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Zawiasy do frontów z corianu?
To już nie problem
Opracowała Katarzyna Orlikowska

W zeszłym roku firma AMI Polska, wyłączny przedstawiciel w naszym kraju Arturo
Salice, wprowadził do sprzedaży rewolucyjne zawiasy serii 100 z puszką o głębokości
8 mm. Po 12 miesiącach obecności na rynku tego produktu okazało się, że spektrum
jego zastosowań jest znacznie szersze.
Włoska firma Arturo Salice zaprojektowała zawiasy serii 100 jako odpowiedź na nowe trendy w projektowaniu mebli – stosowanie cienkich
frontów meblowych. W serii tych akcesoriów rewolucją jest głębokość
puszki, która wynosi zaledwie 8 mm. Dzięki temu zawias ten może być
stosowany do frontów już o grubości 10 mm. Seria obejmuje zawiasy
o kącie otwarcia 105 i 155 stopni do drzwi nakładanych i bliźniaczych.
Zawiasy posiadają puszkę o standardowej średnicy 35 mm i mogą współpracować zarówno z prowadnikami do szybkiego montażu zawiasu (klipowymi), jak i standardowymi (zawias przykręcany). Co ważne, zawiasy
współpracują także z systemem cichego domykania drzwi – Smove Silentia.
– Pierwotnie głównym miejscem montażu zawiasów serii 100 miały być
meble mieszkaniowe – mówi Maciej Nowicki, wiceprezes AMI Polska.
– Okazało się jednak, iż rynek – uzyskawszy dostęp do takiego rozwiązania – znalazł dla tego zawiasu wiele innych, w tym także unikalnych
zastosowań. Przede wszystkim okazało się, że jest to jedyny zawias, którego można używać do frontów wykonanych z corianu. Dzięki płytkiej
puszce nie ma tu konieczności stosowania jakichkolwiek podkładek,
a sam zawias, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, radzi sobie bez problemu nawet z dużymi obciążeniami.
Zawiasy te znalazły także szerokie zastosowanie w zabudowach kamperów i przyczep kempingowych – a więc w miejscach, gdzie stosowanie
standardowych zawiasów i standardowych frontów nie tylko nie jest konieczne, ale wręcz staje się pewnym utrudnieniem.
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W serii zawiasów 100 głębokość puszki wynosi zaledwie 8 mm. Dzięki
temu zawias ten może być stosowany do frontów już o grubości 10 mm.
Fot. AMI

Kolejną innowacją jest to, że każdy zawias Salice zabezpieczony jest
przed działaniem wilgoci, w tym także słonej wody.
– Seria 100 okazała się idealnym rozwiązaniem dla producentów wyposażenia obiektów sportowych, takich jak szatnie, sale treningowe, baseny, aquaparki oraz producentów jachtów i innych jednostek pływających
– mówi Maciej Nowicki. – W tym ostatnim przypadku udało się połączyć dwie potrzeby: możliwość montażu cienkich, drewnianych frontów
oraz odporność na działanie wilgoci. Oczywiście włoski producent posiada wszystkie międzynarodowe certyfikaty potwierdzające możliwość
stosowania tych zawiasów w tak trudnych warunkach.
Zawiasy serii 100, podobnie jak wszystkie produkty firmy Arturo Salice,
objęte są dożywotnią gwarancją producenta.
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