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AMI Polska Sp. z o.o. oferuje nowe modele zawiasów z serii „Silentia”
ze zintegrowanym cichym domykiem. „Silentia 100” i „Silentia 900”
marki Arturo Salice zadebiutowały na włoskich targach „Sicam 2010”.

W

prowadzenie na rynek no-

kiego montażu (wpinanymi), jak i tra-

wych zawiasów uzupełnia

dycyjnymi (przykręcanymi).

i tak już bogatą ofertę ﬁrmy,

Zawiasy z serii „Silentia 900” to

i pozwala klientom na zastosowanie ci-

„ekonomiczna” wersja serii 700. W tym

chego domyku praktycznie w każdym

przypadku klient ma do wyboru jedy-

rozwiązaniu systemów meblowych.

nie 3 rodzaje zawiasów: do drzwi na-

Zawiasy z serii „Silentia 100” są prze-

kładanych, bliźniaczych i wpuszcza-

znaczone przede wszystkim do lekkich

nych, do których zastosować można

frontów drewnianych i ram aluminio-

tylko tradycyjne, przykręcane pro-

wych. Głębokość nawiertu puszki wy-

wadniki. Cena zawiasów z serii 900

nosi 12 mm i pozwala na stosowanie

jest znacznie korzystniejsza, niż tych

frontów i ram o grubości od 15 mm.

z serii 700 i aktualnie jest ona najat-

Rekomendowana maksymalna gru-

rakcyjniejsza na rynku. Podstawowe

bość frontów dla tego typu zawiasów

dane techniczne zawiasów serii 900 są

wynosi 19 mm. Zawiasy „Silentia 100”

takie same, jak zawiasów z serii 100.

mogą być montowane we frontach nie

Wszystkie zawiasy Arturo Salice

przekraczających szerokości 45 cm,

są objęte dożywotnią gwarancją. Firma

o dowolnej wysokości. Są kompaty-

AMI Polska Sp. z o.o. jest Generalnym

bilne zarówno z prowadnikami szyb-

Przedstawicielem Arturo Salice w Polsce.

Debiut
systemu „Genius”
Pierwszego stycznia br. na krajowym rynku branżowym pojawił się
nowy system półek wysuwnych „Genius” włoskiej ﬁrmy Inoxa,
przeznaczony do szafek narożnych. Wyłącznym Przedstawicielem tej
ﬁrmy w Polsce jest AMI Polska Sp. z o.o.

S

ystem „Genius” jest przezna-

suwaniu się przedmiotów (w wersjach

ny lewej lub prawej. Choć opatentowany

czony do szafek narożnych z

ekonomicznych dostępne są też półki

system „Genius” jest produktem naj-

frontem na zawiasach. Każda z

pokryte standardową powłoką). Oferta

wyższej jakości, wyróżnia się bardzo

półek może być wysuwana na ze-

obejmuje systemy „Genius” do frontów

konkurencyjnymi cenami, zarówno dla

wnątrz płynnym ruchem. Półki są wy-

o wymiarach 450 mm i 600 mm. Wy-

klientów indywidualnych, jak i w sprze-

kończone chromowanym relingiem, a

magana głębokość szafki to 500 mm.

daży hurtowej. Produkt jest objęty do-

ich powierzchnia jest pokryta antypo-

Każda z półek ma atest na obciążenie

żywotnią gwarancją producenta, wło-

ślizgową powłoką zapobiegającą prze-

30 kg. Jest też możliwość wyboru stro-

skiej ﬁrmy Inoxa.
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