

ściowe, funkcjonalne i estetyczne. Zmniej-

szony rozmiar boków i wysokie obciążenie 

dynamiczne wynoszące 40 kg pozwalają na 

zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni 

wewnątrz szuflady. Nowa konstrukcja opiera 

się na wysokiej klasy prowadnicach z funkcją 

miękkiego domykania, co gwarantuje bezpro-

blemową pracę przez wiele lat.

Producenci mają do wyboru dwa kolory 

z nowej gamy kolorystycznej – biały i antra-

cyt, cztery wysokości – 78, 104, 142 i 190 

mm oraz boki w siedmiu długościach – 270, 

300, 350, 400, 450, 500 i 550 mm, co pozwo-

li skonstruować szuflady na miarę potrzeb 

i upodobań klientów. Dostępne są dwie wer-

sje systemów – do standardowych szuflad 

z uchwytami lub w wersji push-to-open.  •

— ir

SB10 Slim Box – najnowsza wersja popularnego 
systemu zabudowy szuflad.   
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