akcesoria
Warto zadbać o szczegóły

Najlepsze do montażu
Nowoczesne kuchnie to nie tylko wysoka jakość frontów,
uchwytów, zawiasów czy prowadnic, ale i sam sposób ich
montażu. Albowiem nic tak nie psuje dobrego wrażenia
jak kiepskiej jakości zawieszki czy nóżki meblowe, które nie
tylko w żaden sposób nie korespondują z jakością użytej
płyty, ale często grożą jej uszkodzeniem. Rozwiązywaniem
takich właśnie problemów służy oferta firmy Camar.
Od dwóch lat producenci mebli kuchennych
mają wreszcie wybór – czy chcą, aby dolne szafki
kuchenne stały na nóżkach meblowych czy też
wisiały na ścianie. Jeśli interesuje ich tradycyjny sposób – idealnym rozwiązaniem są nóżki
plastikowe UNICO firmy Camar przeznaczone
do przenoszenia dużych obciążeń. Produkt ten
– wykonany z najwyższej jakości plastiku – jest
w stanie poradzić sobie z obciążeniem do 250 kg
(potwierdzone atestem TUV LGA). Pozwala to
na stosowanie ich do najcięższych mebli kuchennych – z blatami z litego drewna, granitu czy mar-

muru. Nóżki zaopatrzone są w szeroki wieniec,
który nie tylko w prawidłowy sposób rozkłada
ciężar mebla, ale i ułatwia regulację (w zakresie
od –15 mm do +30 mm). W podobny sposób ciężar mebla rozkłada specjalny uchwyt mocujący
(o trójkątnym kształcie, mocowany na dyble lub
wkręty). Warto zauważyć, że szeroki wieniec
ułatwiający regulację sprawia, iż nóżki te warto
zastosować także w kuchniach, gdzie nie mamy
akurat do czynienia z tak dużymi obciążeniami.
Nóżki UNICO występują w wysokościach 8, 10,
15 i 20 mm. Współpracują z tradycyjnymi klipsami do cokołów lub rozwiązaniami pozwalającymi na szybki montaż cokołu – EASY (metalowa
sprężyna nakładana na cokół) lub MAVI (plastikowy uchwyt mocowany do cokołu).

Szafki, które wiszą

Cargo INOXA wyposażone są w wykładzinę
antypoślizgową.
Fot. AMI
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Wielu producentów wybiera już jednak nowy
sposób – dolne szafki kuchenne wiszą na ścianie zamocowane za pomocą zawieszek do szafek dolnych firmy Camar – typ 807, które zapewniają bezproblemowy dostęp do przestrzeni
pod meblami. Taki montaż pozwala nie tylko
na dużo łatwiejsze utrzymanie czystości, ale
i wygląda efektownie. Ważne jednak, że design
połączony jest tutaj z odpowiednimi rozwiązaniami w dziedzinie technologii i bezpieczeństwa.
Przede wszystkim produkt firmy Camar posiada
atestowany ciężar udźwigu – 600 kg na komplet
– co sprawia, że może być zastosowany nawet
w najcięższych projektach mebli kuchennych
(łącznie z wiszącym sprzętem AGD – lodówki,
zmywarki itd.). Nawet przy pełnym obciążeniu
zachowana jest regulacja – 19 mm w poziomie
i 22 w pionie – co pozwala na bezproblemowe
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wyregulowanie całego kompletu kuchennego.
Sama zaś zawieszka dzięki płaskiej konstrukcji
nie zajmuje wiele miejsca i może być stosowana
nawet w szafkach z zamontowanymi szufladami.
Co ważne – zawieszka posiada fabryczne kołki rozporowe, które wystarczy przekręcić o 45
stopni dla zablokowania w meblu zaś miejsce
tradycyjnych listew zajęła specjalna płytka montażowa, umożliwiająca błyskawiczne mocowanie
i demontaż szafki (zawieszka jest zatrzaskiwana
w specjalnych otworach). Dodatkowo klient ma
do wyboru osłony w kolorze białym i szarym.
Sugestie producentów używających zawieszek
do szafek dolnych typu 807 sprawiły, że Camar
wprowadził do sprzedaży analogiczne rozwiązanie przeznaczone do szafek górnych – płaskie zawieszki o wzmocnionej wytrzymałości typu 801.
W tym przypadku klient otrzymuje produkt
o grubości zaledwie 10 mm, z zamocowanymi
kołkami rozporowymi oraz regulacją poziomą
(19 mm) i pionową (22 mm). Zawieszka posiada
osłonę zakrywającą wszystkie elementy montażowe i regulacyjne – standardowo w kolorze białym i szarym (popielatym). Istnieje możliwość
zamówienia także innych wersji kolorystycznych. Produkt 801 posiada atestowane obciążenie 100 kg na sztukę. Dla zapewnienia pełnego

Siłowniki Push to Open pozwalają na
wysunięcie z wnętrza szafki dowolnego
produktu. Fot. AMI

Fot. AMI
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bezpieczeństwa sprzedawany jest wyłącznie
z atestowanymi listwami firmy Camar.

Odpowiednio
zagospodarowane

(np. przeznaczonego stricte do wysuwania pojemnika na przyprawy). Kupuje wyłącznie sam
siłownik, którego przeznaczenie zależy już wyłącznie od pomysłowości jego lub klienta.
Drugim rozwiązaniem jest siłownik do blatów.
Umożliwia on otwarcie i zablokowanie dodatkowego blatu w kuchni. Może to być np. barek.
Także tutaj klient ma pełną dowolność w aranżacji tego produktu. Istotną informacją jest obciążenie – wytrzymuje bez problemu nacisk 50 kg
na sztukę (a siłowniki można ze sobą łączyć).

Musi być cargo
Uzupełnieniem oferty AMI Polska, przeznaczonej do mebli kuchennych, są produkty firmy
INOXA. Ten włoski producent posiada w ofercie system Dynamic Corner (z asystą wysuwu,
cichym domykaniem i koszami zaopatrzonymi
w wykładzinę antypoślizgową), systemy półek

wysuwnych Genius (tzw. typ „LeMans” ) oraz
różnego rodzaju cargo. Każde z nich wyposażone jest w prowadnice renomowanej firmy Fulterer (górne i dolne prowadzenie), które zapewniają ciche a przede wszystkim płynne domykanie
oraz – podobnie jak w systemach Dynamic Corner – kosze wyposażone w wykładzinę antypoślizgową. Bardzo istotnym elementem jest tu
jakość drutu używanego przez firmę INOXA.
Ma on zawsze co najmniej 8-10 mm grubości
i podlega kilkakrotnej galwanizacji. Co ważne,
INOXA posiada certyfikat „Made in Italy” gwarantujący, że wszystkie elementy ich produktów
powstają na terenie Włoch (co zwłaszcza w przypadku producentów tego rodzaju akcesoriów nie
zawsze jest takie pewne).
Wszystkie produkty Camar, Vapsint i INOXA
objęte są dożywotnią gwarancją, a ich wyłącznym
przedstawicielem w Polsce jest firma AMI Polska. •

Fot. K. Orlikowska
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Akcesoria firmy Camar w meblach kuchennych
idealnie komponują się z najnowszymi rozwiązaniami firmy Vapsint. Ten uznany producent
siłowników do mebli najwyższej jakości wprowadził do sprzedaży dwa nowe, unikalne rozwiązania.
Pierwszym z nich jest siłownik Push to Open,
który zastosowany w meblach kuchennych pozwala na wysunięcie z wnętrza szafki dowolnego
produktu – pojemnika z przyprawami lub sztućcami, listwy z dodatkowymi gniazdkami, a nawet małego monitora czy innego sprzętu RTV. To
właśnie jego największa zaleta – producent mebla
nie musi kupować już zdefiniowanego produktu

Zawieszki typu 801 przeznaczone są do montażu szafek górnych.
Posiadają one grubość zaledwie 10 mm.
Fot. K. Orlikowska
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Plastikowe nóżki UNICO są w stanie poradzić sobie z obciążeniem
do 250 kg.
Fot. K. Orlikowska

Zawieszki do szafek dolnych typ 807 zapewniają bezproblemowy dostęp do przestrzeni pod meblami i posiadają
atestowany ciężar udźwigu 600 kg na komplet.
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