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REWOLUCJA SALICE
W PROWADNICACH DO SZUFLAD!
Włoski producent Arturo Salice po raz kolejny
zrewolucjonizował rynek akcesoriów meblowych
najwyższej jakości. Tym razem wprowadził do
segmentu systemów prowadnic do szuflad nowy
produkt – prowadnice „Unica” do szuflad pozbawionych
uchwytów i – uwaga! – z cichym domykiem.

D

otychczas takie rozwiązanie było możliwe jedynie
przy zastosowaniu wspomagających systemów
elektrycznych, co wiązało się jednak nie tylko ze
skomplikowanym montażem, ale i znacznymi
kosztami – często całkowicie nieadekwatnymi do całkowitej
wartości zabudowy.
Tymczasem prowadnica „Unica” – zaprezentowana po
raz pierwszy na targach Sicam w Pordenone jest konstrukcją
CAŁKOWICIE mechaniczną i zintegrowaną. Tajemnica systemu kryje się w amortyzatorze zmieniającym charakter wykonywanej przez siebie czynności. Po naciśnięciu na front szuflady, następuję jej otwarcie (mniej więcej do ¾ długości). Po
jej całkowitym otwarciu amortyzator zmienia swoje działanie
i przy zamykaniu szuflady powoduje jej ciche domknięcie – jak
w klasycznych systemach szuflad z cichym domykiem. Cały
mechanizm jest zintegrowany w prowadnicy i nie wymaga
oddzielnego montażu jakichkolwiek dodatkowych elementów.
Podobnie jak w przypadku pozostałych prowadnic firmy
Arturo Salice, prowadnica „Unica” ma charakter uniwersalny
i może współpracować zarówno z szufladami drewnianymi
(budowanymi samodzielnie) jak i gotowymi systemami szuflad
typu „Legobox”, „Tandembox” i „Quadra”. Prowadnice „Unica”
dostępne są w pełnym wysuwie i wszystkich długościach tj.
300, 350, 400, 450 i 500 mm. Cena kompletu prowadnic „Unica” jest kilkakrotnie niższa od wersji z napędem elektrycznym.
Co ciekawe, prowadnica „Unica” może być zastosowana
także do szuflad… z uchwytem. Jej konstrukcja ma bowiem
charakter uniwersalny także pod tym względem, iż w przypadku pociągnięcia za front szuflady (np. przez nieświadomego
klienta) mechanizm Push nie ulega uszkodzeniu i dezaktywuje
się, działając jak tradycyjna szuflada.
Wyłącznym przedstawicielem Arturo Salice w Polsce jest Ami
Polska sp. z o.o. (www.amipolska.pl; www.salice.com.pl). d
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