advertorial◆ branża

NOWE ZAWIESZKI CAMAR
NA TARGACH SICAM

Nowe osłony do zawieszki 807

Na tegorocznych targach SICAM w Pordenone włoski producent akcesoriów meblowych najwyższej jakości – firma
Camar kolejny rok z rzędu zaprezentowała dużą liczbę
nowych produktów. Świadczy to nie tylko o popularności
proponowanych klientom rozwiązań, ale i ciągłym dążeniu
działu projektowego Camar do przedstawiania nowych
– i nie da się ukryć – w większości rewolucyjnych rozwiązań. Co pokazano w tym roku?

Zawieszka 807 XL

sprężyny, w sytuacji gdy panel (dekoracyjny, reklamowy, nadgłowie itd.) był wąski i nie wymagał stosowania dwóch zawieszek
w pionie oraz ze sprężyną, stosowana wtedy, gdy należało użyć
dwóch zawieszek i do tej umieszczonej na dole nie było dostępu.
Wówczas regulując poziom w górnej zawieszce, dolna regulowała się samoczynnie – właśnie dzięki zamontowanej w niej sprężynie. Obie te zawieszki pozostają w ofercie, natomiast dołącza
do nich nowa – 814 Z2. Klient oprócz standardowej regulacji
(10 mm) w pionie ma tutaj do dyspozycji także regulację głębokości (3 mm), która pozwala na odpowiednie ustawienie panelu
względem ściany. Z pewnością Włosi nie brali pod uwagę dodatkowej funkcji takiego rozwiązania w polskich realiach – krzywe
ściany…. Do nowego rodzaju zawieszki dedykowana jest także
nowa listwa, która umożliwia bezpieczną regulację głębokości.
Camar nie zapomniał jednak także o nowościach w segmencie, od którego zaczynał swoją działalność – nóg do blatów
stołowych. Ten temat – z uwagi na obszerność – doczeka się
oddzielnej prezentacji.
Wszystkie nowe rodzaje opisanych zawieszek będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży na polskim rynku. Wyłącznym przedstawicielem Camar jest AMI Polska sp. z o.o. (www.
amipolska.pl)

Zawieszka 807 RV

Zawieszka do paneli

r e k l a m a

ZAWIESZKI DO PANELI ŚCIENNYCH

K

ilka nowości dotyczy
dotyc znanej już zawieszki do szafek dolnych typ 807. Największą z nich jest fakt,
iż jest to już… rodzina zawieszek do szafek dolnych. Do sprzedaży właśnie dołączyła wersja 807
RV, przeznaczona do montowania w meblach składających
się wyłącznie z szuflad. Jak ją opisać najprościej? Jest wklęsła.
Element który w standardowej zawieszce jest wypukły, w przypadku tego produktu znajduje się w przygotowanym wcześniej
frezie. Dzięki temu nie ma żadnych przeszkód w zamocowaniu prowadnicy, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zawieszki.
Same wymiary, regulacja (18 mm w poziomie, 22 mm w pionie) i obciążenie maksymalne pozostają bez zmian.
Drugą nowością jest zawieszka 807 XL, przeznaczona do
mocowania długich i głębokich, ale niskich mebli. W takich
sytuacjach standardowa zawieszka 807 nie wystarcza, rozłożenie masy jest zupełnie inne, stąd też inne parametry udźwigu.
Także ta zawieszka będzie dostępna w dwóch wersjach – standardowej 807 XL i „wklęsłej” – 807 XL RV.
Z uwagi na fakt, iż coraz częściej zdarza się, że nie cała
zawieszka 807 mocowana jest przed plecami mebla, Camar
wprowadza także dodatkowe osłony – w sytuacji, gdy zawieszka jest tylko częściowo widoczna dla oka.
Istotną nowością jest także nowa zawieszka do paneli typ
814. Dotychczas funkcjonowały dwie zawieszki tego typu: bez

SYSTEMY PÓŁEK WYSUWNYCH

ZAWIESZKI DO SZAFEK DOLNYCH
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