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SB10 SLIM BOX – udoskonalona  wersja popularnego systemu BOX, przeznaczonego 
do zabudowy szuflad. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, zwiększoną pojemnością, 
prostym montażem i demontażem oraz estetycznym, nowoczesnym wyglądem. Atut systemu 
to wyeliminowanie konieczności frezowania dna szuflady – jest ono idealnie dopasowane do 
boków. Nowa konstrukcja opiera się na zastosowaniu wysokiej klasy prowadnic z funkcją cichego 
domykania, gwarantujących bezinwazyjną pracę przez wiele lat. Obciążenie dynamiczne 40 kg. 
Dostępne wymiary: 62,5, 88, 126, 172, 238 mm (wysokość), 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm 
(długość). Kolory: biały, antracyt.

CB80TS-3D

CB70ST-3D, CB80TS-3D – prowadnice z wysokiej jakości stali ocynkowanej (do szuflad 
z drewna lub płyty). Wyróżnia je płynna, cicha praca, delikatne domykanie, prosty montaż i demontaż. 
Dzięki prowadnicom fronty są regulowane nie tylko w pionie i poziomie – istnieje też możliwość regulacji 
głębokości, co sprawdza się w przypadku większej liczby szuflad sąsiadujących ze sobą lub gdy są one 
otwierane bezuchwytowo. Obciążenie dynamiczne 40 kg. Dostępne długości od 250 do 600 mm.

CB70ST-3D

EXCLUSIVE – linia 
rozwiązań do garderoby i szafy 
wnękowej, która zastąpiła serie 
Nova i Prestige. Czternaście 
produktów w eleganckim, 
perłowo-białym kolorze, 
z elementami ze szkła, 
chromowanej stali lub rattanu 
syntetycznego. Wszystkie półki, 
wieszaki i kosze z nowej linii 
są wyposażone w prowadnice 
z funkcją cichego domykania 
oraz pełnego wysuwu. Prosty 
montaż, opcja regulacji 
i możliwość mocowania 
frontów meblowych.

CARGO MAXI 
SIGE – włoskiej 
firmy SIGE, do 
szafki o szerokości 
150 mm, wyposażone 
w prowadnice 
z cichym domykaniem. 
Komplet zawiera 2 szt. 
o wysokości 850 mm. 
W dolnej części znajdują 
się przegrody na 
butelki. Możliwość 
zamocowania 
frontu meblowego.

CARGO MINI – przeznaczone do szafek o szerokości 150, 200, 300 oraz 400 mm, 
montowane do dna lub lewego boku szafki. Wszystkie modele mini są wyposażone 
w prowadnice kulkowe z systemem pełnego wysuwu i cichym domykaniem.

CARGO – typu nerka, produkowane przez włoską firmę SIGE. Pozwala na funkcjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni dolnych szafek narożnych o szerokości 900, 1000  
lub 1200 mm z frontem na zawiasach. Niezależnie wysuwające się półki (maksymalne 
obciążenie jednej to 20 kg) znacznie ułatwiają dostęp do przechowywanych produktów. 
Atuty systemu to cicha, płynna praca i regulowana wysokość (650–750 mm).

HIT SPRZEDAŻY

OPRAWY LED – wysokiej jakości, wykonane z aluminium. Pasują zarówno 
do pomieszczeń klasycznych, jak i nowoczesnych, do wnętrz mieszkalnych, a także 
komercyjnych. Zużywają mało energii, zachowując bardzo dobre parametry 
świetlne i zapewniając możliwość dynamicznego sterowania. Zasilanie 12 V DC. 
Przewód o długości 2 m z końcówką mini AMP. W ofercie dostępne są zestawy 
opraw kwadratowych i okrągłych (komplet składa się z trzech sztuk, każda o mocy 
1,5 W i strumieniu światła 100 lm). Wyróżnia je wysoka intensywność i efektywność 
świetlna, długa żywotność (do 50 000 godzin) i prosty montaż.

ŻARÓWKI LED – cztery nowe modele, przeznaczone 
do wnętrz mieszkalnych, jak również biurowych. Wyróżnia je 

niewielki pobór energii przy zachowaniu dużej intensywności 
i efektywności świetlnej oraz długiej żywotności. Klasa 
energetyczna A+, moc 4; 4,5; 5; 6 lub 9 W. Wyposażone 

w najpopularniejsze typy gwintów: E14 (klasyczny, mały, 
wkręcany), E27 (duży gwint stosowany w większości tradycyjnych 
żarówek) oraz GU10 (wtyk reflektorowy, montowany na zatrzask).

TRANSFORMATORY ELEKTRONICZNE – 
przeznaczone do lamp LED (stosowanych wewnątrz 
pomieszczeń) o mocy znamionowej 6, 12, 15, 24 lub 36 W. 
Wodoodporne moduły zasilacza o napięciu wyjściowym 
12 V służą do zasilania napięciem stałym urządzeń 
i obwodów. Charakteryzują się małymi gabarytami oraz 
niewielką wagą. Ich moc znamionowa wynosi 60, 100, 150, 
180, 250 lub 350 W.
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