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Calitate originală Blum pentru  
o funcționare perfectă
Sistemele de ridicare, balamalele, sistemele box şi sistemele de glisare sunt  
dezvoltate cu o tehnologie de ultimă oră şi au la bază o experienţă de peste  
60 de ani. Testele detaliate garantează o funcţionare perfectă, de la deschiderea 
uşoară până la închiderea lină şi silenţioasă. Calitatea ridicată este asigurată 
pe întreaga durată de viaţă a mobilierului.
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Tehnologii de mişcare pentru 
un confort al mişcării ridicat
Pentru confort sporit al mişcării în toate zonele locuinţei, tehnologiile de  
mişcare de la Blum nu simplifică doar deschiderea şi închiderea corpurilor  
de mobilier, ci fac din mişcare o adevărată experienţă.
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pentru sistemele de ridicare, uşi şi extrageri

pentru extrageri

pentru sisteme de ridicare, extrageri,  
frigidere/combine frigorifice şi maşini de spălat vase

pentru sisteme de ridicare, uşi şi extrageri

Mecanic

Mecanic

Electric

Mecanic

închidere 
amortizată

deschidere 
& închidere 
amortizată

deschidere 
& închidere 
amortizată

deschidere

Fiecare piesă de mobilier se închide lin şi 
silențios – indiferent de greutatea extragerii,  
a uşii sau a sistemelor de ridicare.

Deschide extragerea complet prin apăsarea 
frontului. Este posi bilă şi deschiderea prin  
tragere. Se închide lin şi silențios, grație  
funcției integrate BLUMOTION. Este posibilă  
şi închiderea prin apăsare. 

Deschiderea sistemelor de ridicare, a extragerilor 
este susținută electric prin atingerea frontului. 
Mişcările ulterioare vin de la sine. Se închide  
lin şi si lenţios, datorită amortizării integrate  
BLUMOTION. În cazul sistemelor de ridicare, 
închiderea este automată, prin apăsarea  
comutatorului. 

Deschide extragerea complet prin apăsarea 
frontului, respectiv se poate extrage.  
Închidere prin apăsare, fără amortizare.
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www.blum.com/aventos 

Sisteme de ridicare pentru o  
mai mare libertate de mişcare 
Sistemele de ridicare AVENTOS asigură un confort sporit al mişcării în fiecare 
corp suspendat. Fie ca este vorba de bucătărie sau de orice zonă a locuinţei, 
toate sistemele de ridicare AVENTOS, cu fronturi mari sau mici, se deschid 
uşor şi se închid lin şi silenţios datorită amortizării integrate BLUMOTION. 
Libertatea de mişcare este garantată, fronturile neîmpiedicand procesele de 
lucru ale utilizatorului.

Detalii despre avantajele 
sistemelor de ridicare 
pentru uşi individuale 
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AVENTOS HK-S – 
Sisteme de ridicare pentru  
uşi pivotante mici
Soluţia potrivită pentru spaţiile 
mici, ca de ex. deasupra dulapu-
lui pentru provizii sau frigiderului. 
Datorită dimensiunilor sale com-
pacte, acest sistem se integrează 
perfect în mobilierul mic.

AVENTOS HK-XS – 
Sistem de ridicare pentru  
uşi pivotante mici
Potrivit pentru multe aplicaţii  
(atât pentru dulapuri înalte  
cât şi dulapuri suspendate) şi 
necesită foarte puţin spaţiu.  
Pot fi realizate astfel şi corpuri  
cu adâncime interioară mică. 

AVENTOS HL – 
Sisteme de ridicare 
pentru uşi paralele
Potrivit pentru dulapuri înalte şi 
suspendate cu fronturi cu deschi-
dere paralelă, poate fi folosit şi  
în situaţii speci ale de montaj, ca 
de ex. integra rea de aparate elec-
trice în dulapurile suspendate.

AVENTOS HS –
Sistem de ridicare 
pentru uşi basculante
Feroneria ideală pentru fronturi 
mari, dintr-o singură bucată.  
Deasupra corpului rămâne loc 
suficient pentru elemente precum 
cornişe sau ornamente.

AVENTOS HF – 
Sistem de ridicare 
pentru uşi pliante
Soluţia pentru dulapuri suspen-
date cu fronturi pliante şi nece-
sar redus de spaţiu deasupra 
corpului.

AVENTOS HK top –  
Pentru uşi pivotante
Compact, minimalist, performant. 
Sistemul de ridicare este adecvat 
atât pentru ridicarea fronturilor 
mici, cât şi a celor mari. Limitatorul 
unghiului de deschi dere şi soluțiile 
de siguranță sunt integrate.
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Sisteme de balamale pentru 
diferite situații de montare
Programul de balamale de la Blum oferă soluţia potrivită pentru multe  
aplicaţii. Fiabilitatea, confortul sporit la reglare şi montare, dar şi designul 
atractiv caracterizează acest sistem de balamale.
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CLIP top BLUMOTION
Tehnologie inovatoare în cel mai mic 
spaţiu. CLIP top BLUMOTION are  
integrată perfect amortizarea  
BLUMOTION direct în oala balamalei. 

CLIP top
Montaj cu un simplu click. CLIP top  
vă oferă balamale standard şi speciale 
pentru cele mai variate aplicații.  
Pot fi combinate cu BLUMOTION  
sau TIP-ON.

MODUL
Design clasic şi fiabilitate – sistemul 
de balamale MODUL cu tehnologia sa 
combinată de întrepătrundere şi fixare 
cu şuruburi, este de mulţi ani foarte 
popular printre producătorii de mobilier.
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Sisteme box pentru diverse  
necesităţi de design
Sistemele box de la Blum oferă un spectru larg de posibilităţi de design  
şi încearcă să satisfacă cele mai exigente cerințe pentru mobilier.  
Caracteristicile sistemelor box sunt acționarea uşoară, confortul sporit  
al mişcării, calitatea convingătoare şi designul elegant.
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LEGRABOX
Design rectiliniu cu un limbaj clar al  
formelor şi rame de doar 12.8 mm – 
acesta este LEGRABOX. Pe lângă 
LEGRABOX pure cu suprafețe mate, 
metalice, cu varianta de design  
LEGRABOX free se pot personaliza 
extragerile cu front înalt.

TANDEMBOX
Cele trei linii ale programului: 
TANDEMBOX intivo, TANDEDMBOX 
antaro şi TANDEMBOX plus oferă o 
varietate de posibilităţi de configurare 
pe baza şinei de corp comune.

METABOX
Sertarele şi extragerile METABOX 
au doar câteva componente, 
iar datorită materialelor rezistente 
sunt potrivite pentru cele mai diferite 
aplicaţii. Opțional este disponibil 
BLUMOTION pentru METABOX. 
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Sisteme de compartimentare inte
rioară pentru o ordine perfectă 
Cu ajutorul sistemelor practice de compartimentare interioară Blum veţi avea 
toate sertarele şi extragerile organizate. Toate produsele depozitate îşi găsesc 
locul potrivit şi se pot păstra în mod ordonat şi la îndemână. Spaţiul de depozi-
tare poate fi astfel utilizat în mod optim şi în funcţie de necesităţile individuale.
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AMBIALINE pentru LEGRABOX
Sistemul elegant de compartimentare 
interioară asigură ordinea perfectă în 
toate zonele locuinței. Ramele pot fi  
poziţionate la alegere şi sunt disponibile 
în materiale de înaltă calitate ca de  
exemplu inox sau lemn. 

ORGALINE pentru TANDEMBOX
ORGA-LINE asigură ordinea practică 
în sertare şi extrageri. Casetele din oțel 
inoxidabil asigură vizibilitate maximă  
şi acces direct. Separatoarele transver-
sale şi longitudinale se pot adapta la 
diverse dimensiuni.

Ajutoare practice în bucătărie
Ajutoarele practice uşurea ză multe 
activităţi în bucătărie. Cuțitele, farfuriile, 
condimentele, folia alimentară şi de 
aluminiu, toate sunt ordonate cu grijă 
şi accesibile imediat, atunci când este 
nevoie de ele.
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Sisteme de glisare pentru o 
calitate excelentă a mişcării
Sistemele de glisare îndeplinesc cerințele legate de calitatea mişcării  
sertarelor şi a extragerilor din lemn. Şi extragerile încărcate la maximum  
funcționează uşor şi conving prin confortul sporit al mişcării şi gradul de  
cădere foarte scăzut.
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MOVENTO
Sistemul de glisare MOVENTO 
impresionează pe lângă funcţionarea uşoară cu reglajul 
pe 4 dimensiuni a frontului şi cu o încărcare dinamică de 
40 kg şi 60 kg. 

STANDARD
STANDARD, sistemul de glisare vizibil cu role, deja 
binecunoscut, se poate monta rapid şi simplu datorită 
numărului redus de componente.

TANDEM
TANDEM asigură o glisare extrem de lină precum şi un 
confort ridicat de utilizare pentru extragerile parțiale şi 
totale. Diferite tehnici de montare, cu cuplaj sau cu ştift 
de fixare. Cu TANDEM  pentru 19 mm oferim un sistem 
de glisare pentru sertare de lemn cu laterale cu lăţime  
de până la 19 mm.

Opritor pentru poliță pentru MOVENTO şi TANDEM
Confortul locuinţei se referă atât la design cât şi la con-
fort. Pentru polițe cu extensie totală pentru MOVENTO 
şi TANDEM am elaborat opritoare practice. Decent şi 
ergonomic, acesta fixează polița în siguranță.
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Ajutoare de prelucrare 
pentru un montaj precis
Montajul corect este baza pentru calitatea înaltă a mişcării pentru sisteme  
de ridicare, balamale, sisteme box şi sisteme de glisare. Ajutoarele de  
prelucrare de la Blum permit un montaj exact, eficient şi simplu, conform  
celor mai ridicate norme de siguranță.
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▬

Maşini de găurit şi de 
montat feronerie
Gama largă de maşini de găurit şi 
montat feronerie de la Blum oferă 
suportul ideal pentru orice situaţie  
montaj. Instalarea rapidă şi operarea 
simplă asigură un montaj eficient al 
feroneriei Blum.

Ajutoare pentru prelucrare
Ajutoarele pentru prelucrare oferă  
suportul optim pentru montaj.  
Se instalează rapid şi sunt uşor de 
folosit. 

Şabloane şi ajutoare pentru montaj 
Şabloanele şi ajutoarele de montaj  
asigură o poziționare exactă şi garan-
tează funcționarea optimă a produselor 
Blum. Ele pot fi utilizate fie în atelier, fie 
la locul montajului.
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www.blum.com/services

Cu E-SERVICES de la Blum vă ajutăm online, oriunde şi oricând. Serviciile  
noastre sunt orientate în funcție de activităţile dumneavoastră zilnice. 
Unele vă uşurează anumite sarcini, altele vă însoțesc pe parcursul procesului  
de lucru. Ajungeți mai repede şi mai simplu la rezultatul optim. 

Susținere completă –  
în toate etapele de lucru 
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/productconfigurator

www.blum.com/ccds

Comercializare
Cu E-SERVICES de la Blum aveți de exemplu 
acces la informațiile de produs şi la documen-
tele de comercializare. Astfel, în mediateca de 
marketing găsiți materiale profesionale de co-
mercializare, ca de exemplu fotografii de înaltă 
rezoluție, filme video şi broşuri – la cel mai înalt 
standard, disponibile online în orice moment. 

Alegere produs, proiectare şi comandă
Cu configuratorul de produse găsiți rapid şi 
simplu soluțiile potrivite de feronerie, puteți 
crea liste de articole verificate pentru  evitarea 
coliziuni sau puteți descărca date CAD 
specifice produsului. Stocați şi gestionați 
rezultatele de planificare în „Proiectele mele“ 
şi pregătiți-vă comanda în „Listele mele de 
comandă“ în mod confortabil. 

Montare şi reglare
Aplicația EASY ASSEMBLY pentru dispozitivele 
mobile asigură montatorilor informațiile utile şi 
filme necesare chiar la fața locului. Toate infor-
mațiile pentru un montaj simplu, exact şi pentru 
reglarea produselor Blum sunt acum disponibile 
offline, în orice moment.

Servicii de date CAD/CAM
Serviciul de date CAD/CAM vă permite să  
descărcați şi să reutilizați datele CAD şi CAM  
ca şi pachet sau ca şi date individuale. 
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www.bluminspirations.com

Idei de la Blum  
pentru o locuinţă practică
Soluțiile consacrate care fac ca bucătăriile să fie funcţionale şi personalizate, 
impresionează în orice încăpere. Însoțiți-ne într-o călătorie în care veţi descoperi 
soluții creative pentru mobilier, în orice spaţiu de locuit.
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Utilizatorii de bucătării în 
centrul atenției
Blum observă deja de mulţi ani utiliza-
torii de bucătării din întreaga lume şi 
examinează obiceiurile şi desfăşurarea 
activităţilor zilnice. De aici rezultă multe 
idei şi soluții practice, adecvate necesi-
tăților utilizatorului. 

Bucătării funcţionale
Mobilierul de bucătărie este utilizat 
intensiv şi trebuie să-şi dovedească zil-
nic funcționalitatea. DYNAMIC SPACE 
oferă o multitudine de idei referitoare 
la modul în care spaţiul de depozitare, 
confortul şi ergonomia pot fi maxi-
mizate în bucătărie. Permiteți-ne să 
împărtăşim experiența noastră.

Aplicaţii de dulap practice
Soluțiile noastre vă susţin pen-
tru a câştiga spațiu în locuinţa 
dumneavoastră . Fie că este dulapul 
de provizii SPACE TOWER, fie soluţia 
de colţ SPACE CORNER, câştigați 
spaţiu de depozitare funcțional acolo 
unde anterior era posibil doar un acces 
restricționat. Spațiile înguste şi soclul 
mobilierului sunt folosite eficient cu 
ajutorul SPACE TWIN şi SPACE STEP. 
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt 
fabrici în Austria (Vorarlberg) şi 
alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 31 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 8.000 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 6.000 în Vorarlberg.

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică produ-
cătorul, comerciantul, montatorul 
şi utilizatorul mobilierului, trebuie 
să profite de pe urma avantajelor 
oferite de acestea şi să obţină 
beneficiul său personal”, aceasta 
reprezintă chintesenţa filozofiei 
beneficiului global pentru clienţi 
însuşită de firma Blum.

Inovaţii
Pentru a oferi clienţiilor soluţii 
inovatoare de feronerie şi pentru 
a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de in-
vestiţii sistematice în cercetare şi 
dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregăti-
rea profesională a angajaţilor. Cu 
peste 2.100 brevete înregistrate 
la nivel global, se numără printre 
cele mai inovatoare companii 
austriece.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate 
nu se aplică doar în cazul pro-
duselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu 
clienţii şi partenerii săi să îndepli-
nească aceeaşi exigenţă ridicată 
în privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un 
comportament ecologic raţio-
nal este avantajos din punct de 
vedere economic pe termen lung. 
Legat de aceasta, longevitatea 
produselor noastre este numai un 
aspect important între multe al-
tele. Alte măsuri importante sunt 
folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă 
a materialelor şi implementarea 
unui management energetic mo-
dern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2019
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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