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R E K L A M A

System otwierania górnych szafek Top-Stays SQ 
z  oferty firmy Amix zapewnia doskonałe wsparcie 
otwierania i zamykania frontów górnych szafek o róż-
nych wymiarach i wykonanych z różnych materiałów. 
Rozwiązanie daje szersze możliwości projektantom 
mebli, zwłaszcza że popularne są obecnie szerokie 
szuflady, a  równie szerokie, unoszone fronty będą 
się doskonale z nimi komponowały. Podnośniki Top-
-Stays SQ przeznaczone są do frontów o maksymalnej 
szerokości 1200 mm, wysokości od 250 do 500 mm 
i grubości od 16 do 28 mm. 

Walorem tych systemów jest płynna i  delikatna 
praca oraz możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji 
otwarcia każdego rodzaju frontów, nawet stosunkowo 
ciężkich. Mechanizmy tego typu sprawiają, że fronty 
otwartych szafek nie tylko nie przeszkadzają podczas 
pracy, ale również nie kolidują z  innymi szafkami. 
Dodatkową zaletą jest mechanizm pozwalający na 
utrzymanie szafki w pozycji otwartej. Dzięki śrubom 
regulacyjnym dostępnym od przodu korpusu można 
regulować w trzech kierunkach położenie frontu i siłę 
podtrzymującą. Dzięki regulacji siły domyku wszyst-
kie fronty mogą być zamykane cicho i delikatnie. Nie 
wymagane jest przy tym stosowanie dodatkowych za-
wiasów. W momencie otwierania frontu wyczuwalny 
jest minimalny opór, następnie jego dalsza praca jest 
bardzo płynna, z możliwością zatrzymania w dowol-
nym położeniu, a  po zakończeniu czynności system 
delikatnie i  bezszelestnie domyka front. Dzięki bez-
pośredniemu przykręceniu okucia do boku korpusu 

Nowy wymiar podnośników
AKCESORIA MEBLOWE | Płynny, wygodny, elegancki Top-Stays SQ

Podnośnik Top-Stays SQ wspiera podnoszenie pojedynczego frontu, dzięki 
czemu jest odpowiedni zarówno do szafek ściennych, jak i wysokich.

Seria z pojedynczymi zaślepkami w kolorze białym.

Seria z pojedynczymi zaślepkami w kolorze szarym. 
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Obecnie olejowane powierzchnie są bardzo popu-
larne wśród użytkowników końcowych, ponieważ 
w unikalny sposób podkreślają walory niezwykłego 
podłoża, jakim jest drewno. Oleje mogą zapewnić 
klasyczny efekt dekoracyjny, akcentując rysunek 
drewna lub oddziaływać nieco delikatniej, tworząc 
szlachetny efekt drewna naturalnego. Zalety powłok 
tego rodzaju są niepodważalne: przede wszystkim 
obróbka jest prosta i  z  reguły nie wymaga użycia 
maszyn. Kolejną zaletą jest fakt, że olejowane po-
wierzchnie umożliwiają wymianę wilgoci między 
nośnikiem a  otoczeniem. I  wreszcie: nieznaczne 
uszkodzenia można bezproblemowo naprawić.

Hesse Lignal, firma z  Hamm, specjalizująca 
się w  produkcji bejcy i  lakierów, zmodernizowała 
swój asortyment olejów i  teraz oferuje produkty, 
przy użyciu których można wytwarzać nowocze-
sne, olejowane powierzchnie, spełniające wszelkie 
wymagania klientów. Najnowszą paletę produk-
tów z grupy olejów bliżej przedstawiono w nowym 
katalogu, który jest już dostępny dla zaintereso-
wanych. Oprócz dokładnego opisu produktów, 
katalog zawiera dużo informacji związanych z te-
matyką olejowanych powierzchni. W  przejrzy-
ście zredagowanych tabelach czytelnicy szybko 
znajdą takie parametry, jak zawartość surowców 
odnawialnych, zgodność z  normami, rodzaje na-
kładania, obszary zastosowań itp. Strony z  infor-
macjami o  produktach przystępnie i  wyczerpu-
jąco opisują oleje, podają ich cechy szczególne za 

Wiedza o olejach w katalogu
ZBIÓR INFORMACJI | Publikacja w wersji drukowanej i elektronicznej 

Wyszukiwanie produktów Hesse Lignal z grupy olejów nie może być 
prostsze. Zestawiono je bowiem w katalogu, który jest już obecny na rynku.

front jest bardzo stabilny i pracuje nienagannie. Stan-
dardowy kąt otwarcia wynosi 107 stopni, co daje wy-
godny dostęp do całej zawartości szafki, ale można go 
łatwo ograniczyć do 90 stopni. Podnośniki Top-Stays 
są uniwersalne i  można je stosować do wszystkich 
powszechnie występujących wysokości i  ciężarów 
klap, również w  meblach o  niewielkiej głębokości. 
Top-Stays dostępny jest w sześciu wariantach kolory-
stycznych, co jest dodatkowym atutem przy całościo-
wym komponowaniu mebli.   l             Artykuł promocyjny

pośrednictwem piktogramów, a  także zawierają 
wskazówki dotyczące zamawiania. Ponadto, po 
odczytaniu kodu QR, można pobrać obszerne in-
formacje techniczne.

Na dalszych stronach katalogu znajduje się 
kompas produktów pielęgnacyjnych, który pomo-
że dobrać najlepszy olej lub środek do pielęgnacji 
dla wskazanego obszaru zastosowań. W  sekcji 
porad zamieszczono wskazówki na temat usuwa-
nia plam, zapachu własnego olejów lub kombino-
wanego użycia produktów w ramach rozwiązania 
specjalnego. Warto wspomnieć, że duża liczba 
opisanych olejów jest bezpłatnie dostępna w skle-
pie z wzornikami Hesse Lignal. Odpowiednie kody 
QR przełączą bezpośrednio z  katalogu olejów do 
wzornika w sklepie.   l

Artykuł promocyjny

Katalog można otrzymać w każdym punkcie partnerskim 
Hesse Lignal lub pobrać w formie cyfrowej ze strony 
www.hesse-lignal.com   
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https://www.hesse-lignal.com/
http://amix.pl/



