advertorial◆ produkt
System otwierania drzwi i szuflad pozbawionych uchwytów (obecnie
popularnie określany mianem Push To Open) jako pierwszy na rynek
wprowadził włoski producent Arturo Salice ponad 10 lat temu.

JEDYNY
PRAWDZIWY PUSH TO OPEN

P

ierwotnie miał być odpowiedzią przede wszystkim
na potrzeby przemysłu… medycznego. Chodziło
o to, by obsługa miała dostęp do wnętrza szafek
z wyposażeniem, bez konieczności dotykania ich
dłońmi. System miał zapewniać pełne otwarcie frontu po naciśnięciu łokciem, kolanem, stopą itd. Szybko okazało się jednak,
że fronty pozbawione uchwytów wyglądają bardzo efektownie,
stąd też rozwiązanie to znalazło zastosowanie także w meblach
codziennego użytku. Po pewnym czasie został wprowadzony
do oferty także przez innych producentów akcesoriów meblowych. I tu zaczęły się problemy. Konkurencja firmy Arturo
Salice potraktowała bowiem system bezuchwytowy wyłącznie
w kategoriach interesującego designu, pomijając funkcjonalność całego systemu. Rynek zalany został najpierw zawiasami
o zbyt słabej sile, by wypchnąć front, a następnie rozwiązaniem
jeszcze gorszym – zawiasami bezsprężynowymi i niezdarnymi wypychaczami frontu (zwanymi „strzykawkami”), które
oprócz tandetnego wyglądu, kompletnie nie spełniają swojego
zadania – front jedynie „odskakuje” i w dalszym ciągu, by dostać się do wnętrza, trzeba otwierać go ręką. Idea tego systemu
została więc całkowicie wypaczona. Na szczęście oryginalny
system wciąż trzyma się dobrze i jest nieustannie rozwijany.
Aktualnie oferta systemu Salice Push obejmuje WSZYSTKIE rodzaje zawiasów: standardowe, kątowe, do szerokich
i wąskich ram aluminiowych, do drzwi ociosowych oraz do
frontów szklanych. Każdy zawias ma w swojej konstrukcji
specjalną sprężynę o odwróconym działaniu, która ZAWSZE
zapewnia pełne otwarcie frontu (nawet przy dużych zawiasach
o kącie otwarcia 165°). Jednocześnie ramię zawiasu jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi prowadnikami firmy
Salice (warto przypomnieć, że każdy zawias Salice może być
zamontowany zarówno na prowadniku przykręcanym, jak
i wpinanym – ma uniwersalny system mocowania).

By front się zamykał potrzebne są oczywiście odpowiednie
zaczepy. Także tu gama rozwiązań jest bardzo szeroka i dostosowana do różnych potrzeb klientów. W ofercie istnieją zarówno zaczepy mechaniczne z przykręcanym lub frezowanym
gniazdem (zaczep ma regulację umożliwiającą wyrównanie
poziomu zaczepu i gniazda w przypadku krzywych podłóg,
mebli transportowanych w częściach czy „osadzania się” frontu
po dłuższym okresie użytkowania), jak i zaczepy magnetyczne
(mniej widoczne, które można zamocować w płycie lub w adapterze, przeznaczone do frontów standardowych rozmiarów).
Tak szeroka oferta pozwala na zastosowanie tego systemu
zarówno w małych szafkach łazienkowych, jak i w dużych powierzchniach frontów szaf garderobianych czy sypialnianych.
System zawiasów i zaczepów uzupełniony jest przez pełną
gamę prowadnic do szuflad pozbawionych uchwytów w częściowym i pełnym wysuwie. System jest całkowicie zintegrowany
w prowadnicy i nie wymaga oddzielnego mocowania jakichkolwiek elementów. Może być zastosowany w przypadku oskrzyń
drewnianych i systemów do gotowego montażu typu Legobox.
Wyłącznym Przedstawicielem firmy Arturo Salice w Polsce
jest AMI Polska sp. z o.o. (www.amipolska.pl). d
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