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Wiele możliwości

SYSTEM K PUSH TECH pozwala na automatyczne i bezuchwytowe 
otwieranie szafek. Specjalny wewnętrzny mechanizm zapewnia cichą, trwałą 
pracę i dostosowany jest do szerokiej gamy frontów. Cechuje go nowoczesny 
design oraz rozszerzony program siły sprężyn, który gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie nawet w dużych i ciężkich drzwiach szafek. Produkt dostępny jest 
w wersji z odbojnikiem do szafek ze standardowymi zawiasami sprężynowymi oraz 
z magnesem do szafek z zawiasami bez sprężyny lub z odwrotną sprężyną.  

PROWADNICE KULKOWE PUSH-TO-OPEN z serii Deluxe oraz Perfect 
gwarantują płynne otwieranie i zamykanie szuflad bezuchwytowych. Wyposażono 
je w takie systemy, jak ciche domykanie czy mechanizm spowalniający, co wiąże się 
z poprawą komfortu użytkowania mebli. Otwieranie szuflady odbywa się przez jej 
przyciśnięcie, a zamykanie przez lekkie domknięcie. Wykonane są z wytrzymałej stali 
ocynkowanej i dostępne w długościach od 250 do 600 mm. 

MECHANIZMY BEZUCHWYTOWE  
do otwierania szuflad i szafek są alternatywą dla 
tradycyjnych metod pracy tych komponentów. Pozwalają 
bez użycia uchwytów wysunąć całą szufladę na zewnątrz 
lub otworzyć szafkę. Wystarczy nacisnąć na front, aby się 
otworzył, i ponownie docisnąć, aby się zamknął i scalił 
z korpusem mebla. Przeznaczone są do tego specjalne 
akcesoria meblowe w wersji zintegrowanej z zawiasem 
(lub prowadnicą – w przypadku szuflad) albo w postaci 
odbojników montowanych w korpusie szafki. Pełnią one 
ważną rolę w codziennej eksploatacji szafek kuchennych, 
łazienkowych czy pokojowych.

SYSTEM SZUFLAD SB SLIM BOX to jeden z najbardziej 
nowoczesnych rozwiązań, które wyróżnia się innowacyjnym 
i nowoczesnym wzornictwem. Jest to obecnie jedyny system w Polsce, 
który nie wymaga frezowania dna szuflady. Model SB10 wyposażony 
został w bardzo cienkie ścianki boczne, a mimo to charakteryzuje się 
bardzo dużą wytrzymałością. Jego obciążenie może wynieść nawet 
40 kg, dzięki czemu można zagospodarować dodatkowo przestrzeń 
wewnątrz szuflady. Całość jest oparta na najwyższej klasy prowadnicach, 
które wyposażono w funkcje miękkiego dotyku, co zapewnia dobrą 
pracę urządzenia przez wiele lat. Dodatkowo mamy możliwość regulacji 
systemu zarówno w pionie, jak i w poziomie, a przez to dokładnego 
i precyzyjnego  ustawienia frontu względem korpusu szafki. System  
ma certyfikat jakości ISO9001.

SERIE UCHWYTÓW MEBLOWYCH prezentują delikatne, 
eleganckie formy z przewagą klasycznej linii. Marka Amix oferuje 
dwie atrakcyjne wzorniczo serie, w tym jedną z wykończeniem 
porcelanowym. W ofercie dostępne są modele z subtelnymi  
wstawkami porcelanowymi i dodatkowo zdobione małymi  
kryształkami. Mimo delikatnego wyglądu modele te wyróżnia  
niezwykła wytrzymałość. Najnowsze propozycje charakteryzują  
się prostymi, geometrycznymi kształtami oraz stonowaną  
kolorystyką w chromie i stali szczotkowanej. Ich zaletą jest  
zróżnicowany design z efektownym wykończeniem.  
Uchwyty oraz gałki meblowe z oferty Amix, dzięki swojemu 
uniwersalnemu charakterowi, doskonale pasują zarówno  
do mebli kuchennych, salonowych, jak i biurowych. Dostępne  
są modele jedno- i dwupunktowe, w różnych kolorach  
i szerokiej gamie wymiarowej rozstawów.
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