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System szuflad Riverso 
System umożliwiający otwieranie tej samej szuflady z obu stron wyspy kuchennej

Riverso - nowoczesna konstrukcja dwustronnie wysuwanej   
szuflady dedykowana dla indywidualnych wymagań klienta

Dzięki systemowi Riverso możliwe jest wysunięcie i wsunięcie 
tej samej szuflady z obu stron wyspy. Wbudowana w wyspy 
kuchenne lub ścianki przesuwne zoptymalizuje proces pracy. 
W przypadku jedynego w swoim rodzaju systemu Rive dla 
obustronnie wysuwanych szuflad fronty otwierają się następu-
jąco: gdy jedna strona zostaje otwartą, druga pozostaje zam-
kniętą, dzięki tej nowoczesnej technologii wszelkie aranżacje 
meblowe są możliwe. W temacie komfortu użytkowania 
Riverso nie pozostawia niezrealizowanych życzeń: system ba-
zuje na w pełni wysuwanej prowadnicy niemieckiej firmy Grass 
z obciążeniem użytkowym aż do 40 kg, prowadnice posiadają 
doskonałe właściwości jezdne, ciche i delikatne zamykanie jest 
możliwe dzięki wbudowanej amortyzacji Softclose, a dzięki re-
gulacji 3D zapewniony jest idealny wygląd mebli. 

Dane techniczne

Szerokość elementu 550-915 mm

Kolor ocynkowany 

Szerokość wew. 512 – 883 mm 

Głębokość wew. 530-609/610-759/760-900 mm

Min. wysokość wew. 89 mm

Fronty bez dotykowe opcjonalnie 

Obciążenie 0-40 kg

Cechy i zalety 

• pełen dostęp do całej zawartości szuflady po obu 
stronach mebla 

• umożliwia wymianę umieszczonych artykułów w szu-
fladzie między dwoma jej częściami

• oszczędność czasu oraz zwiększona efektywność i 
komfort pracy 

• oferuje innowacyjne rozwiązania dla specyficznych 
wymagań klientów 

• daje wiele możliwości zastosowania w: wyspach 
kuchennych, ladach sklepowych, sektorze zdrowia 
ściankach przesuwnych, ekskluzywnych salonach i 
studiach kosmetycznych oraz w laboratoriach 

Właściwości techniczne

• są odpowiednie do mebli zindywidualizowanych 
• można je stosować dla różnych szerokości frontu i 

głębokości mebli, stosując różne materiały
• z jednej strony można zamontować system push-to-

open, umożliwiający otwieranie szuflady bez uchwytu, 
• posiada Softclose - ciche i delikatne zamykanie 
• satbilizacja sysytemu dzięki montażowi 

do górnego wieńca dolnej szafki lub na 
wzmocnionej półce meblowej 

• obustronna regulacja frontu 3D


