TEMAT SPECJALNY

W pełni kompletne
Firma Salice, lider w produkcji zawiasów i innych systemów otwarć dla
przemysłu meblowego, oferuje w pełni gotowe szuflady noszące nazwę
Legobox oraz szeroki wybór prowadnic, zarówno z cichym domykiem, jak i
wypychających, przeznaczonych do szuflad pozbawionych uchwytów.

Komplet elementów do jednego egzemplarza Legobox składa się z 2 boków, tyłu i spodu szuflady oraz łączących całość zatrzaskowych adapterów. Aby szuflada była gotowa, potrzeba jeszcze tylko frontu. Szuflady
występują w różnych wymiarach i kolorach, na przykład
stali, aluminium, PVC i innych. Należy podkreślić, że systemy Legobox zawsze składają się zarówno z boków,
jak i tylu oraz spodu – klient kupuje szufladę gotową do
zamontowania bez konieczności wykonywania samodzielnie jakichkolwiek jej elementów. W konkurencyjnych rozwiązaniach otrzymywane są jedynie boki, tył i
spód muszą wykonać już samodzielnie.
Jeśli chodzi o prowadnice, to sztandarowym rozwiązaniem jest tu rodzina prowadnic Futura, w której mamy
trzy linie produktów: prowadnice samoprzyciągające
Futura Standard, prowadnice samowypychające Futura Push oraz prowadnice Futura Smove – samoprzyciągające ze zintegrowanym systemem hamowania. Prowadnice Futura Standard samoprzyciągające występu-

ją w wersji z częściowym i całkowitym wysuwem. Każdy
z rodzajów występuje ponadto w wersji przeznaczonej
do montażu w szufladach własnych (wersja „Pin”), w szufladach typu Legobox (wersja „Clip”) lub w szufladach
własnych tego typu.
Prowadnice Futura Push samowypychające to jedyny taki produkt na rynku światowym. Jego istotą są zintegrowane z prowadnicą specjalne zatrzaski. Naciskając
na front, powodujemy samoczynne wysunięcie się szuflady, aby zaś ją zamknąć, musimy ją odpowiednio docisnąć. Rodzaje wysuwów i wersji są takie same jak w
opisanych wyżej Futura Standard.
Prowadnice Futura Smove samoprzyciągające ze zintegrowanym systemem hamowania to rozwiązanie bazujące z kolei na wykorzystaniu w prowadnicach odbojnika Smove. W innych firmach, aby uzyskać efekt hamowania, należy osobno zakupić i zamontować specjalny,
służący do tego system. W produkcie Salice jest on ukryty wewnątrz prowadnicy.
Również i tutaj rodzaje wysuwów i wersji są takie
same jak w Futura Standard.
Wszystkie rodzaje prowadnic Futura montowane są
tak samo. Konstrukcja techniczna, rozstaw otworów i
zasada działania pozwala do zaprojektowanych i zaprogramowanych nawierceń montować w zależności od
potrzeb różne wersje prowadnic.
Generalnym Przedstawicielem Salice w Polsce jest
firma AMI Polska Sp. z o. o.
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