NOWOŚCI

Nowe rozwiązania

dla siłowników gazowych w meblach
Vapsint – włoski producent najwyższej jakości siłowników gazowych – nie był dotąd
obecny na polskim rynku. Jednakże coraz większe zapotrzebowanie na siłowniki wysokiej
jakości, ale w atrakcyjniejszych cenach w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań
niemieckich czy duńskich producentów sprawiło, że przedsiębiorstwo Ami Polska z Łodzi
zdecydowało się wprowadzić wyroby tego producenta do swojej oferty.

Vapsint wytwarza bardzo szeroki asortyment siłowników przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, w
tym także dla zakładów produkujących meble. W ofercie dla tego sektora wyróżnić można trzy grupy siłowni-

ków: do klap meblowych, do opuszczania klap barków
oraz do opuszczania klap skrzyń.
Siłowniki do klap meblowych dostępne są w bardzo
szerokim spektrum modeli standardowych o sile od 30
do 150 N i długościach od 185 do 370 mm. Wyposażone mogą być one albo w zaczepy do drewna, albo do
aluminium.
Płynne, powolne opadanie klapy jest zadaniem realizowanym przez siłowniki do opuszczania klap barków. Aby zapewnić właściwe ich funkcjonowanie, spektrum dostępnych tu sił jest inaczej ukierunkowane niż w
pierwszej grupie tych rozwiązań.
Posiadanie w asortymencie siłowników do opuszczania klap skrzyń świadczy o wielkim doświadczeniu tego
producenta, gdyż wyroby te muszą posiadać konstrukcję gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkowania
mebla. Muszą więc absolutnie eliminować możliwość
gwałtownego, samodzielnego zamknięcia się klapy (są
one wykorzystywane między innymi w skrzyniach na
zabawki dla dzieci). Siła pracy dostosowana jest do wielkości i ciężaru klapy, a konstrukcja siłownika zapewnia
progresywne zamykanie.
Wartym podkreślenia jest fakt, że firma Vapsint jest
jedynym producentem, który oferuje możliwość zamówienia siłowników w dowolnym kolorze. Jest to więc
bardzo atrakcyjna oferta dla producentów mebli łazienkowych (białe siłowniki), stylizowanych (brązowe) czy
specjalnych serii na zamówienie.
Wszystkie siłowniki objęte są 2-letnią gwarancją
obejmującą także niepogorszone funkcjonowanie – siłownik ma cały czas zapewniać pełne otwarcie. Jest to
koronny argument na tle tego typu problemów występujących w siłownikach innych producentów.
Wyłącznym przedstawicielem firmy Vapsint w Polsce jest Ami Polska Sp. z o.o.
(www.amipolska.pl).
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