
iMove – ruch, design i ergomonia

Powierzchnia przechowywania została podzielona w taki sposób, aby pełnić 
dwie funkcje: pierwsza to wykorzystanie standardowej, dolnej półki, druga  
to opuszczana winda. Cięższe przedmioty, takie jak porcelanowa zastawa czy 
szkło przechowywane są na dolnym korpusie, natomiast lżejsze produkty, jak 
np. płatki śniadaniowe czy drobne przekąski na wyższych półkach  
ruchomych. Takie rozmieszczenie pozwala na uporządkowanie zawartości 
półek w szafce.



dosTęPne sysTemy

nr art. Kosze szerokość

 08.012.A Winda imove 1-półkowa/ antracyt 600

08.012.s Winda imove 1-półkowa/ szary 600  

nr art. Kosze szerokość

 08.013.A Winda imove 1-półkowa/ antracyt 800

08.013.s Winda imove 1-półkowa/ szary 800  

nr art. Kosze szerokość

 08.014.A Winda imove 1-półkowa/ antracyt 900

08.014.s Winda imove 1-półkowa/ szary 900  

nr art. Kosze szerokość

 08.022.A Winda imove 2-półkowa/ antracyt 600

08.022.s Winda imove 2-półkowa/ szary 600  



system imove dla szafek wiszących umożliwia łatwe wysunięcie zawartości w dół, na zewnątrz 
korpusu, łącząc korzyści użytkowania ze stylowym designem. Jakie są korzyści tego rozwiązania? 
Przede wszystkim łatwe działanie, gładki ruch półki, szybki dostęp do nawet najwyżej położonej 
zawartości, wysokiej jakości design i elegancki wygląd. niedostępna zawartość umieszczona w 
górnych półkach jest teraz w zasięgu ręki. ergonomicznie zaprojektowany uchwyt szafki umożliwia 
nawet niskim i starszym osobom łatwy dostęp do zawartości przechowywanej na najwyższej półce. 
Techniczne nowinki poprawiające ergonomię ułatwiają funkcjonowanie i pracę w kuchni.

Półka może być załadowana ciężarem do 8 kg.

nr art. Kosze szerokość

 08.014.A Winda imove 1-półkowa/ antracyt 900

08.014.s Winda imove 1-półkowa/ szary 900  
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Windy imove dostępne są w szerokościach: 600, 800 i 900 mm 
dla wersji pojedynczej oraz 600 mm dla wersji podwójnej. Rodzi-
na produktów imove zapewnia dużą elastyczność w montażu i do-
borze wysokości szafek. Pojedyncza winda imove została zapro-
jektowana dla wysokości od 470 mm wzwyż, natomiast podwójna  
dla wysokości od 710 mm wzwyż. 

Pojedyncza winda 

Podwójna winda 


