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Balamale pentru mobilier
Curs de pregătire şi formare profesională
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Lider de piață la nivel internațional, Blum este un producător de feronerie pen
tru mobilier – în fabricile noastre din Vorarlberg producem sisteme de ridicare, 
de extragere şi balamale. La nivel global, multe din piesele de mobilier sunt 
dotate cu feronerie de la Blum. Clienții noştri sunt producători de mobilier mici 
şi mijlocii – de la nivel industrial şi până la tâmplari. Pentru noi este important 
ca toţi cei care lucrează cu produsele noastre să aibă astfel ceva de câştigat.

Cine suntem și ce facem noi
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Programul nostru de balamale oferă posibilitatea să alegeți soluţia ideală pentru 
diferite aplicații, de exemplu uşi din lemn, sticlă sau cu ramă de aluminiu, uşi grele, 
subțiri sau groase. Dar şi soluții speciale, precum aplicații cu lezene, uşi profilate 
sau aplicații în unghi. Blum oferă soluția corectă pentru fiecare uşă.

Sisteme de balamale

Găsiți mai multe  
informații despre  
sistemele de feronerii la:  
www.blum.com/hinges
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CLIP top BLUMOTION pentru 
aplicații standard varianta de  
culoare negru onix pentru  
mobilier de culoare închisă

CLIP top BLUMOTION pentru 
aplicații cu lezenă

CLIP top BLUMOTION 95°  
pentru aplicații cu uşă profilată 

CLIP top BLUMOTION 95° 
pentru aplicații cu ramă de  
aluminiu

CLIP top BLUMOTION 50° până 
la +50° pentru aplicații în unghi

CLIP top BLUMOTION pentru  
uşi subţiri cu EXPANDO T

CLIP top BLUMOTION 110°  
CRISTALLO pentru aplicații de 
sticlă şi oglindă 

CLIP top BLUMOTION 155°  
cu pătrundere 0 pentru aplicații 
cu unghi de deschidere mare

CLIP top BLUMOTION 125°  
pentru aplicații cu uşă profilată
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Tehnologii de mișcare pentru uși
Pentru ca deschiderea şi închiderea uşilor să fie şi mai confortabilă,  
există funcțiile suplimentare de la Blum: BLUMOTION şi TIPON.
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TIP-ON 
TIPON – sistemul mecanic de 
susținere la deschidere. Cu ajutorul 
acestuia se pot deschide uşile fără 
mâner prin simpla apăsare a frontului 
mobilierului.

BLUMOTION
BLUMOTION – funcția de amorti
zare, asigură închiderea uşilor lin şi 
silențios, iar aceasta indiferent de 
impulsul cu care închideți uşa, sau 
de greutatea şi mărimea uşii.
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www.blum.com/aventos 

Sisteme de ridicare pentru o  
mai mare libertate de mișcare 
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  
uși 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  
uși 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 uși 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 uși basculante
Feroneria ideală pentru fronturi 
mari, dintro singură bucată.  
Deasupra corpului rămâne loc 
suficient pentru elemente precum 
cornişe sau ornamente.

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

AVENTOS HK top –  
Pentru uși 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.



10

www.blum.com/planningtools www.blum.com/eaapp

Cu serviciile şi ajutoarele pentru prelucrare de la Blum ajutăm clienții oricând 
şi oriunde. Serviciile noastre se orientează direct în funcție de activitățile 
cotidiene ale clienților noştri. Aplicații practice online şi ajutoare bine studiate 
pentru prelucrare contribuie la proiectarea şi prelucrarea exactă. 

Asistență eficientă în toate  
etapele de lucru 

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

Planificare, proiectare și  
selectarea produselor 
Cu ajutorul configuratoarelor de la Blum, 
producătorii obțin un serviciu gratuit pentru 
proiectarea de corpuri cu feronerie Blum. 
Rezultatul complex al proiectării îi susține 
în mod optim în procesul de producție.
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Mașini de găurit și 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.

Dispozitive de asamblare
Dispozitivele de asamblare oferă asis
tență optimă la prelucrare: prin aplicații 
simple, uşurință în utilizare şi o durată 
de viață extinsă pentru mai mult con
fort la montare.

Şabloane și ajutoare pentru montaj 
Șabloanele 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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Produsele noastre trebuie să convingă prin funcționalitate crescută şi calitate. 
De aceea, este important să respectăm nu doar prin normele general valabile, 
ci şi prin standardele noastre înalte interne. În plus, punem o valoare mare pe 
nivelul crescut de calitate în materie de servicii şi pe colaborarea cu clienții, 
partenerii şi furnizorii noştrii.

Calitate
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Observarea în practică Standarde interne de încercare Standarde externe  
de încercareBlum are impus propriul nivel de 

calitate, rezultat din observațiile 
practice continue, pe termen lung.

Pe baza cunoştinţelor acumulate 
din această activitate, au fost 
dezvoltate procedee de testare 
şi de încercare interne, care la 
nevoie sunt actualizate. 

Blum pune un accent deosebit şi 
pe colaborarea cu diferite instituții 
externe şi pe conformitatea cu 
nor mele şi cerințele acestora. 

Test de uzură/Test de durată Durabilitate cu 5 kg
Încărcare suplimentară

Durabilitate
200.000 de mişcări de deschide
re şi închidere Pentru stabilirea valorii limită a 

feroneriei

80.000 de mişcări de deschidere 
şi închidere

Standarde de calitate

Proceduri Blum interne de testare și încercare pentru balamale pentru mobilier

Mai multe informații despre calitatea Blum găsiți la:
www.blum.com/quality
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Conceptul de bază

Sistemul cu raster de 32 mm

Conceptul de bază construcție mobilier

Concept de bază balamale mobilier

Acest sistem este utilizat la nivel global în industria 
mobilierului. În principiu, toate produsele Blum sunt 
dezvoltate pentru a se potrivi la un raster de 32 mm.

Cote de corp

Serii de găuri Grupe de găuri

h1 Înălțime exterioară
t1  Adâncime exterioară
b1 Lățime exterioară

h2 Înălţime interioară
t2  Adâncime interioară
b2 Lățime interioară (lărgime interioară)

Număr de balamale pe uşă

În funcție de înălțimea şi greutatea uşii
Pentru a obţine o stabilitate bună, distanţa între  
balamale trebuie aleasă pe cât se poate de mare.  
Greutăţile şi înălţimile date se referă la lățimi normale 
de uşă de 60 cm.

În
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ţim
e 

uş
ă 

(m
m

)

*kg

Balamale pentru 
mobilier
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Conceptul de bază

Conceptul de bază balamale pentru mobilier

Situaţie de îmbinare
Situație aplicată (braț drept) Uşă semiaplicată/ uşi gemene  

(braț semicotit)
Aplicare încadrată (braț maxim încadrat)

Rost minim
Rostul minim depinde de grosimea uşii, de raza uşii şi de cota de găurire.

Rost minim

Acoperire dată de oală Acoperire dată de oală Acoperire dată de oală

Cotă de găurire

Grosime uşă

Rost minim

Mobilierul este costruit la  
perete. Rost minim necesar pentru a 
putea deschide uşa.

Două uşi la un perete de corp. Rostul mi
nim necesar pe ambele părți, pentru ca 
uşile să poată fi deschise în acelaşi timp.

Mobilierul este în mijlocul încăperii.  
Nu este necesar niciun rost.

Balamale pentru 
mobilier
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Dimensiuni oală (de ex. balama CLIP top BLUMOTION 110°)

Lăţime flanşă Înălţime flanşă

Sp
aţ

iu
 n

ec
es

ar
Montare cu şuruburi Montare INSERTA / prin presare Dimensiuni oală

Posibilităţi de modificare pentru acoperirea de front

Reglare lateralăÎnălțime plăcuţă de montaj Modificare distanță  
gaură oală

Braț semicotit, respectiv 
braț maxim încadrat

Conceptul de bază Balamale pentru 
mobilier
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F = W - X - TB

X (11)

F

TB (37)

W
Desen: Scara 1:1

Pătrundere uşă Distanță gaură oală  
(de ex. balama CLIP top BLUMOTION 110°, 
braț drept)

Calculare rosturi

X  Acoperire dată de oală 
(cotă fixă)

TB Distanţă gaură oală
F Rost
W Grosime corp

Grosime 
uşă

Pătrundere uşă

Ușă aplicată

 Acoperire front (mm)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

 Înălțime plăcuţă de montaj

Balamale pentru 
mobilier
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F = W - 2 x (X+TB)

X (1.5)

F

TB (37)

W

Grosime 
uşă

Desen: Scara 1:1

Calculare rosturi

X  Acoperire oală  
(dimensiune fixă) 

TB Distanţă gaură oală
F Rost
W Grosime corp

Pătrundere uşă Distanță gaură oală  
(de ex. balama CLIP top BLUMOTION 110°, 
braț semicotit)

Pătrundere uşă

Ușă semiaplicată resp. uși gemene

 Acoperire front (mm)
4.53.52.5 1.5 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

 Înălțime plăcuţă de montaj

Balamale pentru 
mobilier
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F = X - TB

W

F
TB (37)

X (7)

X Cotă fixă 
TB Distanţă gaură oală
F Rost
W Grosime corp

Calculare rosturi

Desen: Scara 1:1

Grosime 
uşă

Pătrundere uşă Distanță gaură oală  
(de ex. balama CLIP top BLUMOTION 110°, 
braț maxim încadrat)

Pătrundere uşă

Ușă încadrată

 Acoperire front (mm)
        4 3 2 1 0

0 3 4 5 6 7

3

6

9

 Înălțime plăcuţă de montaj

Balamale pentru 
mobilier
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CLIP

Poziţia de fixare a plăcuţei de montaj

Plăcuță de montaj în cruce INSERTA (Ø 5)
Fixarea plăcuței de montaj fără unelte

Plăcuță de montaj în cruce  
EXPANDO (Ø 5)

Plăcuță de montaj în cruce pentru  
şuruburi SYSTEM şi/sau SPAX (Ø 5)

Plăcuță de montaj dreaptă  
EXPANDO (Ø 5)

Plăcuță de montaj dreaptă prin  
presare (Ø 10)

Plăcuță de montaj dreaptă pentru  
şuruburi SPAX

Fixare oală

Oală INSERTA (Ø 35, Ø 8)
Fixare oală fără unelte

Oală fixare cu şuruburi  (Ø 35)

Fixare braț

Fixare braț fără unelte

Oală fixare prin presare (Ø 35, Ø 8)

MontareBalamale pentru 
mobilier
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Reglarea pe înălţime

Reglarea pe lateral

Reglarea pe adâncime

–  prin excentric 
(+/– 2 mm)

(+/– 2 mm)

–  prin şurub excentric 
(+3 mm/–2 mm)

–  prin gaură alungită (max. +/– 3 mm în 
funcție de plăcuța de montaj)

Reglare Balamale pentru 
mobilier
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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 32 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 8.300 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 6.200 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 30.06.2020
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 şi ISO 14001.

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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