
Tchnij duszę w swoje meble.

StrongMax
Nowoczesny, elegancki i na każdą kieszeń



Prosty, czysty i minimalistyczny design. To wyraźny trend ostatnich lat. W tym samym duchu została opracowana nowość 

- szuflada StrongMax. Pełny wysuw z tłumieniem i z wąskimi ściankami bocznymi. Wyraźne, kanciaste boki z mini-

malistycznym designem, bez jakichkolwiek zbędnych elementów. Tylko czyste linie, które decydują o wyjątkowości me-

bla. Idealne rozwiązanie do Twojej kuchni, sypialni, pokoju dziennego, do łazienki albo garderoby. Piękno StrongMax 

zachwyci wszędzie. Dodatkowo, luksusowe wykończenie powierzchni nada Twoim meblom elegancji i zmysłowości.

Nowoczesne wzornictwo

2 | StrongMax - Nowoczesne wzornictwo



Nowoczesne wykonanie z luksusowym 
wykończeniem powierzchni. 
Ścianki boczne są dostępne w dwóch wersjach 
kolorystycznych – ciemnoszarej i perłowo-białej. 
Matowe wykończenie wygląda elegancko i modnie.

Perłowo-biały,
matowy

Ciemnoszary,
matowy

Minimalizm i prostota.
To najwyraźniejsze trendy ostatniego roku.
Ścianki boczne o grubości zaledwie 13 mm 
podkreślają nowoczesny design.



W małej kuchni każdy dodatkowy milimetr przestrzeni jest na wagę złota. Przechowywanie przyborów potrzebnych 

do gotowania bywa problemem. Dzięki szufladzie StrongMax i jej wąskim bocznym ściankom, które mają zaledwie 

13 mm, zyskasz mnóstwo dodatkowego miejsca. Ścianki boczne są jednakowo szerokie w górnej i dolnej części szufla-

dy. StrongMax nie zaskakuje także zaokrąglonymi brzegami zabierającymi cenne miejsce. Z szufladami StrongMax 

kuchenną przestrzeń wykorzystasz w 100 %!

Doskonałe wykorzystanie 
przestrzeni
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StrongMax można wykorzystać jako wewnętrzną szufladę 
w szafce do przechowywania żywności. Całe wyposażenie 
zyska dzięki temu nowoczesne i czyste linie.

Dodatkowe 10% miejsca w kuchni.
StrongMax w porównaniu z produktami o klasycznych 
zaokrąglonych ściankach bocznych zapewnia aż o 10% 
więcej przestrzeni (liczone przy standardowej szerokości 
szuflady 500 mm).



Wprowadź elegancję do każdego pomieszczenia. Czy urządzasz kuchnię, pokój dzienny, sypialnię, pokój dla dziecka, 

łazienkę czy garderobę, StrongMax zabłyśnie wszędzie. Twoja wyobraźnia nie ma granic.

Wszechstronne zastosowanie
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Porządek w pokoju Twojego dziecka? 
To możliwe! Zabawki, ubrania a nawet podręczniki szkolne znajdą 
swoje miejsce w szufladach StrongMax. Możliwości zastosowania 
są nieskończone.

Nowoczesne rozwiązania w nowoczesnym wnętrzu.
Ze StrongMax wszystko, czego potrzebujesz, będzie przejrzyście 
ułożone i zawsze pod ręką.



Cichą i płynną pracę szuflady StrongMax zapewnia przemyślana konstrukcja, która zmienia Twoje meble w prawdziwe 

cacka. Zespół technologów przygotował wyjątkowy produkt, spełniający najbardziej wyśrubowane normy. Wprowadze-

nie szuflady StrongMax na rynek poprzedziły wymagające testy. Daje to gwarancję, że Twoja szuflada nawet po wielu 

latach użytkowania, otwarciu dziesiątki tysięcy razy będzie działać jak nowa! Dzięki zastosowanej synchronizacji 

szuflada działa płynnie i stabilnie.

Ciekawostki techniczne
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Dynamiczne obciążenie szufla-
dy StrongMax to aż 40 kg.
Możesz zatem bezpiecznie 
ułożyć w niej nawet ciężkie 
przedmioty.

Szuflady posiadają certyfikat 
gwarantujący, że przy 
pełnym obciążeniu możesz 
je otworzyć i zamknąć co 
najmniej 60 000 razy, co przy 
zwykłym użytkowaniu oznacza 
minimum 25-letnią żywotność. 
Potwierdziliśmy to w naszym 
laboratorium poddając je 
ekstremalnym próbom nawet 
100 000 cykli.

Synchronizacja zapewnia 
płynną pracę także większych 
i szerszych szuflad.

60 000

SYNCHRO

Dajemy wycisk.
W nowocześnie wyposażonym laboratorium 
sprawdzamy produkty w ekstremalnych warunkach.
Dzięki temu masz pewność, że dostajesz produkt, 
spełniający najsurowsze normy.

40 kg



StrongMax - wysokość 185 mm

długość (mm) biały szary

300 334984 335024

350 334985 335025

400 334986 335027

450 334987 335028

500 334988 335029

550 334989 335030

Front

długość (mm) biały szary

800 336112 336107

1100 336113 336108

Mocowanie frontu

do wysokości (mm) biały szary

89 336104 336109

121 336105 336110

185 336106 336111

Reling poprzeczny*

długość (mm) biały szary

800 336117  336115  

1100 336116 336114  

StrongMax - wysokość 121 mm

długość (mm) biały szary

300 334977 335016

350 334978 335017

400 334979 335018

450 334980 335019

500 334981 335021

550 334982 335022

StrongMax - wysokość 89 mm

długość (mm) biały szary

300 334970 335008

350 334971 335009

400 334972 335010

450 334973 335011

500 334974 335013

550 334975 335014

Bogata oferta rozmiarów gwarantuje, że znajdziesz rozwiązanie do każdego zastosowania. Trzy wysokości ścianek bocz-

nych (89, 121, 185 mm) i sześć długości (od 300 do 550 mm) umożliwią dobranie szuflady do Twoich potrzeb. Tak 

samo można dopasować szuflady pod względem kolorystycznym. Do wyboru jest elegancki i uniwersalny kolor biały 

perłowy lub nowoczesna i zmysłowa ciemna szarość. Oba w matowym wykończeniu. Do szuflad wewnętrznych dostęp-

ny jest również nowoczesny, kanciasty reling.

* zastosowanie tylko do szuflady o wysokosci 185 mm

Szeroka oferta

ELEMENTY DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ
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Specyfikacja techniczna i wymiary (mm)

długość 
prowadnicy (NL)

maksymalne wysu-
nięcie prowadnicy 

minimalna wewnętrzna 
długość korpusu (LT)

300 mm 274 mm 305 mm

350 mm 324 mm 355 mm

400 mm 374 mm 405 mm

450 mm 424 mm 455 mm

500 mm 474 mm 505 mm

550 mm 524 mm 555 mm

37
9

32
128

160
192

224
brzeg korpusu

37

256
320

StrongMax 300/350

StrongMax 400/450/500

StrongMax 550

M
in

3759
.5

14.5

32

10

12
1 

(N
H

)
M

in
 1

4391

31
32

LW=Internal cabinet width

M
in

37

28

59
.5

14.5

32

10

89
 (N

H
)

M
in

 1
11

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

59

31

M
in

3759
.5

14.5

32

10

18
5 

(N
H

)
M

in
 2

07

32

15
564

32

64
31

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

szerokość dna szuflady = LW - 21

szerokość dna szuflady = LW - 21

szerokość dna szuflady = LW - 21

28
28

16
16

16

Screw positions of the sides Drawer installation dimensions (mm) 

wysokość ścianki tylnej = wysokość 
boku NH - 30

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość dna 
szuflady = LW - 21

długość dna 

szuflady = NL - 20

wewnętrzna szerokość 

korpusu = LW

długość 

prowadnicy (NL)
wewnętrzna długość 

korpusu (LT)

37
9

32
128

160
192

224
brzeg korpusu

37

256
320

StrongMax 300/350

StrongMax 400/450/500

StrongMax 550

M
in

3759
.5

14.5

32

10

12
1 

(N
H

)
M

in
 1

4391

31
32

LW=Internal cabinet width

M
in

37

28

59
.5

14.5

32

10

89
 (N

H
)

M
in

 1
11

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

59

31

M
in

3759
.5

14.5

32

10

18
5 

(N
H

)
M

in
 2

07

32

15
564

32

64
31

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

wewnętrzna szerokość korpusu = LW

szerokość dna szuflady = LW - 21

szerokość dna szuflady = LW - 21

szerokość dna szuflady = LW - 21

28
28

16
16

16

Screw positions of the sides Drawer installation dimensions (mm) 

wysokość ścianki tylnej = wysokość 
boku NH - 30

szerokość ścianki 
tylnej = LW - 42

szerokość dna 
szuflady = LW - 21

długość dna 

szuflady = NL - 20

wewnętrzna szerokość 

korpusu = LW

długość 

prowadnicy (NL)
wewnętrzna długość 

korpusu (LT)

Wymiary montażowe i minimalne  
długości korpusów

Wymiary dna i ścianki tylnej

Rozstaw otworów montażowych  
na ściankach bocznych

Wymiary montażowe szuflad

wysokość boku (NH) = 89 mm

wysokość boku (NH) = 121 mm

wysokość boku (NH) = 185 mm



Demos trade Sp. z o.o.
Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice
tel.: +48 32 790 85 80 
hurtownia.katowice@demos-trade.com 

Czynne: poniedziałek - piątek
 7:30 - 16:00
Biuro Obsługi Klienta  
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com 


