akcesoria
Zawieszka Camar do szafek dolnych

Mała zawieszka

do dużych ciężarów

wydanie targowe furnica 2010

Opracowała Katarzyna Orlikowska

Zawieszka wykonana jest z wysokiej jakości
metalu z zamontowanymi czterema dyblami
o średnicy 10 mm oraz dwoma miejscami na
dodatkowe wkręty. Posiada dwie czołowe regulacje: pionową 22 mm i poziomą 19 mm.
Zawieszanie szafki za pomocą zawieszki jest
proste. Wystarczy dosunąć szafkę z zamontowaną zawieszką do ściennej płytki montażowej. W momencie dociśnięcia – poprzez
zatrzask – następuje zawieszenie szafki bez
możliwości jej samodzielnego odpięcia się.
Aby szafkę zdemontować, należy nacisnąć np.
śrubokrętem na sprężynę listwową w ściennej
płytce montażowej i wówczas nastąpi wysunięcie haka zawieszki.
– Nowa zawieszka szafek dolnych Camar 807
odpowiada na najnowsze zapotrzebowania na
rynku i jest unikalnym produktem, nie mającym odpowiednika w żadnym innym rozwiązaniu – zapewnia Maciej Nowicki z firmy Ami
Polska Sp. z o.o., która jest wyłącznym przedstawicielem firmy Camar w Polsce.
Co ważne, zawieszka posiada atestowany ciężar udźwigu do 600 kg.
Jednocześnie zawieszona szafka nie wymaga
jakichkolwiek podpórek, kątowników itd.

Zawieszka posiada atestowany ciężar udźwigu
do 600 kg. Fot. Ami Polska.
Fot. Ami Polska
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Włoski producent akcesoriów firma Camar wprowadziła
na rynek rozwiązanie do zawieszania szafek dolnych, które
posiada atestowany ciężar udźwigu do 600 kg.

– Jest to także jedyne rozwiązanie na rynku,
które umożliwia faktyczne zawieszenie szafki, praktycznie w każdej konfiguracji – zarówno blaty granitowe, podwójne umywalki,
systemy szafek salonowych – z jednoczesnym zachowaniem możliwości jej regulowania i dociągu – wyjaśnia Maciej Nowicki.
Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary zawieszka pozwala także na stosowanie systemów szuf lad w pełnej zabudowie.
Dotychczas oferowana zawieszka do szafek
dolnych typu 805 (o udźwigu 300 kg) pozostaje nadal w sprzedaży. Ciekawostką jest
fakt, że znalazła ona także zastosowanie do
wysokich regałów i systemów zabudowy –
dzięki dużemu udźwigowi i prostemu montażowi znacznie lepiej zabezpiecza mebel niż
standardowa zawieszka.
•

Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary zawieszka
pozwala na stosowanie systemów szuflad
w pełnej zabudowie. Fot. Ami Polska

Zawieszka wykonana jest z wysokiej jakości
metalu z zamontowanymi czterema dyblami
o średnicy 10 mm. Fot. Ami Polska

