4 for more

Tehnologii de mișcare de la Blum

www.blum.com

Mai multă libertate pentru
personalizarea mobilierului
Cu cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum, aveți mai multe opțiuni. Multe so
luții care măresc confortul la deschiderea și închiderea mobilierului. Mai multă
libertate de creaţie pentru un design sofisticat, cu o uimitoare funcţionalitate.
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Întotdeauna alegerea corectă

Folosite individual, fiecare dintre
cele 4 tehnologii de mișcare

Blum, impresionează prin punc
tele sale forte specifice. Prin
utilizarea acestora se crește

confortul utilizării mobilierului –

obținând în același timp şi avan
taje în construcția mobilierului.
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4 for more
Cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum

Personalizare
Respectarea dorințelor individuale ale clienților
până în cel mai mic detaliu – de la un singur

corp la întreaga bucătărie. Fiecare client este
diferit, la fel și mobilierul.

Mecanic

închidere
amortizată

Orice mobilier se închide ușor

și lin – indiferent de greutatea extragerii,
a ușii sau a sistemelor de ridicare.

Design
Aveți mai multă libertate de creaţie, iar prin
utilizarea unor mânere sofisticate oferiţi un

pentru sistemele de ridicare, uşi şi extrageri

sprijin suplimentar utilizatorului. Pentru un

mobilier frumos și în același timp practic.

Funcționalitate
Asigurați-vă că deschiderea și închiderea

fronturilor, ușilor și extragerilor funcționează

optim. Funcționalitate ireproşabilă înseamnă
un mobilier care convinge.

Mecanic

deschidere
şi închidere
amortizată

Deschidere susţinută mecanic,

prin apăsarea frontului oferind acces total.

Confort

Este posibilă și deschiderea prin tragere.

Accesorizaţi mobilierul atât de confortabil,

închiderea prin apăsare.

încât utilizarea sa vă inspire zi de zi. Pentru că

Se închide lin și silențios, datorită funcției
integrate BLUMOTION. Este posibilă și

mobilierul de calitate arată bine, iar aceasta se

şi simte.

pentru extrageri

4

deschidere
şi închidere
amortizată

Electric

Deschiderea sistemelor de ridicare şi a ex

tragerilor este susținută electric. Deschide
rea este complet automată, prin atingerea

frontului. Închiderea este lină şi silenţioasă

datorită amortizării integrate BLUMOTION.
În cazul sistemelor de ridicare susţinute

electric, închiderea este automată prin sim
pla apăsare a unui comutator.

pentru sisteme de ridicare, extrageri,
frigidere/combine frigorifice și mașini de spălat vase

deschidere

Mecanic

Deschidere susţinută mecanic prin apă
sarea frontului. Extragerea se deschide
complet. Închidere prin apăsare, fără
amortizare.

pentru sisteme de ridicare, uşi şi extrageri
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Bucătării
cu fronturi frezate

BLUMOTION

pentru uşi pliante cu deschidere în sus
Lățime câștigată: Cu ajutorul sistemelor de

ridicare, păstraţi simetria rosturilor din dulapul

inferior și în dulapul superior – inclusiv confor
tul de utilizare. Închidere amortizată, asistată
mecanic.

TIP-ON BLUMOTION
pentru extrageri

Susţinere mecanică pentru fronturi fără

mânere: deschidere ergonomică a extragerilor
cu fronturi frezate – prin simpla apăsare.
Închidere prin impuls, totul pur mecanic.

SERVO-DRIVE uno
pentru extragerea coșului de gunoi

Deschidere sigură: deschiderea sertarului cu

coșul de gunoi în funcţie de situaţie, de ex. cu

șoldul sau cu genunchiul. Susţinerea electrică
este sigură, chiar și în cazul fronturilor înalte.
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Bucătării cu
fronturi late,
fără mânere

SERVO-DRIVE
pentru uşi care se deschid în
sus prin basculare

Cerințe îndeplinite: design fără mânere,

rosturi înguste, aspect estetic și deschidere

confortabilă prin apăsare precum și închidere
ușoară prin apăsarea comutatorului.

SERVO-DRIVE
pentru extrageri

Așteptări depășite. Extrageri late și grele, fără
mânere, cu design minimalist. Ușor de utilizat
datorită susţinerii electrice la deschidere.
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Bucătării cu
mânere aplicate
ca accent de design

CLIP top BLUMOTION
pentru dulapul superior

Mobilier cu uşi: mânerele adaugă un accent

puternic de design, amortizarea este integra
tă în balama și poate fi dezactivată dacă se
doreşte.

BLUMOTION
pentru extrageri

Tehnologie bine studiată: închide extragerile

late, lin și silențios, datorită amortizării mecani
ce integrate, chiar dacă au fost închise
cu impuls.
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Bucătării cu
design rectiliniu

SERVO-DRIVE flex
pentru frigidere, combine frigorifice

Integrare inteligentă: Frigiderul dispare în

spatele fronturilor fără mânere, se integrează
armonios în designul bucătăriei și este ușor
de utilizat.

TIP-ON

pentru dulapuri de provizii
Utilizare facilă: forme clare, design fără mâne

re și o ușă mare care se deschide prin apăsare
ușoară. Închiderea are loc de asemenea prin
simpla apăsare.

SERVO-DRIVE
pentru extrageri

Modernizate ergonomic. Extragerile late, grele
sunt ușor de deschis și de închis datorită unei
susțineri electrice care optimizează designul
personalizat.
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Bucătării cu
mânere tip Gola

TIP-ON

pentru uşi pivotante cu deschidere în sus
Rezolvat eficient: un dulap superior cu

înălțime mică, fără mânere, cu uși ușoare

care se deschid în sus prin simpla apăsare.
Susținere mecanică.

Închiderea are loc de asemenea prin apăsare.

SERVO-DRIVE uno
pentru extragerea coșului de gunoi

Confort ridicat: doriți să deschideți coșul de

gunoi dar nu aveți nicio mână liberă? Datorită
susţinerii electrice individuale, este suficientă

o simplă atingere cu șoldul sau cu genunchiul,
indiferent de mărimea frontului.

BLUMOTION
pentru extrageri

Funcționalitate extinsă: Închideți cu ușurință
extragerile încărcate, fără să auziți niciun
zgomot, datorită amortizării.
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Tehnologii de
mișcare în toate
încăperile locuinței

TIP-ON

pentru dulapuri suspendate
Gândire generoasă: fie că deschiderea este

înaltă, lată, aplicată sau încadrată, susținerea
mecanică vă oferă mai multă libertate de
creaţie pentru ușile fără mânere.

CLIP top BLUMOTION
pentru uși din oglindă

Amortizare optimă: balamale pentru o închidere
lină, silențioasă și astfel sigură a dulapurilor din
sticlă și oglindă. Amortizarea este integrată.

TIP-ON BLUMOTION
pentru extrageri

Susținut în totalitate: confort de mișcare,

pur mecanic pentru extragerile grele din baie,
chiar și în caz de umiditate crescută în aer.
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TIP-ON
BLUMOTION
pentru extrageri

Ne dorim liniște! Extragerile se
deschid prin simpla apăsare și
se închid chiar şi cu impuls, lin
și silențios. Pentru un confort
de utilizare pur mecanic.

18

TIP-ON

pentru uşi pivotante

cu deschidere în sus
Caracteristici utile: cu susţine
rea mecanică de deschidere,
frontul fără mâner poate fi

deschis ușor, doar apăsați.
Închidere prin apăsare.

SERVO-DRIVE
pentru uşi cu deschidere
paralelă în sus

Impresionant: fronturile cu sis

tem de ridicare, ușor de utilizat,
datorită susținerii electrice.

Mișcarea armonioasă pune
în scenă designul.
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Tehnologiile de mișcare dintr-o privire

pentru sistemele de ridicare,
uşi şi extrageri

Mecanic

pentru sisteme de ridicare, extra
geri, frigidere, combine frigorifice
și mașini de spălat vase

închidere
amortizată

Electric

deschidere
şi închidere
amortizată

Integrată în braţ
sau în balama

Integrată în balama
sau ca accesoriu suplimentar

Deschidere

Susține deschiderea sistemelor de
ridicare, a extragerilor după atin
gerea frontului. Mișcările ulterioare
sunt complet automate.

Integrat în extragere
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Închidere

Cu BLUMOTION, fiecare piesă
de mobilier se închide lin și
silenţios - indiferent de greutatea
extragerii, a ușii sau a sistemelor
de ridicare.

Închidere

Se închide lin şi silenţios datorită
amortizării integrate BLUMOTION
În cazul sistemelor de ridicare
este chiar automată prin simpla
apăsare a unui comutator.

Montaj

Integrată sau ca piesă supli
mentară pentru clipsarea
sau înșurubarea pe balama

Montaj

Ca soluție generală sau ca
aplicație practică individuală.
Niciuna dintre componente nu
necesită întreținere și toate se
montează fără unelte. Montarea
este posibilă fără autorizație
specială.

pentru sisteme de ridicare,
uşi şi extrageri

pentru extrageri

Mecanic

deschidere
şi închidere
amortizată

Mecanic

deschidere

Deschidere

Deschidere susţinută mecanic, prin
apăsarea frontului oferind acces
total. Este posibilă și deschiderea
prin tragere.

Deschidere

Deschide extragerea prin apăsarea
frontului până ce acesta se des
chide complet, respectiv se poate
extrage din corp.

Închidere

Se închide lin și silențios, datorită
funcției integrate BLUMOTION.
Este posibilă și închiderea prin
apăsare.

Închidere

Prin apăsare, fără amortizare.

Montaj

Toate componentele se pot
monta fără unelte. Pentru o func
ționare perfectă pe termen lung,
trebuie acordată atenție preci
ziei de prelucrare, asamblării și
ajustării exacte.

Montaj

La extrageri, TIP-ON este
integrată în șina de corp. Pentru
sisteme de ridicare și uși există
TIP-ON ca piesă suplimentară
pentru găurire sau cu plăcuță
adaptoare de montaj.
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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
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Blum în Austria şi în lume

Beneficiul global pentru clienţi

Inovaţii

fabrici în Austria (Vorarlberg) şi

produsele noastre, adică produ-

inovatoare de feronerie şi pentru

Blum deţine şi administrează opt
alte trei unităţi de producţie în

SUA, Brazilia şi Polonia, precum
şi 30 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 7.600 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 5.800 în Vorarlberg.

„Toţi cei care au de-a face cu

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.

Pentru a oferi clienţiilor soluţii

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

Mediu

DYNAMIC SPACE

nu se aplică doar în cazul pro-

comportament ecologic raţio-

unei bucătării practice sunt

Concepţia Blum despre calitate
duselor. Compania doreşte ca şi
serviciile sale şi colaborarea cu

clienţii şi partenerii săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată
în privinţa calităţii.

La Blum există convingerea că un
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-

Caracteristicile importante ale
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.

dern şi prudent.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2018
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