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Płyty i akcesoria do produkcji mebli

komponenty

synchronizacja w 3D
Na rynku dostępna jest prowadnica dolnego montażu z wbudowaną synchronizacją
wszystkich elementów, co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Zbudowana na
niej szuflada porusza się płynnie, cicho i równomiernie.
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W

ubiegłym roku na targach Furnica firma Star Polska pokazała
prowadnicę, która, jak twierdzą
przedstawiciele firmy, jest pierwszą taką na
rynku. Jest to prowadnica dolnego montażu o nazwie StarSynchro przeznaczona do
szuflad wykonanych na bazie płyt o grubości
16 i 18 mm. Prowadnica gwarantuje pełny
wysuw szuflady oraz ciche i delikatne domykanie, ale ewenementem jest możliwość jej
regulacji w trzech płaszczyznach – regulacja
wysokości w granicach 3 mm, regulacja głębokości w granicach 3 mm i regulacja boczna
w granicach 3 mm. Prowadnica przeznaczona jest do szuflad o maksymalnym obciążeniu 40 kg.  
Star Polska jest oddziałem firmy Hanstar,
jednego z największych chińskich producentów i dystrybutorów akcesoriów meblowych.
Działa od stycznia 2009 roku i zajmuje się
dystrybucją przede wszystkim nowoczesnych
systemów szuflad o nazwie StarMotion. Ich
funkcjonalnym walorem jest zintegrowany

Prowadnica StarSynchro
regulowana jest w trzech
płaszczyznach – na wysokość,
głębokość i na boki.

mechanizm cichego i łagodnego zamykania.
Dzięki zastosowaniu prowadnicy z pełnym
wysuwem możliwy jest wygodny dostęp
do wszystkich umieszczonych w szufladzie
przedmiotów. Z dostępnych komponentów
można budować szuflady niskie, średnie, wysokie, z bokami aluminiowymi lub szklanymi.
Oferta zawiera także system podziału szu-

Na bazie systemu StarMotion
można konstruować szuflady
o różnych wielkościach i różnych
zabudowach boków. Na zdjęciu
szuflada wyposażona w system
podziału wnętrza.
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flady – relingowy i aluminiowy, co umożliwia
lepsze utrzymanie porządku i łatwiejszy dostęp do produktów.  
– Często musimy walczyć z mitem chińskich
produktów uważanych za produkty słabej jakości – tłumaczy Maciej Napierała, menedżer
w firmie Star Polska. – Są to produkty chińskie,
owszem, ale z górnej półki. Aby udowodnić ich
jakość, na targi przywozimy też urządzenie poddające kontroli wartości użytkowe wyrobów, aby
potwierdzić, że żywotność produktów nie jest zapisana tylko na papierze. Urządzenie ustawiane
jest na pracę 50 000 lub 80 000 cykli i po tym
czasie produkt musi nadal spełniać swoje funkcje użytkowe. Każdy z produktów przechodzi
trzystopniową kontrolę jakości – najpierw w fabrykach w Chinach, potem w biurze w Chinach
i ostatnią kontrolę w magazynie w Polsce.
Star Polska ma siedzibę w Bydgoszczy
i magazyn w Gdyni. Dostawa do klienta odbywa się bezpośrednio z magazynu w Chinach
lub z magazynu gdyńskiego. Firma obsługuje
nie tylko hurtownie, ale kompleksowo także
fabryki, którym dostarcza wyroby w takiej
konfiguracji, jakiej oczekują. Oferuje również
dostawy pełnokontenerowe. •

