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StarMotion Slim

Szuflady StarMotion Slim to nowa odsłona tradycyjnej 
linii szuflady StarMotion wyposażonej w cichy domyk 
i pełen wysuw.

Szuflady StarMotion Slim cechują się płynnym otwie-
raniem i zamykaniem nawet przy maksymalnym 
obciążeniu 30kg. Wszystko to dzięki zastosowanej 
wzmocnionej konstrukcji oraz mechanizmowi soft – 
closing.

Cienkie, 13 milimetrowe ścianki boczne szuflad, uło-
żone pionowo względem korpusu szafki, zapewniają 
nie tylko estetyczny wygląd, ale również umożliwiają 
maksymalne wykorzystanie przestrzeni w jej wnętrzu. 
Dostępna gama akcesoriów dla szuflad wewnętrznych 
daje nam szeroki wybór pod względem ich ostatecz-
nego wyglądu.

Dwa dostępne kolory (antracyt mat oraz śnieżnobiały 
mat) pozwalają na harmonijne połączenie z każdym 
meblem i zastosowanie płyty meblowej 16mm w każ-
dym dowolnym dekorze.

Szuflady StarMotion Slim to w pełni nowoczesne roz-
wiązania z szeroką możliwością dopasowania ich de-
singu do indywidualnych potrzeb.

StarMotion Slim

StarMotion Slim drawers are a new edition of the tra-
ditional line of StarMotion drawers equipped with soft-
-closing mechanism and full extension.

StarMotion Slim drawers ensure smooth opening and 
closing even under the maximum load of 30 kg owing 
to their strengthened construction and soft-closing 
mechanism.
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Thin, 13 mm inner side walls, vertical to the body of the cupboard, ensure aesthetic appeal and efficient use of space 
inside. Thanks to  a wide array of accessories available for the inner drawers, the end look can be freely customized. 

Two available colours (anthracite matt and snow-white matt) go very well with every piece of furniture and can be 
used with 16 mm furniture board in any décor.

StarMotion Slim drawers is a state-of-art, highly customisable solution designed to satisfy the most demanding 
clients. 













Mocowanie dolne

SZUFLADA NISKA WEWNĘTRZNA
/ LOW INNER DRAWER



Mocowanie dolne

04981 Reling

Mocowanie górne

SZUFLADA ŚREDNIA WEWNĘTRZNA
/ MEDIUM INNER DRAWER

151mm



Instrukcja montażu znajduje się
na naszym kanale na YouTube

/Installation instructions
on our YouTube channel
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/ Dimensions of inner drawer’s parts and division system (mm)
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/ Inner drawer’s front panel width
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/ Inner drawer’s front railing width
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/ Inner drawer’s front glass panel dimensions
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/ Division system panel width

/ Minimal internal cabinet depth for inner drawer
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