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AVENTOS
Diversitate în mişcare pentru  
uşi cu deschidere în sus



Confort de mișcare ridicat,  
varietate mare
Sistemele de ridicare AVENTOS pentru uşi aduc un confort ridicat al mişcării 
la deschiderea şi închiderea dulapurilor superioare. Chiar şi uşile grele se  
lasă mişcate extrem de uşor. În plus, sistemele AVENTOS sunt deosebit  
de practice, deoarece libertatea de mişcare a utilizatorului, deasupra capului 
său, se menţine tot timpul. Clienţii dvs. vor fi impresionaţi.
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www.blum.com/aventos 

Sisteme de ridicare pentru o
mai mare libertate de mișcare
Mecanismele de ridicare AVENTOS asigură un confort sporit de mişcare în 
orice dulap suspendat. Fie că este vorba de bucătărie sau de spaţiul de locuit, 
de fronturile mici sau mari, sistemele de ridicare se pot deschide foarte uşor 
cu AVENTOS, iar datorită funcţiei integrate BLUMOTION acestea se şi închid 
uşor şi silenţios. Libertatea de mişcare rămâne disponibilă utilizatorului în orice 
moment. 

Aflați mai multe despre  
avantajele sistemelor  
de ridicare pentru uşi  
individuale 

44



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 construcției sale com-
pacte, acest sistem se integrează 
perfect în mobilierul de mici 
dimensiuni. 

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 deschidere şi soluțiile
de siguranță sunt integrate.

AVENTOS HK-XS  
Sistem de ridicare pentru  
uşi pivotante mici 
Potrivit pentru multe aplicaţii 
(atât pentru dulapuri înalte 
cât şi dulapuri suspendate) şi 
cu un necesar de spațiu redus. 
Astfel, pot fi realizate corpuri 
cu adâncime interioară redusă. 

AVENTOS HL  
Sisteme de ridicare pentru  
uși paralele 
Potrivit pentru dulapuri înalte şi 
suspendate cu fronturi cu deschi-
dere paralelă, poate fi folosit în 
situaţii speciale de montaj, ca de 
ex. integrarea de aparate electrice 
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 spaţiu 
minim necesar redus deasupra 
corpului. 
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK-S 163

HK-XS 125

Programul AVENTOS
Feroneria potrivită pentru uşi cu deschidere în sus, pentru fiecare aplicație 

Mișcare Aplicații tipice Mișcare  
greutate front*

Opțiuni materiale 
fronturi

Dimensiuni  
posibile ale  
dulapurilor  
în mm

Dulap superior, fronturi înalte 
din două piese

Fronturi de lemn, fronturi  
cu ramă de aluminiu  
late/înguste, Combinație 
lemn-sticlă, fronturi  
asimetrice  

Înălţime 480–1040
Lățime până la 1800

Dulap superior (spațiu necesar 
redus deasupra), fronturi  
mari dintr-o piesă cu cornişe şi 
ornamente 

Înălţime 350–800
Lățime până la 1800

Dulap superior, dulap înalt  
(dacă este spațiu) la înălțimea 
de acces, aparate în spate, 
fronturi deasupra 

Fronturi subțiri, fronturi  
de lemn, fronturi cu rame 
de aluminiu late/înguste  

Fronturi subțiri, fronturi  
de lemn, fronturi cu rame 
de aluminiu late/înguste  

Înălţime 300-580
Lățime până la 1800

Dulap superior, dulap înalt  
deasupra frigiderului,  
dulap de provizii, cuptor

Fronturi subțiri, fronturi  
de lemn, fronturi cu rame 
de aluminiu late/înguste  

Înălţime 205-600
Lățime până la 1800

Dulap superior, dulap înalt 
deasupra frigiderului,  
a dulapului de provizii,  
a cuptorului 

Fronturi de lemn,  
fronturi cu rame de  
aluminiu late/înguste  

Înălţime 180-600
Lățime până la 1800

Dulap superior, corp înalt  
deasupra frigiderului,  
a dulapului de provizii,  
a cuptorului, a hotei, în baie 

Fronturi de lemn,  
fronturi cu rame de  
aluminiu late/înguste  

Înălţime 240-600
Lățime până la 1800

în ambele  
părți
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK-S 163

HK-XS 125

*  Cu greutatea frontului şi înălțimea  
corpului calculați factorul de putere al 
mecanismului de ridicare. Vă oferim  
sprijinul nostru în alegerea produselor  
la adresa www.blum.com/configurator

Adâncime 
minimă a 
corpului

Feronerie  
completă sau  
cu balamale

Tehnologie  
de mișcare 
disponibilă

Capac de  
acoperire

Prelucrare specială sau montare

Balamale necesare  
la capacul superior al  
corpului + îmbinarea  
fronturilor

Montare CLIP
Prelucrarea capacului superior
3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)
4 brațe telescopice (simetrice)

Alb-mătase
Gri-deschis
Gri-închis

Alb-mătase
Gri-deschis
Gri-închis

Alb-mătase
Gri-deschis
Gri-închis

Alb-mătase
Gri-deschis
Gri-închis

Nu este nevoie de  
balamale

Montare CLIP 
Bară de stabilizare transversală
9 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)
1 pachet de pârghii

Nu este nevoie de  
balamale

Montare CLIP stabilizare transversală 
5 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice) 
4 pachete de pârghii

Nu este nevoie de  
balamale

Montare CLIP
4 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)
Reglarea mecanismului de ridicare din față
Soluție de siguranță integrată şi limitator al unghiului 
de deschidere

Alb-mătase
Gri-deschis
Gri-închis

Nu este nevoie de  
balamale

Montare CLIP
3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)

(Soluție  
specială posibilă 
cu 100 mm)

Balamale necesare  
la capacul superior al 
corpului 

Montare CLIP
Prelucrarea capacului superior
3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)
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Zonă de mișcare liberă 
Frontul se deplasează 
din intervalul său de lucru 
şi se poate opri în orice 
poziție, poate rămâne 
deschis în timpul utilizării 
bucătăriei. Astfel, dulapul 
este accesibil oricând, 
fără probleme. 

Spațiu de depozitare 
perfect 
Dulapurile înalte şi superi-
oare cu uşi cu deschidere 
în sus au o configurare 
flexibilă în ceea ce  priveşte 
înălțimea şi lățimea,  
în funcție de necesarul de 
spațiu de depozitare se 
adaptatează designului 
şi rosturilor din dulapurile 
inferioare. 

Confort de mișcare 
ridicat 
Fronturile se deschid lin, 
la cererea clientului  
asistate mecanic, ori  
electric. Închiderea amor-
tizată este deja integrată 
la BLUMOTION şi  
SERVO-DRIVE.
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www.blum.com/ideas

Pentru acces confortabil
Cum configurați mai ergonomic dulapurile înalte şi dulapurile suspendate?  
În special în bucătărie, cu sisteme de ridicare pentru un acces  nerestricționat. 
Pentru a putea realiza un mobilier de înaltă calitate cu un confort ridicat la  
utilizare pentru clienții dvs., noi cercetăm continuu, realizăm în toată lumea  
observații ale utilizării bucătăriei şi extindem gama noastră de feronerii  
adaptate la necesitățile clienților.
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www.blum.com/1H6LFu

AVENTOS – aplicaţii pentru uși cu 
canturi frezate oblic și uși cu falţ 
Fascinanta calitate a mişcării feroneriilor AVENTOS este posibilă şi  
pentru sisteme de ridicare, realizate cu canturi frezate oblic sau cu falţ.  
Deosebit de practic, feroneriile uzuale pot fi folosite în continuare prin  
simple modificări ale poziţiilor de montaj. Cu noile posibilităţi de utilizare  
pot fi puse optim în practică idei de design actuale. 

Aplicaţii pentru uşi  
cu canturi tăiate oblic  
şi uşi cu falţ
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Aplicaţii în unghi Aplicaţii cu falţ

AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă

AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă

AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă

AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă
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www.blum.com/4formore

Deschidere electrică și  
închidere amortizată
Atingeți uşor frontul, iar deschi-
derea sistemului de ridicare este 
deja susţinută de SERVO-DRIVE. 
Pentru închiderea automată este 
de ajuns apăsarea comutatorului. 
Amortizarea este integrată. 

Aflați mai multe despre cele 
4 tehnologii de mişcare 
oferite de compania Blum:
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Deschidere mecanică
Cu o simplă atingere a frontului, uşa se deschide 
într-atât încât să permită mişcarea uşoară în sus.  
Se închide cu o simplă apăsare.

Închidere amortizată 
Cu BLUMOTION, sistemul de ridicare se închide  
întotdeauna lin şi silențios, indiferent de greutatea 
frontului sau de forța exercitată la închidere. 

Pentru dulapuri înalte și suspen-
date cu confort ridicat de utilizare
Funcționalitatea sistemului de ridicare se poate îmbunătăți şi mai mult  
în combinație cu o tehnologie de mişcare. Indiferent dacă sunt prevăzute  
sau nu cu mânere ca element de design, cu tehnologia de mişcare  
adecvată, deschiderea şi închiderea dulapurilor înalte şi superioare  
devine mai confortabilă pentru clienții dumneavoastră. 
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Calitate de încredere
Clienţii dvs. trebuie să se bucure mult timp de soluţiile noastre de feronerie.  
De aceea, avem grijă să oferim cea mai bună calitate.

Testări precise
Fiecare feronerie este verificată 
minuţios după criterii riguroase 
în propriile noastre laboratoare 
de testare, dar şi în colaborare 
cu diferite organizaţii de  
verificare internaţionale. O  
uşă cu mecanism de ridicare 
AVENTOS este deschisă şi  
în chisă de până la 80.000 de 
ori, de abia atunci suntem  
convinşi de calitatea produsului. 

Termen de garanţie lung
Fiecare persoană care intră 
în contact cu produsele Blum 
trebuie să se bucure de acestea 
zilnic. Acest lucru se aplică atât 
în ceea ce priveşte fabricarea, 
cât şi utilizarea mobilierului timp 
de ani întregi. Având această 
convingere, vă oferim o garanţie 
deplină de 5 ani pentru toate 
componentele electrice, care 
sunt utilizate în combinaţie cu 
produse de feronerie Blum.

Selectare atentă și procese de 
lucru ușoare 
Materiale robuste, de calitate 
superioară. Prelucrare exactă. 
Montare simplă, rapidă. Pornind 
de la materiale, continuând cu 
construcţia şi până la punerea  
în funcţiune, ne străduim să ofe-
rim o calitate ridicată continuă.

15



Montajul simplu,  
din câteva mișcări 
Simplu de agăţat, montarea barei de stabilizare transversală pentru  
AVENTOS HS şi AVENTOS HL se face în totalitate fără unelte. 
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www.blum.com/sdaventosassembly 

Aproape fără unelte 
Montarea sistemelor de ridicare 
AVENTOS este facilă şi se realizează 
aproape integral fără folosirea uneltelor, 
datorită consacratei tehnici de fixare 
CLIP. Numai pentru reglajul exact al 
mecanismului de ridicare la greutatea 
respectivului front trebuie folosită o 
şurubelniță cu acumulator. Fixarea fără 
unelte a barei de stabilizare trans-
versală necesară la AVENTOS HS şi 
AVENTOS HL reduce evident timpul de 
montare. Pentru un design al rosturilor 
ireproşabil, fronturile se pot regla pe 3 
dimensiuni în cel mai confortabil mod. 

SERVO-DRIVE 
punere în funcţiune ușoară
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS este 
compus din doar câteva componente, 
care se montează fără efort şi se pot 
regla precis. Montarea componentelor 
SERVO-DRIVE, circuitul electric şi  
punerea în funcţiune se realizează 
repede în doar câțiva paşi. 

Aflați mai multe despre  
montarea SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS:
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Răspunsuri rapide
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SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

Pot fi sincronizate mai multe unități de  
SERVO DRIVE între ele? 
Până la trei unităţi de antrenare pot fi reglate astfel 
încât, acestea să se mişte concomitent. Acest lucru 
este deosebit de practic, în cazul în care două sau 
mai multe corpuri alăturate au un front comun. În 
plus, datorită funcţiei de evitare a coliziunii, în cazul 
soluţiilor de colţ puteţi regla unităţile de antrenare 
astfel încât, să se poată deschide mereu numai un 
singur front. 

Cum își dă seama clientul că bateria  
comutatorului trebuie schimbată? 
La comutatorul SERVO-DRIVE se află un indicator 
pentru verificarea stării bateriei. Acesta clipeşte în 
roşu, dacă capacitatea bateriei este scăzută. Schim-
barea ba teriei este foarte simplă. Este necesară o 
baterie de tip CR 2032, disponibilă în comerţ. 

Ce se întâmplă la întreruperea curentului?   
Dacă există o pană de curent, SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS nu este activat. Deschiderea şi 
închiderea manuală a uşilor este însă posibilă în 
continuare. După ce se reia alimentarea cu curent, 
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS funcţionează  
din nou, fără să fie nevoie de alte reglaje.  

Se poate dezactiva SERVO-DRIVE pentru 
AVENTOS?
Clienţii dvs. pot dezactiva foarte simplu  
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS. Acest lucru  
este deosebit de practic, de exemplu, când se cu-
răţă fronturile. Pentru aceasta, este recomandabil 
să existe o priză cu întrerupător. În timp ce sistemul 
este dezactivat, uşile cu mecanism de ridicare se 
pot deschide şi închide în continuare, însă numai 
manual.

AVENTOS

Din ce cauză ușa coboară sau se ridică când 
este lăsată liberă? 
Deoarece mecanismul de ridicare nu este reglat 
corect. La aşa numita reglare a mecanismului  
de ridicare, acesta se reglează cu ajutorul  
unor gradaţii la greutatea frontului respectiv.  
Rezultatul, frontul rămâne în orice poziţie. 

Se pot monta limitatoare de unghi de  
deschidere?
Da, acest lucru este posibil pentru AVENTOS HF, 
HK-S şi HK-XS. AVENTOS HK top este echipat 
cu un limitator integrat al unghiului de  deschidere. 
În cazul SERVO-DRIVE pentru AVENTOS, se 
montează mai întâi unitatea de antrenare, iar după 
montarea resp. reglajul limitatorului de unghi de 
deschidere se efectuează cursa de referinţă.

Se pot realiza şi uşi cu sistem de ridicare 
AVENTOS fără mâner? 
Da. Există posibilitatea de a construi frontul astfel 
încât, acesta să depăşească muchia de jos a  
cor pului. O altă posibilitate este echiparea corpului 
cu SERVO-DRIVE, asistenţa electrică la mişcare, 
sau cu TIP-ON, asistenţa mecanică la deschidere, 
o apăsare uşoară este de ajuns şi uşile se  
deschid ca de la sine. 
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Design excepțional –  
eleganță încântătoare
Programul AVENTOS convinge nu numai prin funcţionalitate ridicată, ci şi prin 
design simplu şi elegant. Acest lucru este dovedit de numeroasele distincţii 
internaţionale primite.
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www.blum.com/award

Informații detaliate cu privire 
la premii găsiți la adresa:
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AVENTOS HF
Sistemul de ridicare AVENTOS HF pentru uşă pliantă este soluţia ideală  
pentru dulapurile superioare de înălţime mare şi mijlocie. Datorită frontului  
format din două părţi, se pot realiza chiar şi uşi de dimensiuni mari cu  
deschidere în sus. AVENTOS HF permite folosirea unei varietăţi mari de  
idei în proiectarea şi configurarea dulapurilor. Fie că este vorba de fronturi  
de lemn, fronturi cu rame înguste sau late din aluminiu, combinaţii realizate  
din materiale diferite sau chiar fronturi cu înălțimi diferite. Puteţi îndeplini  
dorinţele individuale ale clienţilor dvs. 

Mai multă libertate de confi gurare, 
cu AVENTOS HF se pot combina 
diferite materiale la realizarea uşii 
pliante. 

Tehnică inovatoare care  
protejează, balamaua intermediară 
CLIP top împiedică strivirea  
degetelor între cele două fronturi. 

Componenta esenţială a acestei 
soluţii de feronerie este  
mecanismul de ridicare dotat cu 
BLUMOTION şi un pachet robust 
de arcuri.
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www.blum.com/
aventoshf

Informații suplimentare 
referitoare la AVENTOS HF
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AVENTOS HF

1

2600–5500 20F2200.05

5350–10150 20F2500.05

9000–17250 20F2800.05

1 2 x

- 8 x 

2

480–570 20F3200.01

560–710 20F3500.01

700–900 20F3800.01

760–1040 20F3900.01

2 2 x

3

HGR, SW, TGR 20F8000

- 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3

HGR, SW, TGR 21F8000

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3d 2 x 

3e 6 x 

SERVO-DRIVE

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF
Fronturi de lemn și rame late de aluminiu

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Informații pentru comandă

Set mecanism de ridicare

Set de braţe telescopice

Set de capace de acoperire

Set de capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Factor de putere LF

Înălţime corp KH (mm)1

Culoare

Culoare

Material

Material

mecanism de ridicare simetric

Braţ telescopic simetric

Capac de acoperire mare stânga

Capac de acoperire mare SERVO-DRIVE stânga

Capac de acoperire mare dreapta

Capac de acoperire mare dreapta

Comutator SERVO-DRIVE

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Distanţier cu arc Blum Ø 5 mm

Plastic

Plastic

1  La fronturi asimetrice, înălţimea teoretică a corpului TKH =  
înălţimea frontului de sus FHo (mm) x 2 + rosturi

(1 buc. LF 960–2650)

(3 buc. LF 13500-25900)

Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x g
reutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

3 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații. 

Cu ajutorul factorului de putere puteţi determi-
na mecanismul de ridicare necesar. Factorul 
de putere este dependent de greutatea fron-
tului inferior şi a celui superior şi de înălţimea 
corpului. 

La folosirea unui al treilea mecanism de 
ridicare, factorul de putere şi implicit greutatea 
totală a frontului pot fi mărite cu 50 %.

În cazul zonelor de suprapunere, este  
recomandată folosirea mecanismului de  
ridicare mai puternic!

La fronturi asimetrice, frontul mai mare trebuie 
să fie sus!

Standard

24

1

3d

3e

5b

4

8

2

1

10

6 7

9
10 10

3a 3c

3b

5a

5c 5d



10

AVENTOS HF

6

INSERTA 70T5590BTL

70T5550.TL

8

EXPANDO 78Z553ET

78Z5500T

-

104° TGR 20F7051

83° R7037 20F7011

6

INSERTA 72T5590BTL

72T5550.TL

5

R7037 21FA000

5a 1 x

5b 1 x

5c 1 x

5d 2 x 

4

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

7

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

9

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

HGR
SW
TGR
R7037

2

2

2

2

2

2

Sursă de alimentare Blum și accesorii

Vezi pagina 74

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Fronturi de lemn și rame late de aluminiu

Compus din:

Informații pentru comandă

Balama CLIP top 120°

Balama intermediară CLIP top

Limitator unghi de deschidere

Balama CLIP top 120° specială, pentru acoperire  
mai mare a frontului

Alternativ

Accesorii

Set SERVO-DRIVE

Plăcuţă de montaj pentru braţul telescopic Plăcuţă de montaj pentru balamaua CLIP top 120°

Plăcuţă de montaj pentru balamaua intermediară CLIP top

Recomandare: Recomandare:

Recomandare:

Oala balamalei

Oala balamalei

Oala balamalei

Culoare

Mod de fixare Mod de fixare

Mod de fixare

Arc

Arc

Arc

Material

Înălțare (mm) Înălțare (mm)

Înălțare (mm)

Unitate de antrenare

Cablu de repartizare, 1.500 mm

Protecţie capăt cablu

Nod de legătură

Înşurubare Înşurubare

Înşurubare

Înşurubare

Înşurubare

Înşurubare

Presare Presare

Presare

Toate plăcuțele de montaj drepte din oțel sunt posibile cu o înălțare de 0 mm Plăcuţe de montaj standard; înălţarea depinde de acoperirea dată de frontul de sus

Plăcuţe de montaj standard cu înălțare 0 mm

Pentru rame de aluminiu late cu o lăţime a ramei sub 57 mm, folosiţi doar plăcuţe de 
montaj în cruce

Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unităţi sincronizate de antrenare

2  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 2 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

Fără

Fără

Fără

Acoperire dată de oală TO ( cotă fixă) 

Acoperire dată de oală TO ( cotă fixă) 

11 mm

13 mm

3 balamale începând cu lăţime corp KB 1.200 mm, 
respectiv cu greutate front 12 kg

3 balamale începând cu lăţime corp KB 1.200 mm, 
respectiv cu greutate front 12 kg

3 balamale de la o lățime a corpului KB de 1.200 mm 
resp. începând cu greutate front 12 kg

4 balamale la lăţime corp KB 1.800 mm 
respectiv începând cu greutate front 20 kg

4 balamale la lăţime corp KB 1.800 mm 
respectiv începând cu greutate front 20 kg

4 balamale la o lățime a corpului KB de 1.800 mm 
resp. începând cu greutate front 20 kg

Fără

Fără

Fără

Plastic

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare

Unghi de  
deschidere Culoare
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X

12.5
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SFA

K
H

FHoY

AVENTOS HF

480–549 KH x 0.3 - 28 FHo x 0.44 + 38

550–1040 KH x 0.3 - 57 104° FHo x 0.24 + 34

83° 0

FHo

KH

177H3100 
177H3100E 
177H3100E10 
177H5100 
175H3100 
175H4100

175H5400
177H5400E

480–549 70 68

550–1040 47 45

SFA

SERVO-DRIVE

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS HF
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late, simetrice

Proiectare

Înălţime corp KH (mm)

Înălţime corp KH (mm)

H (mm)

X (mm)

Y (mm)
Limitatorul unghiului  
de deschidere

Spațiu necesarPoziție de găurire

Prelucrare front

Fără

Înălțimea corpului

Acoperire laterală dată de front

Înălțime front de sus

4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE,  
numai în stânga

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă
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Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS HF 

Fronturi de lemn și rame de aluminiu late, simetrice 

Proiectare

Montare cu șuruburi Montare INSERTA | EXPANDO

Distanţă gaură oală TB Distanţă gaură oală TB

Acoperire front FA (mm) Rost orizontal F între fronturi (mm)

Balama CLIP top 120° Balama intermediară CLIP top

Rost Rost min. 1.5 mm

Balama CLIP top 120° specială * 37 mm la plăcuţe de montaj în cruce (37/32)

Înălțare plăcuță de montaj (mm)

La balama CLIP top 120° specială, acoperirea frontului este mereu cu 2 mm mai mare.

Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru SERVO-DRIVE – vezi pagina 34
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FHoY

480–549 TKH x 0.3 - 28 FHo x 0.44 + 38

550–1040 TKH x 0.3 - 57 104° FHo x 0.24 + 34

83° 0

FHo

TKH

FHo

FHu

AVENTOS HF

177H3100 
177H3100E 
177H3100E10 
177H5100 
175H3100 
175H4100

175H5400
177H5400E

480–549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68

550–1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45

FHo

FHu

FAu

SFA

SERVO-DRIVE

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late, asimetrice

Proiectare

TKH = FHo (mm) x 2 + rosturi

La fronturi asimetrice, frontul mai mare trebuie să fie sus!Înălţime teoretică corp

Înălțime front de sus

Înălțime front de jos

Acoperire laterală dată de front

Înălțime front de sus

Înălțime front de jos

Acoperire dată de front jos

Înălţime Înălţime corp  
TKH (mm)

X (mm)

Prelucrare front

Înălţime Înălţime corp 
TKH (mm) H (mm) Y (mm)

Limitatorul unghiului de 
deschidere

Spațiu necesarPoziție de găurire

Fără

Înălțime front de sus

4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE,  
numai în stânga

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă
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Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Fronturi de lemn și rame de aluminiu late, asimetrice

Proiectare

Montare cu șuruburi Montare INSERTA | EXPANDO

Distanţă gaură oală TB Distanţă gaură oală TB

Acoperire front FA (mm) Rost orizontal F între fronturi (mm)

Balama CLIP top 120° Balama intermediară CLIP top

Rost Rost min. 1.5 mm

Balama CLIP top 120° specială * 37 mm la plăcuţe de montaj în cruce (37/32)

Înălțare plăcuță de montaj (mm) Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru SERVO-DRIVE – vezi pagina 34

La balama CLIP top 120° specială, acoperirea frontului este mereu cu 2 mm mai mare.
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AVENTOS HF

1

2600–5500 20F2200.05

5350–10150 20F2500.05

9000–17250 20F2800.05

1 2 x

- 8 x 

SERVO-DRIVE

2

480–570 20F3200.01

560–710 20F3500.01

700–900 20F3800.01

760–1040 20F3900.01

2 2 x

3

HGR, SW, TGR 20F8000

- 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3

HGR, SW, TGR 21F8000

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3d 2 x 

3e 6 x 

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF
Rame de aluminiu înguste

Compus din:

Set mecanism de ridicare

Factor de putere LF

mecanism de ridicare simetric

(1 buc. LF 960–2650)

Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Informații pentru comandă

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x 
greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

3 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații.  

Cu ajutorul factorului de putere puteţi 
determina mecanismul de ridicare necesar. 
Factorul de putere este dependent de 
greutatea frontului inferior şi a celui superior 
şi de înălţimea corpului. 

În cazul zonelor de suprapunere, este 
recomandată folosirea mecanismului de 
ridicare mai puternic!

La fronturi asimetrice, frontul mai mare trebuie 
să fie sus!

Standard

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Set de braţe telescopice

Set de capace de acoperire

Set de capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Înălţime corp KH (mm)1

Culoare

Culoare

Material

Material

Braţ telescopic simetric

Capac de acoperire mare stânga

Capac de acoperire mare SERVO-DRIVE stânga

Capac de acoperire mare dreapta

Capac de acoperire mare dreapta

Comutator SERVO-DRIVE

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Distanţier cu arc Blum Ø 5 mm

Plastic

Plastic

1  La fronturi asimetrice, înălţimea teoretică a corpului TKH =  
înălţimea frontului de sus FHo (mm) x 2 + rosturi
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AVENTOS HF

10

6

72T550A.TL

8

78Z550AT

4

0 175H5B00

9

0 175H5A00

5

R7037 21FA000

5a 1 x

5b 1 x

5c 1 x

5d 2 x 

7

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

HGR
SW
TGR
R7037

-

104° TGR 20F7051

83° R7037 20F7011

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Rame de aluminiu înguste

Sursă de alimentare Blum și accesorii

Vezi pagina 74

Compus din:

Informații pentru comandă

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120°

Balama intermediară pt. ramă de aluminiu CLIP topSet de plăcuţe de adaptare CLIP pentru braţul telescopic

Plăcuţă adaptor CLIP pt. balamaua intermediară

Accesorii

Set SERVO-DRIVE

Plăcuţă de montaj pentru balamua CLIP top 120°

Recomandare:

Oala balamalei

Oala balamalei

Versiune

Versiune

Culoare

Mod de fixare

Arc

Arc

Înălțare (mm)

Înălțare (mm)

Material

Înălțare (mm)

Unitate de antrenare

Cablu de repartizare, 1500 mm

Protecţie capăt cablu

Nod de legătură

Înşurubare

Înşurubare

Înşurubare

Simetric

Presare

Plăcuţe de montaj uzuale, înălţarea în funcţie de rostul de sus

Fără

Fără

3 balamale începând cu lăţime corp KB 1.200 mm,  
respectiv cu greutate front 12 kg

3 balamale începând cu lăţime corp KB 1.200 mm,  
respectiv cu greutate front 12 kg

4 balamale la lăţime corp KB 1.800 mm  
respectiv începând cu greutate front 20 kg

4 balamale la lăţime corp KB 1.800 mm  
respectiv începând cu greutate front 20 kg

stânga/dreapta

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare

Plastic

Limitator unghi de deschidere

Unghi de  
deschidere Culoare
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FHoY

FHoY

AVENTOS HF

480–549 KH x 0.3 - 28 FHo x 0.44 + 38

550–1040 KH x 0.3 - 57 104° FHo x 0.24 + 34

83° 0

FHo

KH

SERVO-DRIVE

480–549 TKH x 0.3 - 28 FHo x 0.44 + 38

550–1040 TKH x 0.3 - 57 104° FHo x 0.24 + 34

83° 0

FHo

TKH

FHo

FHu

SERVO-DRIVE

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF
Rame de aluminiu înguste, simetrice/asimetrice

Proiectare

Înălţime corp KH (mm)

Rame de aluminiu înguste, simetrice

Rame de aluminiu înguste, asimetrice

H (mm) Y (mm)
Limitatorul unghiului 
de deschidere

Spațiu necesarPoziție de găurire

Fără

Înălțimea corpului

Înălțime front de sus

4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE,  
numai în stânga

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă

TKH = FHo (mm) x 2 + rosturi

La fronturi asimetrice, frontul mai mare trebuie să fie sus!Înălţime teoretică corp

Înălțime front de sus

Înălțime front de jos

Înălţime Înălţime corp 
TKH (mm) H (mm) Y (mm)

Limitatorul unghiului 
de deschidere

Spațiu necesarPoziție de găurire

Fără

Înălțime front de sus

4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE, 
numai în stânga

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă
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AVENTOS HF

480–549 54

550–1040 31

480–549 FHo / 2 + 54

550–1040 FHo / 2 + 31

FHo

FHu

FAu

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Rame de aluminiu înguste, simetrice/asimetrice

Proiectare

X (mm) X (mm)Înălţime corp KH (mm) Înălţime Înălţime corp TKH (mm)

Prelucrare front Prelucrare front

Rost min. 1.5 mm

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120° Balama intermediară pt. ramă de aluminiu CLIP top

Montare cu șuruburi (balama | plăcuţă de adaptare)

*  În cazul altor grosimi de material, ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Începând cu 20.5 mm grosime ramă, rostul trebuie reglat

Rame de aluminiu înguste, simetrice Rame de aluminiu înguste, asimetrice

Înălțime front de sus

Înălțime front de jos

Acoperire dată de front jos

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru SERVO-DRIVE – vezi pagina 34
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www.blum.com/aventos-hf-assembly

AVENTOS HF Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Proiectare

Montare și reglaj

Informații privind 
montarea şi reglajul

Comutator SERVO-DRIVEDistanţier cu arc Blum (numai pentru aplicaţii cu SERVO-DRIVE)

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuaţi gaura pentru distanțierul cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optaţi pentru fixare în front, trebuie să efectuaţi mai întâi o îmbinare de încercare

*  De la muchia de jos a corpului, la fronturi care depăşesc jos marginea corpului

Doar introduceţi distanţierul cu arc Blum (nu-l încleiaţi)
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AVENTOS HF

☎ 78Z5530T11

2x
70T5590BTL

2 x
78Z5530T

6 x
177H3100

☎ 78Z5500T12

2x
70T5550.TL

2 x
78Z5500T

6 x
175H3100

☎ 78Z550AT11

2x
72T550A.TL

2 x
78Z550AT

2 x
175H5400

2 x
175H5A00

2 x
175H5B00

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HF

Accesorii

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Informații pentru comandă

Informații pentru comandă

Informații pentru comandă

Set de balamale - fronturi de lemn

Set de balamale - fronturi de lemn și rame late de aluminiu

Set de balamale - rame de aluminiu înguste

Mod de fixare

Mod de fixare

Mod de fixare

Balama CLIP top 120° fără arc

Balama CLIP top 120° fără arc

Balama fără arc pt. ramă de aluminiu CLIP top 120°

Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric

Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric

1  Pentru fronturi de lemn, folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

Pentru rame late de aluminiu, la balamaua intermediară CLIP top este necesară o  
plăcuţă suplimentară de montaj în cruce

Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric

Plăcuţă adaptor CLIP, simetrică

Plăcuţă adaptor CLIP stânga/dreapta

Balama intermediară CLIP top fără arc

Balama intermediară CLIP top fără arc

Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu, fără arc

INSERTA | Presare | EXPANDO

Înşurubare1

Înşurubare
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AVENTOS HS

www.blum.com/
aventoshs

Cu feroneria pentru uşi care se deschid în sus pentru AVENTOS HS, chiar şi 
fronturile mari şi grele se deschid foarte uşor, de parcă nu ar exista gravitaţie. 
Datorită mişcării basculante, între uşă şi capacul corpului rămâne suficient  
spaţiu liber. Numeroase posibilităţi de configurare a corpului rămân astfel  
dispo nibile, ca de exemplu utilizarea unor detalii frumoase precum cornişele  
sau alte ornamente. Ca de obicei, montarea este facilă şi se efectuează în  
mare parte fără să se folosească unelte. 

Informații suplimentare 
referitoare la AVENTOS HS
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După gustul fiecăruia, mulţumită 
AVENTOS HS, dulapurile supe-
rioare pot fi decorate cu cornişe 
sau alte ornamente. 

Componenta esenţială a acestei 
soluţii de feronerie este  
mecanismul de ridicare dotat  
cu BLUMOTION şi un pachet 
robust de arcuri.

Sistemul de ridicare pentru uşă 
basculantă se poate realiza şi cu 
EXPANDO T, sistemul de fixare 
pentru fronturi subțiri, cu poziţia 
de fixare standard. 
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AVENTOS HS

SERVO-DRIVE

1

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50 526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50 676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50 530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75 535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00 690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50 705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50 560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50 710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50 565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75 570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00 575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00 580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25 585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25 735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25 740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00 610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00 615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25 620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75 785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00 645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00 650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00 800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50 665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50 670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75 675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

1 2 x
- 10 x

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HS

Informații pentru comandă

Pentru alegerea mecanismului de ridicare 
potrivit, aveţi nevoie de înălţimea corpului KH 
şi de greutatea frontului, dar şi a mânerului.

Exemplu
Înălţime corp KH = 600 mm
Greutate front = 10 kg
Mecanismul de ridicare ales = 20S2E00.05
KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

În cazul zonelor de suprapunere, este 
recomandată folosirea mecanismului de 
ridicare mai puternic!

Standard

Compus din:
Mecanism de ridicare simetric
Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Înălţime corp KH 350–525 mm

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

Înălţime corp KH 526–675 mm

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

Înălţime corp KH 676–800 mm

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

Set mecanism de ridicare
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AVENTOS HS

2

20S3500.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

2

21S3500.01

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

3

HGR, SW, TGR 20S8000

- 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3

HGR, SW, TGR 21S8000

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3d 2 x 

3e 4 x 

5

Ø 16 1061 20Q1061UN

4

20S4200

20S4200A

-

20S42T1

7

-

Ø 16 20Q153ZN

- 1 x

- 1 x

- 2 x

6

R7037 21FA000

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x 

HGR
SW
TGR
R7037

1

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HS

Compus din:

Compus din:

Informații pentru comandă

Set de pachete de pârghii

Set de pachete de pârghii pentru SERVO-DRIVE

Culoare

Culoare

Material

Material

Pachet de pârghii stâng

Pachet de pârghii SERVO-DRIVE stânga

Pachet de pârghii drept

Pachet de pârghii SERVO-DRIVE dreapta

Capac de acoperire pentru bara de stabilizare

Capac de acoperire pentru bara de stabilizare

OţelNichelat

Nichelat Oţel

Compus din:

Compus din:

Set de capace de acoperire

Set de capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Bară de stabilizare transversală rotundă

Culoare

Culoare

Lungime (mm)

Material

Material

Debitare

Capac de acoperire mare stânga

Capac de acoperire mare SERVO-DRIVE stânga

Lăţime interioară corp LW - 129 mm

De scurtat

Capac de acoperire mare dreapta

Capac de acoperire mare dreapta

Lăţime interioară corp LW - 164 mm

Comutator SERVO-DRIVE

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Distanţier cu arc Blum Ø 5 mm

Plastic

Plastic

Set cuplaje de front

Cuplaj de front

Versiune

Versiune

1  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 72

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu

Fronturi subțiri

Rame înguste de aluminiu

Sursă de alimentare Blum și accesorii

Vezi pagina 74

Compus din:

Set piesă de legătură pentru bara de stabilizare  
transversală

Tăiere 
pentru 5

Piesă de legătură

Suport

Capac de acoperire pentru bara de stabilizare

Lăţime interioară corp LW / 2 - 147 mm

De la lăţime interioară corp LW 1190 mm

MaterialDiametru (mm)

Diametru (mm)

Aluminiu

Lăţime interioară corp LW / 2 - 165 mm

Compus din:

Set SERVO-DRIVE

Culoare Material

Unitate de antrenare

Cablu de repartizare, 1500 mm

Protecţie capăt cablu

Nod de legătură

La corpuri care au front comun, recomandăm câte o unitate de antrenare SERVO-DRIVE 
per corp!

Plastic

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare
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FAo

SFA

135

min 276

m
in
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25
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Ø20

38
76
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15
.5

19
7

64

FA
o

SFA

SFA

AVENTOS HS

SERVO-DRIVE

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HS

Proiectare

Poziție de găurire Spațiu necesar

Prelucrare front

5 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE, 
numai în stânga

Cotele variază în funcţie de reglarea înclinării

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu Rame de aluminiu înguste

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă

Grosime capac superior corp

Rame de aluminiu înguste

La o lăţime a ramei de 19 mm este posibilă o acoperire 
laterală dată de front de 11–18 mm.

Opritor la perete: Rost minim necesar 5 mm

*  În cazul altor grosimi de material,  
ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Acoperire dată de front sus

Acoperire laterală dată de front

Acoperire laterală dată de front
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35 31 28

101 101 101

F

AVENTOS HS

www.blum.com/aventos-hs-assembly

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HS

Proiectare

Piesă de legătură

F (mm)

X max. (mm)

Y max. (mm)

Spaţiu necesar – 
cornișă | ornament

Montare și reglaj

Informații privind  
montarea şi reglajul

Rost

Comutator SERVO-DRIVEDistanţier cu arc Blum (numai pentru aplicaţii cu SERVO-DRIVE)

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuaţi gaura pentru distanțierul cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optaţi pentru fixare în front, trebuie să efectuaţi mai întâi o îmbinare de încercare

*  De la muchia de jos a corpului, la fronturi care depăşesc jos marginea corpului

Doar introduceţi distanţierul cu arc Blum (nu-l încleiaţi)
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AVENTOS HL

www.blum.com/
aventoshl

Designul şi funcţionalitatea se reunesc aici într-o manieră impresionantă.  
Întrucât sistemul de ridicare AVENTOS HL deplasează uşa paralel cu corpul 
complet în sus, obiectele depozitate în dulap sunt tot timpul uşor accesibile. 
Acest lucru permite chiar şi rezolvarea unor situaţii de montaj speciale, de  
exemplu montarea aparatelor electrice în dulapul înalt. 

Informații suplimentare 
referitoare la AVENTOS HL
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Pur şi simplu estetic:  
Cu AVENTOS HL, aparatele 
electrice dispar în spatele  
unui front de dulap cu un aspect 
neîntrerupt.

Componenta esenţială a acestei 
soluţii de feronerie este  
mecanismul de ridicare dotat cu 
BLUMOTION şi un pachet robust 
de arcuri.

Cu asistenţa electrică la  
deschidere SERVO-DRIVE  
se pot deschide şi închide  
confortabil chiar şi fronturi mari. 
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AVENTOS HL

1

300–349 350–399 400–550 450–580

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

21L3200.01 21L3500.01 21L3800.01 21L3900.01

1.25–4.25 1.25–2.50 20L2100.05

3.50–7.25 1.75–5.00 1.75–3.50 20L2300.05

6.50–12.00 4.25–9.00 2.75–6.75 2.00–5.25 20L2500.05

11.00–20.00 8.00–14.75 5.75–11.75 4.25–9.25 20L2700.05

13.50–20.00 10.50–20.00 8.25–16.50 20L2900.05

1 2 x

- 10 x

SERVO-DRIVE

2

300–349 20L3200.06

350–399 20L3500.06

400–550 20L3800.06

450–580 20L3900.06

- 1 x

2b 1 x

2c 2 x

2

300–349 21L3200.01

350–399 21L3500.01

400–550 21L3800.01

450–580 21L3900.01

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HL

Compus din:

Set mecanism de ridicare

Înălţime corp KH (mm)

Set de pachete de pârghii

G
re

ut
at

ea
  

fr
on

tu
lu

i, 
 

in
cl

us
iv

  
m

ân
er

 (k
g)

mecanism de ridicare simetric

Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Informații pentru comandă

5 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații. 

Pentru alegerea mecanismului de ridicare 
potrivit, aveţi nevoie de înălţimea corpului KH 
şi de greutatea frontului, dar şi a mânerului.

În cazul zonelor de suprapunere, este reco-
mandată folosirea mecanismului de ridicare 
mai puternic!

Standard

Pachet de pârghii stâng Pachet de pârghii SERVO-DRIVE stânga

Pachet de pârghii drept Pachet de pârghii drept

Capac de acoperire pentru bara de stabilizare ovală Capac de acoperire pentru bara de stabilizare ovală

Compus din: Compus din:

Set de pachete de pârghii Set de pachete de pârghii pentru SERVO-DRIVE

Înălţime corp KH (mm) Înălţime corp KH (mm)
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AVENTOS HL

3

HGR, SW, TGR 20L8000.01

- 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3

HGR, SW, TGR 21L8000

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

3d 2 x 

3e 4 x 

5

1061 20Q1061UA

4

20S4200

20S4200A

-

20S42T1

7

-

Ø 16 20Q153ZA

- 1 x

- 1 x

- 2 x

6

R7037 21FA000

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

- 2 x 

HGR
SW
TGR
R7037

1

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HL

Informații pentru comandă

Compus din:

Set de capace de acoperire

Culoare Material

Capac de acoperire mare stânga

Capac de acoperire mare dreapta

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Plastic

Compus din:

Set de capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Culoare Material

Capac de acoperire mare SERVO-DRIVE stânga

Capac de acoperire mare dreapta

Comutator SERVO-DRIVE

Capac de acoperire rotund, ştanțat cu logo-ul Blum

Distanţier cu arc Blum Ø 5 mm

Plastic

Bară de stabilizare transversală ovală

Lungime (mm)Versiune

Debitare Lăţime interioară corp LW - 129 mm

De scurtat

Lăţime interioară corp LW - 164 mm

Set cuplaje de front

Cuplaj de front

Versiune

Versiune

1  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 72

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu

Fronturi subțiri

Oval

Rame înguste de aluminiu Sursă de alimentare Blum și accesorii

Vezi pagina 74

Compus din:

Set piesă de legătură pentru bara de stabilizare  
transversală

Tăiere 
pentru 5

Piesă de legătură

Suport

Capac de acoperire pentru bara de stabilizare

Lăţime interioară corp LW / 2 - 147 mm

De la lăţime interioară corp LW 1190 mm

MaterialDiametru (mm)

Aluminiu

Lăţime interioară corp LW / 2 - 165 mm

Compus din:

Set SERVO-DRIVE

Culoare Material

Unitate de antrenare

Cablu de repartizare, 1500 mm

Protecţie capăt cablu

Nod de legătură

La corpuri care au front comun, recomandăm câte o unitate de antrenare SERVO-DRIVE 
per corp!

Plastic

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare
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SOB

SFA

37 192

88
SO
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Ø 5* 15
Ø

10
**

5245

Ø
10

5

AVENTOS HL

SERVO-DRIVE

20L3200.06 21L3200.01 262.0 264.0 114.0 257.0 159.0

20L3500.06 21L3500.01 312.0 352.0 146.0 345.0 209.0

20L3800.06 21L3800.01 362.0 440.0 178.0 433.0 259.0

20L3900.06 21L3900.01 412.0 529.0 210.0 522.0 309.5

KH

LH

SERVO-DRIVE

20L3200.06 21L3200.01 153

20L3500.06 21L3500.01 203

20L3800.06 21L3800.01 253

20L3900.06 21L3900.01 303

FAo

SFA

SERVO-DRIVE

SE
RV

O
-D

R
IV

E
Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS HL

Proiectare

Poziție de găurire

Rame de aluminiu înguste

Spațiu necesar

Prelucrare front

Set de pachete de pârghii

Set de pachete de pârghii

Standard

Standard

LH min. 
(mm)1

Y 
(mm)1

a 
(mm)

X (mm)

b 
(mm)1

c max. 
(mm)

5 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

1 Dimensiuni conform rostului de jos = 0 mm

Opritor la perete: Rost minim necesar 5 mm

La o lăţime a ramei de 19 mm este posibilă o acoperire 
laterală dată de front de 11–18 mm.

*  În cazul altor grosimi de material,  
ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Gaură pentru cablul de repartizare SERVO-DRIVE, 
numai în stânga

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu Rame de aluminiu înguste

* Adâncime de găurire 5 mm

** Găurire alternativă

Grosime capac superior corp

Înălțimea corpului

Acoperire dată de front sus

Înălţime interioară corp

Acoperire laterală dată de front Acoperire laterală dată de front
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AVENTOS HL

16 18 19

28 30 31

SOB

www.blum.com/aventos-hl-assembly

Utilizare standard și cu SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS HL

Proiectare

Piesă de legătură

SOB (mm)

X (mm)

Spaţiu necesar – 
cornișă | ornament

Montare și reglaj

Informații privind 
montarea şi reglajul

Comutator SERVO-DRIVEDistanţier cu arc Blum (numai pentru aplicaţii cu SERVO-DRIVE)

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuaţi gaura pentru distanțierul cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optaţi pentru fixare în front, trebuie să efectuaţi mai întâi o îmbinare de încercare

*  De la muchia de jos a corpului, la fronturi care depăşesc jos marginea corpului

Doar introduceţi distanţierul cu arc Blum (nu-l încleiaţi)

Grosime capac superior corp
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AVENTOS HK top

www.blum.com/
aventoshktop

Datorită designului minimalist, 
AVENTOS HK top poate fi  
folo sit în toate spațiile de locuit 

Mecanism de ridicare cu şablon 
pentru detectarea poziției de 
montaj sau cu euro-şuruburi 
premontate? Alegeți între cele 
două tipuri de montare. Datorită 
poziției noi de montare, cotele 
sunt identice pentru fiecare  
aplicație şi înălțime de corp. 

Feroneria utilizată la sistemul de ridicare pentru uşă pivotantă necesită  
doar puțin spațiu în sus. AVENTOS HK top captivează datorită designului  
său rectiliniu şi numeroaselor funcții integrate. Astfel prelucrarea şi montarea 
acestui element versatil este rapidă, fără erori şi sigură. Fronturile fără  
mâner pot fi deschise cu tehnologii precum SERVO-DRIVE sau TIP-ON. 

Informații  
suplimentare referitoare  
la AVENTOS HK top
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La punerea în funcțiune a 
SERVO-DRIVE sunteți  
îndrumați cu ajutorul unor  
semnale luminoase pe tot 
parcursul instalării. 

Limitatorul unghiului de deschi-
dere este integrat. Distanța până 
la care se poate deschide frontul 
se poate regla continuu şi exact 
cu ajutorul acestuia.

Componenta esenţială a 
acestei soluţii de feronerie este 
mecanismul de ridicare dotat 
cu BLUMOTION şi un pachet 
robust de arcuri.
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AVENTOS HK top

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2310

 930–2800 107° 22K2510

1730–5200 107° 22K2710

3200–9000 107° 22K2910

1 2 x

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2300

 930–2800 107° 22K2500

1730–5200 107° 22K2700

3200–9000 107° 22K2900

1 2 x

- -
- 8 x

SERVO-DRIVE

LF

OW

Standard și SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top

Compus din: Compus din:

Informații pentru comandă

Set mecanism de ridicare Set mecanism de ridicare

Indicație

Mecanism de ridicare simetric cu euro-şuruburi  
premontate

mecanism de ridicare simetric

Incl. detectarea poziției

Greutate maximă a frontului 18 kg la două mecanisme de ridicare!

Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Fixare cu euro-şuruburi premontate Fixare cu şuruburi pentru lemn cu detectarea poziției

Factorul de putere LF poate fi îmbunătățit cu 50 % în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare. La corpuri late, recomandăm utilizarea unui al treilea mecanism de ridicare.  
Motivul îl constituie faptul că există posibilitatea curbării frontului în poziţia deschis.

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x  
greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

4 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații. 

Cu ajutorul factorului de putere puteţi determi-
na mecanismul de ridicare necesar. Factorul 
de putere este dependent de greutatea frontu-
lui (inclusiv greutatea dublă a mânerului) şi de 
înălţimea corpului.

La folosirea unui al treilea mecanism de 
ridicare, factorul de putere şi implicit greutatea 
totală a frontului pot fi mărite cu 50 %.

În cazul zonelor de suprapunere, este  
recomandată folosirea mecanismului de  
ridicare mai puternic!

Standard

Factor de putere

Unghi de deschidere (reglabil continuu)

50

1

2e

4a

2d

12b

2c

4c4b 4d3

5 5 5

2a



AVENTOS HK top

5

2

HGR, SW, TGR 22K8000

- 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

2

HGR, SW, TGR 23K8000

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

2d 2 x 

2e 2 x 

4

R7037 23KA000

4a 1 x

4b 1 x

4c 1 x

4d 2 x 

3

20S4200

20S4200A

-

20S42T1

HGR
SW
TGR
R7037
IN-G1

Standard și SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top

Informații pentru comandă

Sursă de alimentare Blum și accesorii

Vezi pagina 74

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Set de capace de acoperire

Set de capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Set SERVO-DRIVE

Culoare

Culoare

Culoare

Material

Material

Material

Capac de acoperire stâng

Capac de acoperire SERVO-DRIVE stânga

Unitate de antrenare

Capac de acoperire drept

Capac de acoperire drept

Cablu de repartizare, 1500 mm

Comutator SERVO-DRIVE

Protecţie capăt cablu

Nod de legătură

Distanţier cu arc Blum Ø 5 mm

Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unităţi sincronizate de antrenare

Plastic

Plastic

Plastic

Set cuplaje de front

Cuplaj de front

Versiune

Versiune

1  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 72

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu

Fronturi subțiri

Rame înguste de aluminiu

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare

Element de marcă, ştanțat cu logo-ul Blum

Element de marcă, ştanțat cu logo-ul Blum

Inmold inox periat

51



AVENTOS HK top

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2310T

 930–2800 107° 22K2510T

1730–5200 100° 22K2710T

3200–9000 100° 22K2910T

1 2 x

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2300T

 930–2800 107° 22K2500T

1730–5200 100° 22K2700T

3200–9000 100° 22K2900T

1 2 x

- -

- 8 x

LF

OW

TIP-ON

TIP-ON pentru AVENTOS HK top

Compus din:

Informații pentru comandă

Set mecanisme de ridicare pentru TIP-ON

Mecanism de ridicare simetric cu euro-șuruburi  
premontate

Fixare cu euro-șuruburi premontate

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x  
greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

4 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații. 

Cu ajutorul factorului de putere puteţi  
determina mecanismul de ridicare necesar. 
Factorul de putere este dependent de  
greutatea frontului (inclusiv greutatea dublă  
a mânerului) și de înălţimea corpului.

La folosirea unui al treilea mecanism de 
ridicare, factorul de putere și implicit greutatea 
totală a frontului pot fi mărite cu 50 %.

În cazul zonelor de suprapunere, este  
recomandată folosirea mecanismului de  
ridicare mai puternic!

Compus din:

Set mecanisme de ridicare pentru TIP-ON

mecanism de ridicare simetric

Incl. detectarea poziției

Şuruburi pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției

Indicație

Greutate maximă a frontului 18 kg la două mecanisme de ridicare!

Factorul de putere LF poate fi îmbunătățit cu 50 % în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare. La corpuri late, recomandăm utilizarea unui al treilea mecanism de ridicare.  
Motivul îl constituie faptul că există posibilitatea curbării frontului în poziţia deschis

Factor de putere

Unghi de deschidere (reglabil continuu)
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AVENTOS HK top

2

HGR, SW, TGR 22K8000

- 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

4

956.1004

956A1004

SW, TS, R7036

4a 1 x TIP-ON

4b 1 x

4c 1 x

- 1 x

5

SW, TS, R7036, 
NI-L

956.1201

SW, TS, R7036, 
NI-L

956A1201

R7036
956A1501

3

20S4200

20S4200A

-

20S42T1

HGR
SW
TGR
TS
R7036
NI-L
IN-G

1

TIP-ON pentru AVENTOS HK top

Informații pentru comandă

Compus din:

Compus din:

Set de capace de acoperire Set TIP-ON

Plăcuţă de adaptare

Versiune

Versiune

Înălțimea cor-
pului KH (mm)

Culoare

Culoare

Culoare Material

Capac de acoperire stâng

șurub pentru lemn 609.1500

Placă de prindere pentru înșurubare

Montare prin lipire

Capac de acoperire drept

Plastic

Versiune scurtă

Plăcuță adaptor dreaptă
Versiune scurtă

Până la 500

Versiune lungă

Plăcuță adaptor dreaptă
Versiune lungă

Plăcuţă adaptor în cruce
Versiune lungă

De la 501

Set cuplaje de front

Cuplaj de front

Versiune

Versiune

1  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 72

Fronturi de lemn și rame late de aluminiu

Fronturi subțiri

Rame înguste de aluminiu

Accesorii

Gri-deschis

Gri-închis
Alb-mătase

RAL 7036 gri platină
Negru-terra

Nichel-lăcuit

Culoare

Inmold inox periat

Element de marcă, ștanțat cu logo-ul Blum
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FAo

FAo

SOB

SFA

F

m
in

 1
73

 =
 m

in
 L

H

3

min 261*

235

1.5

187

67

30

36

37 64 32
32

Ø 5

82

38.5
Ø

 1
0

1

2

AVENTOS HK top

LH

SERVO-DRIVE

Standard, TIP-ON și SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS HK top

Spațiu necesar

* adâncime de găurire 11.5 mm

Indicaţie: Înălţime corp max. 600 mm

* min. 261 mm cu agăţător vizibil pentru corpuri suspendate

4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Max. 25.4 mm

Poziție de găurire

Prelucrare front

Înălţime interioară corp

Grosime capac superior corp

Acoperire dată de front sus

Acoperire laterală dată de front

Rost

Euro-şuruburi

Fronturi de lemn şi rame late de 
aluminiu

Rame de aluminiu înguste

Şuruburi pentru lemn

Proiectare

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru TIP-ON – vezi pagina 70
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X

FH FD

Y 
m

ax

SO
B

8*

8 Ø
5

min 10

SFA

16
2

AVENTOS HK top

www.blum.com/hktopassembly

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

16 19 22 26 28

68 57 47 33 27

SOB

FD

FH

Standard, TIP-ON și SERVO-DRIVE  
pentru AVENTOS HK top

Montare și reglaj

Informații privind  
montarea şi reglajul

Grosime front

Înălțime front

Grosime capac superior corp

FD (mm)

Spaţiu necesar (mm)

X (mm)

Spaţiu necesar – 
cornișă | ornament

Comutator SERVO-DRIVEDistanţier cu arc Blum (numai pentru aplicaţii cu SERVO-DRIVE)

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuaţi gaura pentru distanțierul cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optaţi pentru fixare în front, trebuie să efectuaţi mai întâi o îmbinare de încercare

*  De la muchia de jos a corpului, la fronturi care depăşesc jos marginea corpului

Doar introduceţi distanţierul cu arc Blum (nu-l încleiaţi)
Nu se utilizează distanțiere în treimea superioară

Rame de aluminiu înguste Rost minim

La o lăţime a ramei de 19 mm este posibilă o acoperire 
laterală dată de front de 11–18 mm.

La unghi de deschidere max.

Rostul minim MF este de 2 mm

*  În cazul altor grosimi de material,  
ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Acoperire laterală dată de front

Proiectare
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AVENTOS HK-S

www.blum.com/ 
aventoshks

AVENTOS HK-S este alegerea corectă pentru uşile pivotante mici cu  
deschidere în sus de la dulapurile înalte, de exemplu pentru uşa de deasupra  
frigiderului. Graţie dimensiunilor sale reduse, bine proporţionate, această 
feronerie se integrează perfect în corpurile mici şi permite utilizarea optimă a 
spaţiului de depozitare. 

Informații  
suplimentare referitoare  
la AVENTOS HK-S
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Fronturile fără mâner se  
deschid cu TIP-ON pentru 
AVENTOS HK-S printr-o simplă 
apăsare cu vârful degetului. 
Pentru închidere, trebuie apăsat 
uşor pe uşă. 

Componenta esenţială a  
acestei soluţii de feronerie este 
mecanismul de ridicare dotat  
cu BLUMOTION şi un pachet 
robust de arcuri.

Dacă mecanismul de ridicare 
este reglat exact pe greutatea 
frontului, acest sistem de ridicare 
pentru uşă pivotantă mică se va 
opri în poziţia dorită.
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AVENTOS HK-S

1

LF OW

220–500 107°  20K2B00.06

400–1000 107°  20K2C00.06

960–2215 107°  20K2E00.06

1a 2 x

1b 2 x
HGR, SW, TGR

1c 2 x
IN-G

- 6 x

1

LF OW

220–500 107°  20K2B00T06

400–1000 107°  20K2C00T06

960–2215 107°  20K2E00T06

1a 2 x

1b 2 x
HGR, SW, TGR

1c 2 x

IN-G

- 6 x

LF

OW

TIP-ON

1 1

Utilizare standard și cu TIP-ON pentru AVENTOS HK-S

Compus din: Compus din:

Informații pentru comandă

Set mecanism de ridicare Set mecanisme de ridicare pentru TIP-ON

mecanism de ridicare simetric mecanism de ridicare simetric

Şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm Şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Capac de acoperire stânga/dreapta capac de acoperire stânga/dreapta

Factorul de putere LF poate fi îmbunătățit cu 50 % în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare.

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x  
greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

3 variante de mecanisme de ridicare sunt 
suficiente pentru a acoperi o gamă largă 
de aplicații. 

Cu ajutorul factorului de putere puteţi determi-
na mecanismul de ridicare necesar. Factorul 
de putere este dependent de greutatea frontu-
lui şi de înălţimea corpului. Factorul de putere 
şi greutatea frontului pot fi crescute cu 50 %, 
dacă se foloseşte un al treilea mecanism de 
ridicare.

Înălţimea maximă a unui corp echipat cu 
AVENTOS HK-S este de 600 mm. Se pot 
realiza şi corpuri mai înalte de atât, dar numai 
dacă se utilizează cuplajul de front din oţel 
175H3100.

În cazul zonelor de suprapunere, este reco-
mandată folosirea mecanismului de ridicare 
mai puternic!

Standard

1  Un mecanism de ridicare este realizat fără arc

Indicație

factorul de putere

Unghi de deschidere (reglabil continuu)

Element de marcă, ştanțat cu logo-ul Blum Element de marcă, ştanțat cu logo-ul Blum

58

2

1a

1c

3a

3b

1b

4

4

3c



AVENTOS HK-S

2

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

2 x

-

100° TGR 20K7A41

75° R7037 20K7A11

HGR
SW
TGR
TS
R7036
R7037
NI-L
IN-G

-

 20K4A00A02

3

956.1004

SW, TS, R7036

3a 1 x TIP-ON

3b 1 x

3c 1 x

- 1 x

4

SW, TS, R7036, 
NI-L

956.1201

R7036
956A1501

2

Utilizare standard și cu TIP-ON pentru AVENTOS HK-S

Înşurubare

Presare

Fronturi de lemn și rame late de aluminiu

Toate plăcuțele de montaj drepte din oțel sunt posibile cu o înălțare de 0 mm

Înălțare (mm)Mod de fixare

Limitator unghi de deschidere

Cuplaj de front

2  La fronturi de lemn folosiţi 2 şuruburi pentru lemn (609.1x00).  
La rame late de aluminiu, folosiţi 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950).

Unghi de 
deschidere Culoare

Informații pentru comandă

Accesorii

Gri-deschis

Gri-închis
Negru-terra
RAL 7036 gri platină

lăcuit-nichel
Inmold inox periat

Alb-mătase

RAL 7037 gri închis

Culoare

Set cuplaje de front 

Versiune

Rame de aluminiu înguste

Compus din:

Set TIP-ON

Versiune
Înălțimea cor-
pului KH (mm)

Culoare

şurub pentru lemn 609.1500

Placă de prindere pentru înşurubare

Montare prin lipire

Versiune scurtă Până la 600

Plăcuţă de adaptare

Versiune Culoare

Plăcuță adaptor dreaptă
Versiune scurtă

Plăcuță adaptor în cruce
Versiune lungă
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SOB

SOB

SFA

F

12.5
SFA

SO
B

78
-FF

AVENTOS HK-S

LH

Utilizare standard și cu TIP-ON pentru AVENTOS HK-S

Cote pentru cepuri mecanism Poziţie de fixare

Grosime capac superior corp 3 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Spațiu necesar

Indicaţie: Înălţime corp max. 600 mm

* min. 240 mm cu agăţători vizibile pentru corpuri suspendate

Înălţime interioară corp

Prelucrare front

Grosime capac superior corp

Acoperire laterală dată de front

Rost

Fronturi de lemn şi rame late de 
aluminiu

Rame de aluminiu înguste

Proiectare

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru TIP-ON – vezi pagina 70

60



SFA

AVENTOS HK-S

www.blum.com/aventos-hks-assembly

Y = FH x 0.29 - 15 + FD

100° Y = FH x 0.17 - 15 + FD

75° A = FH x 0.26 + 15 - FD

16 19 22 26 -

70 59 49 35 -

FD

FH

Utilizare standard și cu TIP-ON pentru AVENTOS HK-S

Montare și reglaj

Informații privind  
montarea şi reglajul

Fără

Grosimea frontului

Înălțime front

FD (mm)

Spaţiu necesar (mm)
Limitatorul unghiului de  
deschidere

X (mm)

Spaţiu necesar – cornișă | ornamentRame de aluminiu înguste

Rost minim

La o lăţime a ramei de 19 mm este posibilă o acoperire laterală dată de front de  
11–18 mm.

Rostul minim MF este de 2 mm

*  În cazul altor grosimi de material, ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Acoperire laterală dată de front

Proiectare
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AVENTOS HK-XS

www.blum.com/ 
aventoshkxs

AVENTOS HK-XS este feroneria compactă pentru sistemele de ridicare cu  
uşă pivotantă mică în dulapuri înalte sau suspendate. Datorită construcţiei  
elegante, sistemul AVENTOS HK-XS oferă posibilităţi multiple de realizare.  
În combinaţie cu balamalele CLIP top BLUMOTION închiderea este lentă  
şi silenţioasă. 

Informații  
suplimentare referitoare  
la AVENTOS HK-XS
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Datorită mecanismului cu stop 
variabil, uşile care se deschid în 
sus se opresc în poziţia dorită şi 
sunt tot timpul uşor accesibile. 

Fie că este vorba de fronturi 
groase de lemn, rame late sau 
înguste de aluminiu, poziţiile de 
fixare rămân tot timpul aceleaşi. 
Astfel se pot utiliza confortabil 
materiale diferite şi grosimi de 
front diferite.

Mecanismul de ridicare cu un 
pachet de arcuri robuste este  
elementul cheie al acestei  
feronerii compacte. Astfel  
AVENTOS HK-XS convinge prin 
stabilitate crescută şi durată  
de viaţă prelungită. Pentru  
calitate pe toată durata de viață  
a mobilierului. 
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AVENTOS HK-XS

1

LF OW

200–1000 105° 20K1101

500–1500 105° 20K1301

800–1800 105° 20K1501

1

LF OW

180–800 105° 20K1101T

500–1200 105° 20K1301T

800–1600 105° 20K1501T

2

20K5101

EXPANDO 20K51E1

3

20K4101

EXPANDO 20K41E1 

20K4101A

LF

OW

TIP-ON

1 1

2

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Informații pentru comandă

Mecanism de ridicare Mecanism de ridicare pentru TIP-ON

Factorul de putere (LF) = înălțimea corpului (KH) [mm] x  
greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului [kg]

Standard

 ▬ Potrivit pentru dulapuri superioare cu  
înălţimi de corp reduse, în dulapuri înalte  
şi deasupra frigiderului
 ▬ Înălţime corp KH 240-600 mm
 ▬ Adâncime interioară a corpului  
LT min. 125 mm
 ▬ Posibil cu poziție de găurire specială  
adâncime interioară corp LT=100 mm
 ▬ Închidere lentă şi silenţioasă datorită com-
binaţiei cu balamale CLIP top BLUMOTION
 ▬ TIP-ON pentru sistem de ridicare pentru 
uşă pivotantă fără mâner cu balamale  
CLIP top fără arc
 ▬ Forţe de acţionare reduse
 ▬ Confort excelent la mişcare prin oprire  
în poziţia dorită
 ▬ Reglaj simplu, continuu al mecanismului  
de ridicare
 ▬ În zonele de limită ale domeniului fiecărui 
mecanism de ridicare, vă recomandăm să 
faceţi o îmbinare de încercare!

Mecanism de fixare pe corp

Mod de fixare

Înşurubare

Fronturi de lemn şi rame 
late de aluminiu

Fronturi de lemn

Rame de aluminiu 
înguste

Tip de
fixare

Versiune

Cuplaj de front

În cazul aplicării bilaterale, factorul de putere LF se dublează
1 Pentru balamale cu unghi mai mic de deschidere, acesta este limitat de balama

Indicație

factorul de putere

Unghi de deschidere (reglabil continuu)

Înşurubare

Înşurubare
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AVENTOS HK-XS

4

INSERTA 71B3590

71B3550

4

INSERTA  70T3590.TL

 70T3550.TL

5

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

7

SW, TS, R7036, 
NI-L

956.1201

R7036
956A1501

HGR

SW

TGR

TS

R7036

NI-L

-

86° TGR 70T3553

6

956.1004

SW, TS, R7036

6a 1 x TIP-ON

6b 1 x

6c 1 x

- 1 x

2

2

2

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Informații pentru comandă

Accesorii

Balama CLIP top BLUMOTION 110°

Balama CLIP top 110°

Alternativ

Alternativ

Oala balamalei

Oala balamalei

Arc

Arc

Înşurubare

Înşurubare

Cu arc

Fără

3 balamale la lăţimea de corp KB 900 mm respectiv începând cu factorul de  
putere LF 1.800

3 balamale la lăţimea de corp KB 900 mm respectiv începând cu factorul de  
putere LF 1.800

4 balamale la lăţimea de corp 1.200 mm respectiv începând cu factorul de  
putere 2.700

4 balamale la lăţimea de corp 1.200 mm respectiv începând cu factorul de  
putere 2.700

Cu arc

Fără

Balamale CLIP top BLUMOTION: Balamale la 107°, balamale pentru uşi profilate,  
balamale pentru ramă de aluminiu la 95° sau balamale CLIP top: Balamale la 107°,  
balamale pentru uşi profilate, balamale pentru ramă de aluminiu la 95° în combinaţie  
cu BLUMOTION 973A – pentru introducere resp. balamale CLIP: 100°

Balamale CLIP top: Balamale la 107°, balamale pentru uşi profilate,  
balamale pentru ramă de aluminiu la 95° resp. CLIP 100° (balama fără arc)

Pentru balama 110° CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

2  Pentru fronturi de lemn, folosiţi 2 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.  
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)  
pe fiecare parte.

Plăcuţă de montaj

Recomandare:

Mod de fixare Înălțare (mm)

Înşurubare

Plăcuţe de montaj uzuale, înălţarea în funcţie de rostul de sus

Plăcuţă de adaptare

Versiune Culoare

Plăcuță adaptor dreaptă
Versiune scurtă

Plăcuță adaptor în cruce
Versiune lungă

Gri-deschis

Gri-închis

Alb-mătase

RAL 7036 gri platină

Negru-terra

Nichel-lăcuit

Culoare

Limitatorul unghiului de deschidere

Unghi de 
deschidere Culoare

Compus din:

Set TIP-ON

Versiune
Înălţime corp 
KH (mm)

Culoare

şurub pentru lemn 609.1500

Placă de prindere pentru înşurubare

Montare prin lipire

Versiune scurtă Până la 600

Alternativ
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(min 100*)

Y
FH

FD

AVENTOS HK-XS

H = 137 + D + K + SOB

D

K

SOB

()

Y = (FH - X) x 0.3

16 19 22 24

LH 45 34 23 15

FD

() FH

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Poziție de găurire

Încovoierea braţului balamalei

Braţ balama semicotit 9,5 mm

Grosime capac superior corp

Adâncime interioară corp 100 mm

Adâncime interioară corp 100 mm

Înălţime interioară corp

Înălţare plăcuţă de montaj

Braţ drept 0 mm

Braţ balama cotit 18 mm

Grosimea frontului

Înălțime front

FD (mm)

Balama CLIP top BLUMOTION 110°

X (mm)

Spațiu necesar

*  Min. 200 mm cu agăţători vizibile pentru corpuri suspendate

Proiectare
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105°

FD

AVENTOS HK-XS

16 19 22 24

45 34 23 15

FD

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Rame de aluminiu înguste

La o lăţime a ramei de 19 mm este posibilă o acoperire laterală dată de front de  
11–18 mm.

*  În cazul altor grosimi de material, ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare

Acoperire laterală dată de front

Prelucrare front

Acoperire dată de front sus

Acoperire laterală dată de front

Înălţare plăcuţă de montaj

Încovoierea braţului balamalei

Braţ drept 0 mm

Braţ balama semicotit 9,5 mm

Braţ balama cotit 18 mm

Adâncime interioară corp 100 mm

Fronturi de lemn şi rame late de aluminiu Rame de aluminiu înguste

Proiectare

Grosimea frontului

FD (mm)

Balama CLIP top BLUMOTION 110°

X (mm)

Spaţiu necesar – cornișă | ornament
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MFo

MFu

M
Fu

M
Fo
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.5

66.5

12
11

FTB
 3

-7

FA

AVENTOS HK-XS

F

FA

TB

M
D

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

MD

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Rost minim jos 1.5 mm

Rost minim sus, în funcție de balamaua folosită

Rost minim

Distanţă gaură oală TB

Acoperire front FA (mm)

Situaţie aplicată

Rost

Acoperire front

Distanţă gaură oală

Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Proiectare

Informaţii pentru proiectare suplimentare pentru TIP-ON – vezi pagina 70
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TB

+0.2
0

min 13 57 3.2 (6.4)

37
.5

 (4
3)

AVENTOS HK-XS

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3 △ △

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8 △ △

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4 △ △

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2 △ △

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0 △ △

+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

△

www.blum.com/aventos-hkxs-assembly

Standard și TIP-ON pentru AVENTOS HK-XS

Distanţă gaură oală TB (mm)

Grosime de front FD (mm)

Suplimentar la reglarea în înălţime +2 mm

Recomandăm o îmbinare de încercare

Montare și reglaj

Informații privind  
montarea şi reglajul

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajul din fabricație

Montare cu șuruburi Montare INSERTA | prin presare Dimensiuni oală

Proiectare
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79 50

=

=

32

=

=
53 14

79

=

=14

=

=

min 50

=

=

min 76

2017

14
.5

37

min 2.6 (3.1)

min 1.5

AVENTOS TIP-ON

TIP-ON versiunea scurtă

Poziţie de fixare TIP-ON pentru găurire

TIP-ON versiunea scurtă

TIP-ON versiunea lungă

TIP-ON versiunea lungă

Plăcuţă adaptor dreaptă versiune scurtă

Poziție de fixare plăcuță de adaptare TIP-ON

Cote de proiectare rost front

Plăcuță adaptor în crucePlăcuţă adaptor dreaptă versiune lungă

Pentru sisteme de ridicare pentru uşă pivotantă până la  
o înălţime de 500 mm

Pentru sisteme de ridicare pentru uşă pivotantă începând de la  
o înălţime de 501 mm

() min. 3.1 mm cu plăcuţă de aderenţă pentru montare cu şurub () min. 3.1 mm cu plăcuţă de aderenţă pentru montare cu şurub

min. 2.6 mm cu plăcuţă de aderenţă pentru lipire min. 2.6 mm cu plăcuţă de aderenţă pentru lipire

Proiectare
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FAu

FAu

FAu
3*

7.5

FA
u 7.

5 8

FAu

8

FAu

18

0.5

13

AVENTOSTIP-ON

De introdus prin găurire

De introdus prin găurire

Plăcuţă adaptor dreapta

Plăcuţă adaptor dreapta

Plăcuţă adaptor în cruce

Plăcuţă adaptor în cruce

Cote de proiectare pentru plăcuţă de aderenţă pentru înșurubare

Proiectare plăcuţă de aderenţă pentru lipire

* În cazul plăcuţei de aderenţă pentru înşurubare recomandăm o poziţionare decalată cu 3 mm faţă de TIP-ON.

Acoperire dată de front jos

Acoperire dată de front jos

Proiectare
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Ø 10 + 0.1*
̶ 0.1

AVENTOS

Nm
1.5
1.5
2
2
2
3
3

Nm 3

–

 20S42T1

–

TGR  70T4532T

BT

ES

ES 

ES

*

www.blum.com/expando-t-9

EXPANDO T

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

Exonerarea de răspundere

Materiale testate de BlumEXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerii Blum pe materiale  
de front subţiri în construcţia de mobilă. În cazul unei stabilităţi şi rezistenţe 
suficiente se pot utiliza materiale de front începând cu 8 mm grosime.

Blum nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea sistemului  
EXPANDO T în combinaţie cu materiale care nu se regăsesc în acest tabel, 
sau în combinaţie cu feroneriile altor producători. Recomandăm realizarea 
montajului de către producători de mobilier specializaţi.

Placă aglomerată din lemn (Rezistenţă la tracţiune transversală > 0.4 N/mm²)
MDF (Rezistenţă la tracţiune transversală > 0.6 N/mm²)
HDF
HPL
Materiale minerale
Piatră naturală granit Nero Assoluto
Piatră artificială compozit de cuarț
Plăci ceramice

 ▬ EXPANDO T – Sistem de fixare premontat
 ▬ Fronturi subțiri începând de la 8 mm
 ▬ Materiale diferite pentru fronturi
 ▬ 3 utilizări diferite:  
sisteme de ridicare pentru uşi | sisteme de balamale | sisteme box 

Poziții de fixare conform indicațiilor din capitolul sisteme de ridicare pentru uşi

Pentru piesele EXPANDO T individuale se vor utiliza şuruburi cu filet M4

La un diblu individual, adâncimea de găurire trebuie să fie aleasă cât mai mică,  
în funcție de lungimea şurubului

Cuplaj de front pentru  
AVENTOS HS | HL | HK top EXPANDO T – individual

Alte produse

Versiune CuloareMaterial Material

Simetric Oţel plastic / oţel

Adâncime de găurire | Selecție șurub – EXPANDO T Montare – EXPANDO T

Min. 4 mm

Adâncime de găurire

Adâncime de pătrundere şurub

Max. BT – 0.5 mm

Cuplu minim de strângere 

Piatră şi ceramică +0.2/-0.1 mm

EXPANDO T
Montare, reglaj şi demontare
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ZML.0040.01 65.5300 ZML.2200

65.1051.02 65.1000.01 65.5340.01

65.059A

65.5300 65.5070 65.055A

M31.1000 65.7500.03 ZME.0710

65.6100

ZME.0730 65.5340.01

ZML.1090 M31.2000

65.5210.01 65.5010

AVENTOS

ECODRILL

Ajutoare de prelucrare

Şablon universal de găurire

Şablon universal

Şablon vinclu

Poanson pentru plăcuţe de 
montaj

Şablon universal de punctare

Şablon cu riglă pentru sisteme 
de balamale

Poanson pentru balamale

Leră de bare universală

Şablon de găurire pentru  
plăcuţe de montaj

Şablon universal de punctare

Şablon de găurire pentru 
balamale

Ø 2.5 mm 

Ø 8 mm |  
Ø 2.5 mm 

Plăcuţă de montaj dreaptă din 
oţel 

Plăcuţă de montaj 

Şablon vinclu Şablon de punctare  
pentru cuplaj de front 
AVENTOS HK top

Prelucrare front

Prelucrare corp

Prelucrare – SERVO-DRIVE

Prelucrare – TIP-ON

Prelucrare – sisteme de balamale

Şablon de găurire pentru 
distanțier cu arc

Şablon pentru poziţionarea 
plăcuţelor adezive

Şablon de găurire pentru 
BLUMOTION | TIP-ON

Şablon de găurire pentru  
comutatorul SERVO-DRIVE
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AVENTOS Transformator Blum și accesorii
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HF, HS, HL

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top
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AVENTOS

3

AR Z10M200A JP Z10M200J

UK Z10M200B AU Z10M200K

CH Z10M200C CL Z10M200L

DK Z10M200D CN Z10M200N

Z10M200E BR Z10M200S.01

Z10M200E.OS TW Z10M200T

IN Z10M200H US, CA Z10M200U

IL Z10M200I ZA Z10M200Z

1

A Z10NE030A F Z10NE030F

B Z10NE030B G Z10NE030G

C Z10NE030C H Z10NE030H

D Z10NE030D J Z10NE030J

E Z10NE030E

A DE, EN, FR, IT, NL F BG, ET, LT, LV, RO, RU

B DA, EN, FI, NO, SV G EN, ES, FR

C EL, EN, HR, SL, SR, TR H EN, ZH

D EN, ES, FR, IT, PT J JA

E CS, HU, PL, SK

-

A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, SK, PL

B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU

C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR

D EN, ES, FR, IT, PT

Z10NA30xyF

- 1 x

E B K U

2

WGR Z10NG120

W Z10K0009

4

S Z10K800AE

4a 1 x

4b 5 x

4

S Z10V100E.01

4c 1 x

4b 2 xWGR
S
W

Sursă de alimentare Blum și accesorii
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

Prescurtare limbi conform ISO-639

Inclusiv manual de utilizare şi instrucţiuni de montare

Fără cablu de rețea

1 Fără ştecher

Europa

Europa1

Inclusiv cablu, 1.120 mm (se poate prelungi cu cablu de repartizare până la  
max. 2.000 mm)

Transformator pentru alimentare Blum 12 W

Cablu de rețea

Transformator pentru alimentare Blum 12 W

Potrivit doar pentru o singură unitate de antrenare

Alternativă la 1, 2 și 3

Adaptor de curent alternativ (x)

Pachet de limbi (y)

Piață Piață

Informații pentru comandă

Transformator Blum de 24 Wați

Pachet de limbi

Pachet de 
limbi

Pachet de  
limbi

Suport pentru sursă de alimentare

Suport de cablu

Culoare

Culoare

Material

Material

Material

Plastic

Plastic

Plastic

Pentru transformator Blum de 24 Wați

De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare

Compus din:

Compus din:

Compus din:

Cablu de repartizare și protecţie pentru  
capăt de cablu

Nod de legătură și protecţie pentru 
capăt de cablu

Accesorii

Culoare

Culoare

Lungime

Cablu de repartizare

Nod de legătură

Protecţie capăt cablu

Protecţie capăt cablu

Utilizabil ca cablu de repartizare

Montare fără unelte

De scurtat

8 m

Gri-alb

Alb
Negru

Culoare
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7669
12

2

HF

HS

HL

HK

AVENTOS Sursă de alimentare Blum și accesorii
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HF, HS, HL

Cablu de repartizare de scurtat

Nod de legătură

Protecţie capăt cablu

Sursă de alimentare Blum

Suport de transformator

Cablu de rețea

Recomandat

Distanţa de la muchia din faţă a  
corpului până la centrul găurii

167 mm

69 resp. 167 mm

74.5 resp. 167 mm

167 mm

Opţional

Pentru a permite circulaţia aerului,  
trebuie respectată o distanţă de  
siguranţă de 30 mm (vezi graficul),  
în caz contrar există pericolul ca  
sursa de alimentare Blum, respectiv  
transformatorul pentru alimentare  
Blum să se supraîncălzească.

Pe un cablu de repartizare se  
poate conecta doar un singur  
transformator Blum!

Spațiu necesar și distanță de siguranță pentru suport pentru sursă de alimentare Blum, respectiv transformator pentru alimentare Blum

Montare pe capacul superior

Cablare prin spate Cablare pe sus

Proiectare
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7669
12

2

AVENTOS

www.blum.com/servodrive-aventos-assembly

Sursă de alimentare Blum și accesorii
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top

Pentru a permite circulaţia aerului,  
trebuie respectată o distanţă de  
siguranţă de 30 mm (vezi graficul),  
în caz contrar există pericolul ca  
sursa de alimentare Blum, respectiv 
transformatorul pentru alimentare  
Blum să se supraîncălzească.

Pe un cablu de repartizare se  
poate conecta doar un singur  
transformator Blum!

Spațiu necesar și distanță de siguranță pentru suport pentru sursă de alimentare Blum, respectiv transformator pentru alimentare Blum

Montare pe capacul superior

Cablare prin spate Cablare pe sus

Informații privind  
montarea şi reglajul

Proiectare

Montare și reglaj

Cablu de repartizare de scurtat

Nod de legătură

Protecţie capăt cablu

Transformator Blum

Suport de transformator

Cablu de rețea
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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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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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