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Independent = Niezale˝ny
Ka˝dy, kto projektowa∏, bàdê wyposa˝a∏ sklep, wie doskonale, z iloma problemami trzeba si´ zmierzyç, aby dopasowaç system

meblowy do warunków istniejàcych lub projektowanych w lokalu.

Meble w galeriach handlowych cz´sto muszà

dodatkowo spe∏niaç wymogi niepalnoÊci, co

zmusza do stosowania drogich p∏yt niepalnych

albo przygotowania zabudowy z p∏yty gipsowo-

-kartonowej. W tym przypadku nie ka˝dy system

meblowy sprawdza si´ i umo˝liwia prawid∏owe

zamocowanie do pod∏o˝a. Poza tym cz´sto

szkoda zas∏aniaç Êcian´, która stanowi ozdob´

w sklepie – ∏adna ceg∏a, fornirowana p∏yta czy

ciekawa, szklana ok∏adzina sà przecie˝ wy-

znacznikiem indywidualnoÊci. Do tego dodajmy

jeszcze powierzchnie krzywoliniowe i s∏upy, które

chcielibyÊmy zagospodarowaç, a ból g∏owy

gwarantowany.

System „Independent” zosta∏ stworzony w∏aÊnie

po to, aby niezale˝nie od warunków zastanych

w sklepie oraz od materia∏ów, z jakich wykonane

sà Êciany, móc zastosowaç uniwersalne rozwià-

zanie, które nie wymaga dodatkowego nak∏adu

czasu i pieni´dzy.

Lekkie i eleganckie profile aluminiowe „Indepen-

dent” mocowane sà do Êcian punktowo z mo˝li-

woÊcià korygowania nierównoÊci Êcian i b∏´dów

monta˝owych.

Profile wyst´pujà w pow∏oce aluminium naturalne

lub chrom b∏yszczàcy. Oprócz wersji wiszàcej ist-

nieje równie˝ mo˝liwoÊç zamocowania szyn na

regulowanych nó˝kach, dzi´ki czemu obcià˝enie

jest przenoszone na pod∏og´.

W zale˝noÊci od rodzaju powierzchni, do której

b´dzie zamocowany profil „Independent” nale˝y

zastosowaç podk∏adki zwi´kszajàce powierzch-

ni´ przytwierdzajàcà (Êcianki G-K), bàdê te˝ ada-

ptery ÊciÊle przylegajàce do krzywizn o ma∏ym

promieniu (np. s∏upy).

Po∏àczony z p∏ytami szklanymi bàdê drewnopo-

chodnymi urozmaica ekspozycj´ na Êcianach,

ale te˝ pozwala zbudowaç meble wolnostojàce.

Profile „Independent” sà stosowane z akceso-

riami systemu „Arena Alu” oraz „Arena Classic”.

Akcesoria te wykonane sà z aluminium bàdê ze

stali w chromie matowym (efekt satyny) lub

b∏yszczàcym. Cechuje je starannoÊç wykonania,

solidnoÊç i nowoczesne wzornictwo. Dost´pna

jest równie˝ ca∏a gama wieszaków i pó∏ek. 

System „Independent”, choç przeznaczony

przede wszystkim do aran˝acji wn´trz skle-

powych, mo˝e byç stosowany przy wyposa˝e-

niu holu, biura, garderoby wed∏ug pomys∏u

architekta.
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