
Zawias, stanowiący jedynie niewielki element mebla, przez długi czas pozostawał w cieniu. Firma Arturo Salice
(Wyłączny Przedstawiciel w Polsce – firma AMI Polska) zdecydowała się na przełom w tej kwestii i wykreowała
system zaskakujący i urzekający nieprzeciętnym wyglądem, jednocześnie nie zapominając o jego istocie, czyli
funkcjonalności, oraz przykładając wagę do wysokiej jakości wykonania. 

K
ierując się wymaganiami rynku
i klientów, producenci systemów
meblowych nieustannie dążą

w swoich projektach do zaprezento-
wania jak najbardziej innowacyjnych
i niebanalnych wykończeń. Ich stara-
nia jednak dopiero od niedawna są
wspierane przez producentów za-
wiasów. Pomimo tego, iż wcześniej
przedstawiano wyrafinowane roz-
wiązania techniczne (jak chociażby do-
brze znane systemy „push to open” czy
ciche domykanie zintegrowane w za-
wiasie, wymyślone i stworzone przez
Arturo Salice), do tej pory skupiano się
przede wszystkim na usprawnieniu

funkcjonalności mebla oraz poszcze-
gólnych akcesoriów. 
„Lapis”, nowy system zawiasów Ar-
turo Salice ze zintegrowanym cichym
domykaniem, oznacza absolutną re-
wolucję w formie i stylu, w porówna-
niu do wcześniej dostępnych możli-
wości. Stanowi swoisty przełom
i zrywa z nudnym wizerunkiem za-
wiasu, pozostającego niezauważo-
nym i postrzeganego jedynie jako je-
den ze składników mebla. Istotne jest,
iż „Lapis” oferuje bogate możliwości
kreacji, dotąd niedostępne zarówno
dla projektantów, jak i producentów,
jednocześnie nie wymagając jakiej-

kolwiek ingerencji w konstrukcję.
Średnica puszki (35 mm) oraz głębo-
kość nawiertu (13,5 mm) pozostają
niezmienne i zachowują identyczne
wymiary, jak w przypadku systemu
„Silentia Salice”. Oprócz tego, również
wszechstronna, pozioma i pionowa
regulacja, pozostaje zachowana.
Nie należy zapominać także o wyg-
lądzie, który stanowi niemniej zna-
czący aspekt, gdyż jego zadaniem
jest wzbudzenie zainteresowania
i przyciągnięcie uwagi od pierw-
szego momentu. „Lapis” charaktery-
zuje się przede wszystkim odważną,
wyrafinowaną estetyką, odmienną
od tradycyjnej i doskonale znanej.
Dodatkowo osłony zawiasu sprytnie
ukrywają otwory montażowe oraz
regulacyjne, co stanowi jedną z waż-
niejszych zalet. W związku z rewolu-
cyjną możliwością dowolnego mie-
szania osłon, a także dostępnością
(aktualnie) 12 kolorów, pojawia się
niezwykle szeroka gama kombinacji
wykończenia, których istnieje aż 144.
Ponadto fakt, iż osłony pozwalają na
wybarwienie ich na dowolny kolor,

umożliwia uzyskanie jeszcze orygi-
nalniejszego i bardziej zindywiduali-
zowanego efektu końcowego.
Wysoka jakość, zachowanie wyśru-
bowanych norm technicznych,
utrzymanie łatwości związanej z tra-
dycyjnym montażem przy jedno-
czesnym zachowaniu pełnej regu-
lacji, w połączeniu z możliwością
niemal całkowitej personalizacji oraz
zintegrowanym cichym domyka-
niem, czynią z systemu „Lapis” pro-
dukt spełniający oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów.
Sam system inspiruje także do spoj-
rzenia na różne niepozorne ele-
menty mebli z innej strony.
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„Lapis” – wyjście z cienia
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