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Σύστημα συρταριού Riverso
Το σύστημα που επιτρέπει στο συρτάρι να ανοιχτεί και από τις δυο πλευρές σε διαχωριστικά δωματίων 
και νησίδες κουζίνας.

Σύστημα συρταριών με καλλυμένες μετώπες που μπορούν να 
τραβηχτούν και από τις δύο πλευρές , για νησίδες και διαχωριστικά 
δωματίων.

Το Riverso, σου επιτρέπει να ανοίξεις και να χρησιμοποιήσεις ένα 
συρτάρι από δύο πλευρές . Ενσωματωμένο σε νησίδες κουζίνας ή σε 
διαχωριστικά δωματίων, κάνει τη χρήση του ακόμα πιο αποδοτική. . 
Με το μοναδικό σύστημα, Riverso ,οι μετώπες των συρταριών  
καλύπτουν τις μονάδες τοίχου και από τις δύο πλευρές: ενώ η μία 
πλευρά είναι ανοιχτή ,η άλλη παραμένει κλειστή. Οι σχεδιαστικές 
ικανότητες είναι ατελείωτες! Το Riverso είναι εκπληκτικά φιλικό 
προς τον χρήστη επίσης :  το σύστημά του βασίζεται σε έναν οδηγό 
συρταριού πλήρης έκτασης με ικανότητα φόρτωσης  40 kg και  
εξαιρετική απόδοση του οδηγού,διαθέτει συσκευές μαλακού 
κλεισίματος και μπορεί να τοποθετηθεί με ένα σύστημα push-to-
open στη μια πλευρά για μετώπες χωρίς λαβή.

Τεχνικά δεδομένα

Πλάτος 550-915 mm

Χρώμα ψευδάργυρος

Εσωτερικό πλάτος 512-883 mm

Εσωτερικό βάθος 530-609/610-759/760-900 mm

ελάχιστο εσωτερικό ύψος 89 mm

Μετώπες χωρίς λαβή προαιρετικό

Ικανότητα φόρτωσης 0-46 kg

Οφέλη και χαρακτηριστικά

• Πλήρης πρόσβασησε όλο το περιεχόμενο του συρταριού και
από τις δύο πλευρές.

• Επιτρέπει σε αντικείμενα να περνούν ανάμεσα σε δύο
δωμάτια μέσω του ίδιου συρταριού.

• Εξοικονομεί χρόνο και κάνει τις εργασίες και τις
διαδικασίες πιο αποτελεσματικές.

• Το προιόνανοίγει το δρόμο σε καινοτόμες λύσεις για
συγκεκριμένες ανάγκες.

• Εφαρμογές: νησίδες κουζίνας , πάγκοι μαγαζιών, ρυθμίσεις
υγειονομικής περίθαλψης , διαχωριστικά δωματίων, ,
σημεία πώλησης, ινστιτούτα αισθητικής, εργαστήρια κ. ο .κ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Κατάλληλο για έπιπλα κατά παραγγελία
που είναι περιορισμένα ζσε διαστάσεις και υλικά.

• Ένα σύστημα  push-to-open μπορεί να τοποθετηθεί στη
μία πλευρά, επιτρέποντας έτσι στο συρτάρι να ανοίγει
χωρίς λαβή.

• Ενσωματωμένος μηχανισμός απαλού κλεισίματος, που
εξασφαλίζει ότι μπορεί να κλείσει απαλά και σιωπηλά.

• Κρυφό συρόμενο σύστημα τοποθετημένο σε ένα
ενισχυμένο ενδιάμεσο ράφι ή μονάδα βάσεως
Η μετώπη είναι  3D-προσαρμόσιμη και στις δύο

• πλευρές




