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Bardzo cienkie płaszcze boczne systemu
Slim Box gwarantują większą przestrzeń
wewnątrz szuflady.

Niesłabnący apetyt
na nowoczesne systemy
Fot. Amix

Ciesząca się uznaniem seria System Boxów od pięciu lat jest absolutnym
bestsellerem sprzedaży w firmie Amix. Do tej pory klienci kupili już ponad milion
egzemplarzy tych innowacyjnych zestawów do budowy szuflad.
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atwość budowy szuflad na podstawie
najnowszych rozwiązań technicznych
spowodowała, że producenci mebli coraz chętniej korzystają z tego typu propozycji.
Widoczne jest to także w firmie Amix, która
od długiego czasu odnotowuje dynamiczną
sprzedaż tego asortymentu. Funkcjonalność,
szerokie zastosowanie, estetyka, wysoka
jakość wykonania to tylko niektóre z ich atutów. Z szerokiej oferty System Boxów oferowanych przez firmę Amix warto przybliżyć
kilka z nich – TB10, TB20 i Slim Box.
System Box TB10 oparty jest na prowadnicach pełnego wysuwu z funkcją miękkiego
domykania, dzięki czemu szuflady pracują
płynnie i cicho, pozwalając na pełny wgląd
do swojej zawartości. Na jego bazie można
budować szuflady niskie, średnie i wysokie,
a przetłoczenia na metalowych bokach dają
dodatkowe wzmocnienie. Produkt dostępny
jest w trzech kolorach: białym, szarym i srebrnym metaliku. System Box TB10 posiada certyfikat SGS potwierdzający najwyższą jakość
wykonania i objęty jest dożywotnią gwarancją. System Box TB20 Nova bazuje także na
prowadnicach pełnego wysuwu i cichego
domykania, a jego charakterystyczną cechą

jest gładkie wzornictwo. Na jego podstawie
można budować szuflady o różnej wysokości,
także szuflady wewnętrzne. Ciekawą propozycją tej linii jest TB20 do szuflad narożnych,
który może być alternatywą dla cargo typu
corner magic, oraz TB20 do szuflad pod zlew.
Szuflady na bazie Systemu Box TB20 można
obciążać dynamicznie do 40 kg. Produkty dostępne są w kolorze białym i szarym.
W 2016 r. ofertę firmy Amix wzbogaciła
nowa wersja Systemu Box – Slim Box.
– Jest to jedyny system w Polsce, w którym frezowanie dna szuflady jest niepotrzebne
– mówi Joanna Bietkał, przedstawicielka
firmy. – Wsuwając dno w boki, eliminujemy jego wystawanie poza obrys
szuflady. Jest to zupełnie nowy wymiar
montażu. Skraca
to znacznie czas
i zmniejsza koszt realizacji zamówienia.
Innowacyjny
system charakteryzuje
się nowoczesnym, gładkim wzornictwem i wyposażony jest w ultracienkie płaszcze boczne. Spełnia wysokie
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wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne
i estetyczne. Nowa konstrukcja opiera się na
wysokiej klasy prowadnicach z funkcją miękkiego domykania, gwarantując bezproblemową pracę przez wiele lat. Spośród dwóch kolorów (biały oraz antracytowy) z nowej gamy
kolorystycznej, czterech wysokości oraz siedmiu długości boków każdy klient stworzy szufladę na miarę swoich potrzeb. •

— artykuł promocyjny
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Na bazie Systemu Box TB10 można
budować szuflady niskie, średnie i wysokie,
a przetłoczenia na metalowych bokach
dają dodatkowe wzmocnienie.

