
AMIX to nowoczesna, prężnie działająca i sukcesywnie rozwijająca się firma, która doskonale zna 
potrzeby swoich Klientów i chętnie wychodzi im naprzeciw.

Komfort, innowacja,jakość
Top-Stays – Systemy otwierania górnych szafek 
Podnośniki gazowe, pozwalające na unoszenie frontów górnych szafek meblowych są 
praktyczną alternatywą dla tradycyjnego otwierania, a ich wersje pionowego podnoszenia 
sprawdzą się szczególnie w aranżacjach wnętrz o małych kubaturach. Systemy tego typu 
sprawiają, że fronty otwartych szafek nie tylko nie przeszkadzają podczas pracy w kuchni, 
ale również nie kolidują z innymi szafkami. Dodatkową zaletą jest mechanizm pozwala-
jący na utrzymanie szafki w pozycji otwartej tak długo jak chcemy, a ryzyko zawadzenia 
głową o kant drzwiczek zostaje wyeliminowane.

Systemy Top-Stays przeznaczone są do frontów o maksymalnej szerokości 1200 mm, 
wysokości od 250 do 500 mm i grubości od 16 do 28 mm. Można je stosować do 
wszystkich powszechnie występujących wysokości i ciężarów klap, również w meblach o 
niewielkiej głębokości. Takie rozwiązania dają też szersze możliwości projektantom me-
bli, zwłaszcza że popularne są obecnie szerokie szuflady, a równie szerokie, unoszone fron-
ty będą się doskonale z nimi komponowały. Top-Stays dostępny jest także w sześciu wa-
riantach kolorystycznych, co jest dodatkowym atutem przy całościowym komponowa-
niu mebli. 

Dzięki śrubom regulacyjnym dostępnym od przodu korpusu można regulować w trzech 
kierunkach położenie frontu i siłę podtrzymującą. Nie wymagają przy tym stosowania 
dodatkowych zawiasów. Standardowy kąt otwarcia wynosi 107 stopni, co daje wygod-
ny dostęp do całej zawartości szafki, ale można go łatwo ograniczyć do 90 stopni. W mo-
mencie otwierania frontu wyczuwalny jest minimalny opór, następnie jego dalsza praca 
jest bardzo płynna, z możliwością zatrzymania w dowolnym położeniu, a po zakończe-
niu czynności system delikatnie i bezszelestnie domyka front. Dzięki bezpośredniemu 
przykręceniu okucia do boku korpusu front jest bardzo stabilny i pracuje nienagannie.

SB10 Slim Box 
system w którym frezowanie dna szuflady jest zbędne.  Wsuwając dno w boki eliminuje-
my jego wystawanie poza obrys szuflady. Jest to zupełnie nowy wymiar montażu. Znacz-
nie skracamy czas i zmniejszamy koszt realizacji zamówienia. Innowacyjny system wy-

posażony w ultracienkie płaszcze boczne charakteryzuje się nowoczesnym  oraz gład-
kim wzornictwem. Spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne i es-
tetyczne. Zmniejszony rozmiar boków i wysokie obciążenie dynamiczne 40 kg pozwoli 
nam na zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wewnątrz szuflady. Nowa konstruk-
cja opiera się na wysokiej klasy prowadnicach z funkcją miękkiego domykania, gwaran-
tując bezproblemową pracę przez wiele lat.

Dostępny w czterech wysokościach: 62,5, 88, 126, 172, 238 (mm), siedmiu długo-
ściach: 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 (mm), dwóch wersjach: do standardowych 
szuflad z uchwytami lub w wesji push i dwóch kolorach: biały, antracyt.
Cechy produktu: pełny wysuw, cichy domyk, obciążenie do 40 kg, pełna regulacja, pro-
sty montaż i demontaż.

Oprawy LED
Nowością w ofercie firmy Amix są oprawy LED, które charakteryzują się wysoką estety-
ką oraz bardzo dobrą jakością materiałów oraz długą żywotnością. Źródło światła jest nie-
wymienne (nie można wymieniać lamp w oprawie). Ich atutem jest energooszczędność 
(zużywają mało energii przy jednocześnie wysokich parametrach świetlnych) oraz moż-
liwość dynamicznego sterowania. Na nowy asortyment składają się: pojedyncza oprawa 
LED z wyłącznikiem dotykowym – D68H702P, pojedyncza oprawa LED bez wyłączni-
ka – D68H702 oraz zestaw opraw LED. Pojedyncze oprawy LED z wyłącznikiem doty-
kowym lub bez wyłącznika mają okrągłą formę o średnicy 68 mm, barwę światła 3000 
K i zasilane są prądem stałym o napięciu 12 V. Cechują się wysoką intensywnością i efek-
tywnością świetlną o mocy 3 W. Intensywność strumienia świetlnego wynosi 240 lm. 
Firma oferuje zestawy opraw LED z wyłącznikiem bezdotykowym bazujące na wyżej wy-
mienionych oprawach, które mogą zawierać po trzy lub pięć oczek świetlnych. W zesta-
wie z trzema oczkami jedna oprawa jest z wyłącznikiem, a dwie bez, w zestawie z pięcio-
ma oczkami jedna oprawa jest z wyłącznikiem, a cztery bez. Ponadto każdy zestaw zawie-
ra rozdzielacz AMP o długości 0,5 m, zasilacz 12 V DC/1,0 A oraz wkręty.
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