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REWELACYJNE SZUFLADY
EXCELLENT DRAWER

GŁADKO I CICHO
System szuflad OptiBox daje użytkownikom poczucie harmonii i 
komfortu, dzięki unikalnemu mechanizmowi SYNCHRO 
koordynującemu pracę potrójnych szyn ślizgowych w czasie 
otwierania i zamykaniu szuflad, przy ich całkowitym lub 
częściowym obciążeniu - zawsze płynnie i cicho.

Przednie odbojniki silikonowe redukują nieprzyjemne stukanie 
przy zbyt mocnym otwieraniu szuflady, a amortyzatory z tyłu szyn, 
gwarantuje funkcję miękkiego samo-zamykania nawet przy 
użyciu dużej siły.

Dzięki zastosowaniu potrójnych szyn ślizgowych uzyskujemy 
wyjątkową stabilność zwłaszcza boczną oraz ponad-pełen wysuw 
103% z komfortowym dostępem do wnętrza szuflady.

SOFT & SILENT
Experience with OptiBox, a whole new sense of harmony that 
allows greater physical and mental relaxation, with its 
synchronizing glide systems in your kitchen drawers.

Be it a distraction or accidental force, this comprehensive drawer 
never fails to perform its excellent smooth and quiet sliding job. 

Thanks to IMPUL for the silent and soft closing motion, the drawer 
closes softly even upon a great force.
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szuflada
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Tytanium rekomenduje
Tytanium recomends

OptiBox to absolutnie 
doskonały system organizacji 
i przechowywania dla  
każdego.

Funkcjonalne szuflady  można 
rozbudować poprzez dodanie 
dodatkowych przegródek, 
które pozwalają na wygodne 
i efektywne ułożenie 
zawartości według potrzeb.

Regulowana konstrukcja 
będzie bardzo modnym  
i użytecznym dodatkiem 
w Twojej kuchni.  

Możesz pożegnać  się 
z nieładem  i cieszyć się 
łatwością  i wygodą 
użytkowania.

OptiBox is the perfect 
organizing storage system 
for everyone. 

The drawers can be 
enhanced by adding 
compartments to work 
better in subdividing, 
organizing and arranging 
spaces to your own 
preference. 

With the adjustable interior 
partition design, this kitchen 
accessory will be of great 
help in the kitchen. 

So say your final goodbye to 
messiness and enjoy the 
ease of !


