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Salice
potwierdza swoją dominację
Nowe tendencje designerskie powinny się odznaczać nie tylko coraz większą
funkcjonalnością, lecz także estetyką. W odpowiedzi na nowe oczekiwania rynku firma
Salice już cztery lata temu wprowadziła do swojej oferty zawias Silentia – nową
generację zawiasów ze zintegrowanym systemem hamowania. Konkurencja podobne
rozwiązanie zaprezentowała dopiero w ostatnim roku (Blum – w kwietniu 2010 r.).

Zawias serii Silentia nadal stanowi techniczną rewolucję, a swoją estetyką wręcz „wyprzedza swój czas”.
Amortyzator w tym systemie jest niewidoczny, a jego
cały składnik jest zintegrowany z zawiasem. Wygląd
mebla nie ulega zmianie i nadaje mu wysoką wartość
zarówno funkcjonalną, jak i estetyczną. Okucia Silentia
mają identyczne jak w dotychczasowych seriach własne
ramię zawiasu (bez systemu odbojnika) oraz posiadają
szeroki zakres regulacji.
Mogą być stosowane do nich zarówno prowadniki
zwykłe (przykręcane), jak i do szybkiego montażu (klipowe).
Jedyną różnicą w porównaniu ze zwykłym zawiasem
jest głębokość nawiercania – wynosi ona 13,5 mm.
Co ważne, innowacyjna seria zawiasów Silentia obejmuje WSZYSTKIE systemy otwarć:
• serię 100 – zawiasy o kącie otwarcia 105 i 155o,
• serię 200 – zawiasy o kącie otwarcia 94, 110, 155 i
165o, zawiasy kątowe, zawiasy o kącie otwarcia 94 i
110o, zawiasy do grubych drzwi o kącie otwarcia 94 i
155o, zawiasy do drzwi równoległych (z długim i krótkim ramieniem) oraz do drzwi równoległych nakładanych.
Silentia to także jedyne zawiasy, które w wersji do
grubych drzwi mogą być stosowane do frontów aż do
40 mm grubości! Możliwości konkurencji kończą się przy 27 mm...
Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu i nieustającej pracy nad
udoskonalaniem serii Silentia w
2010 r. Arturo Salice jest także w
stanie zaproponować najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich
rozwiązań obecnych na rynku (Silentia Salice, Clip Blumotion Blum
i Easys Hettich).
W ten sposób produkty te są
potwierdzeniem innowacji kon-
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strukcyjnej i najwyższej jakości wykonania firmy Salice
oraz konkretną odpowiedzią na żądania producentów
mebli – osiągnięcia funkcjonalności połączonej z estetyką formy i stylu.

Rewolucyjne zawiasy serii 100
z płytką puszką do cienkich
frontów meblowych
Od początku 2010 r. zauważyć można nowy trend
w projektowaniu mebli – stosowanie cienkich frontów meblowych. Jak zwykle w takich przypadkach jako
pierwsi zaczęli stosować go włoscy projektanci, ale już
rozprzestrzenia się po całej Europie i z pewnością w
krótkim czasie dotrze także do Polski. Ami Polska – generalny przedstawiciel Arturo Salice w Polsce – przygotował już do tego polskich klientów, wprowadzając do
oferty nową serię zawiasów serii 100 przeznaczonych
do stosowania w cienkich frontach meblowych. W tym
przypadku rewolucją jest głębokość puszki zawiasu –
wynosi ona zaledwie 8 mm! Dzięki temu może być on
stosowany do frontów już o grubości zaledwie 10 mm!
Seria 100 obejmuje zawiasy o kącie otwarcia 105o i
155 do drzwi nakładanych i bliźniaczych. W przypadku
kąta 105o puszka zawiasu może być odsunięta od krawędzi drzwi od 3 do 6 mm, w zawiasach o kącie otwarcia 155o – od 3 do 8 mm.

Seria 100 (105o)
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Seria Silentia 165o

Zawiasy mogą współpracować zarówno z prowadnikami do
szybkiego montażu zawiasu (klipowymi), jak i standardowymi (zawias przykręcany).

Nowy zawias przegubowy
o kącie otwarcia 270o
Firma Arturo Salice poszerzyła dodatkowo paletę swoich produktów o nowy, innowacyjny zawias o kącie otwarcia 270o. Został on zaprojektowany specjalnie w kierunku przenoszenia dużych obciążeń, wysokiej wytrzymałości i trwałości oraz stabilności
drzwi. Wykonany jest z odlewu cynkowego, posiada automatyczne zamykanie oraz duży kąt otwarcia. W konkretnych rozwiązaniach z bardzo grubymi drzwiami (do 50 mm) kąt otwarcia osiąga maksimum 180o. Innowacyjność tego rozwiązania polega na
możliwości stosowania do jego ramienia tradycyjnych prowadników takich jak do zwykłych zawiasów.

Mocowanie do drzwi może się odbywać za
pomocą wkrętów do drewna lub na dyble w
klasycznym rozstawie nawierceń zawiasów o
puszce 35 mm. Zawias posiada płynną, 3-poziomową regulację: boczną ± 3 mm, wysokości ± 2 mm oraz głębokości -0,5/+ 2,8 mm.
Tak jak w innych zawiasach Salice także i tu
można stosować wszystkie rodzaje i wysokości prowadników zwykłych i klipowych.
Nowy produkt powinien zainteresować
szeroki krąg odbiorców na rynku meblowym.
Generalnym Przedstawicielem Arturo Salice w Polsce jest Ami Polska Sp. z o.o. (www.
amipolska.pl).
(mn)
reklama

Zawias można stosować do drzwi: nakładanych, częściowo nakładanych, bliźniaczych (na jednym boku 2 drzwi) oraz wpuszczanych.
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