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BLUMOTION S
Egy termék három helyett



Egyre magasabb igény mutatkozik az egyedi és sokoldalú megoldások iránt. 
Nagyon fontos, ezeket az elvárásokat minél egyszerűbb módon teljesíteni. 
Ezért olyan műszakilag kifinomult termékinnovációkra törekszünk, ami Önnek 
egyszerű megoldást hoz.

A világ önmagában is  
elég bonyolult



Optimalizált BLUMOTION 
Lendületesen zárni be a fiókot? Ezt is lehet, 
ha BLUMOTION S vezetősínnel van szerelve. 
Az optimalizált csillapítási út növeli a csillapí-
tás erősségét – és a kihúzó még finomabban 
záródik.

Egyszerűen jobb: BLUMOTION S
A rugalmasság, egyszerre több mozgástechnológiát egy sínnel megoldani,  
és egy olyan csillapítási funkció, ami bármely technológiához illik –  
ezt nyújtja Önnek az új BLUMOTION S LEGRABOX és MOVENTO fiókhoz 
való vezetősín.



TIP-ON BLUMOTION 
Fiókok és kihúzók, melyek nem csak finoman 
záródnak, hanem egy egyszerű érintéssel 
nyílnak? Ehhez ideális a TIP-ON BLUMOTION. 
A BLUMOTION S vezetősín megmarad, és eh-
hez jön még a nyitásrásegítés. Az egyedülálló 
termékintelligenciának köszönhetően, a csillapí-
tási út automatikusan illeszkedik. A szerelés itt 
szerszám nélkül történik.

Egyszerűen jobb: BLUMOTION S
A rugalmasság, egyszerre több mozgástechnológiát egy sínnel megoldani,  
és egy olyan csillapítási funkció, ami bármely technológiához illik –  
ezt nyújtja Önnek az új BLUMOTION S LEGRABOX és MOVENTO fiókhoz 
való vezetősín.

SERVO-DRIVE
A legmagasabb nyitási és zárási komfortra van 
szüksége? Alkalmazzon hozzá SERVO-DRIVE 
egységet A BLUMOTION S vezetősín   
SERVO-DRIVE-alkatrészekkel egészül ki.



Egyszerűen rugalmas  
BLUMOTION S
A BLUMOTION S vezetősínnel minden sokkal jobb lesz, és a szerelés  
változatlanul a szokott  módon történik. A BLUMOTION S-burkolaton lévő 
jelölések segítenek a TIP-ON BLUMOTION alkatrészek szerszám nélküli  
és időtakarékos felszerelésében. 

Változatlan alkatrészek
Mindegy, hogy  
TIP-ON BLUMOTION 
vagy SERVO-DRIVE, a 
meglévő mozgástech-
nológiák alkatrészei 
alkalmazhatók. Olyan 
elem, mint pl. a széles 
fiókokhoz és kihúzókhoz 
való oldalstabilizálás 
ugyancsak változatlan 
marad.

A megszokott 
 állítási lehetőségek 
A LEGRABOX és  
MOVENTO szép 
fugaképéről a beépített 
magassági, oldal,  
hajlás és mélységi 
állítás gondoskodik.

Változatlan fúrat- és 
rögzítési pozíciók
A furat- és rögzítési 
pozíciók mindhárom 
mozgástechnológia ese-
tén azonosak maradnak. 
A BLUMOTION S ezzel 
változatlan megmunká-
lás mellett, a legnagyobb 
rugalmasságot nyújtja. 



NL 40 kg 60 kg

250 mm 760H2500S

270 mm 760H2700S

300 mm 760H3000S

320 mm 760H3200S

350 mm 760H3500S

380 mm 760H3800S

400 mm 760H4000S

420 mm 760H4200S

450 mm 760H4500S 766H4500S

480 mm 760H4800S

500 mm 760H5000S 766H5000S

520 mm 760H5200S 766H5200S

550 mm 760H5500S 766H5500S

580 mm 766H5800S

600 mm 760H6000S 766H6000S

650 mm 766H6500S

700 mm 766H7000S

750 mm 766H7500S

BLUMOTION S

NL 40 kg 70 kg

270 mm 750.2701S

300 mm 750.3001S

350 mm 750.3501S

400 mm 750.4001S

450 mm 750.4501S 753.4501S

500 mm 750.5001S 753.5001S

550 mm 750.5501S 753.5501S

600 mm 750.6001S 753.6001S

650 mm 753.6501S

NL 40 kg 60 kg

350 mm 760H3500SU

400 mm 760H4000SU

450 mm 760H4500SU

500 mm 760H5000SU

NL

BLUMOTIONS
7x0.xxxxS

MOVENTO

Névleges hosszúság

LEGRABOX

 ▬ Három mozgástechnológiához alkalmazható vezetősín: SERVO-DRIVE, BLUMOTION és TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Beépített, kapcsolható BLUMOTION S a finom és halk záródásért
 ▬ A csillapítási út a mindenkori mozgástechnológiához automatikusan alkalmazkodik.

kapcsolható

Egy termék három helyett

Korpuszsínek bal/jobb Vezetősín bal/jobb

Vezetősín bal/jobb fenéklapszereléshez

Rugalmasság és rendelés
Az új vezetősínjeinkkel most Ön még többet kap.  
Raktárát ne termékekkel, hanem lehetőséggel töltse fel!



A Blum vállalat
Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy 
nemzeközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek 
számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden 
termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com

Globális vevőhaszon
Mindegy, hogy gyártó, szerelő, 
eladó vagy konyhahasználó – a 
Blum előnyökből mindenkinek 
profitálni kell és hasznot húzni 
belőle, ez a Blum globális vevő-
haszon filozófiája.

Minőség
A Blum átfogó minőségtudatos 
gondolkodása nem csak a termé-
kére vonatkozik. Szolgáltatásai, 
a vevőkkel és partnerekkel való 
együttműködése során a vállalat 
ugyanennek a minőségi elvárás-
nak szeretne megfelelni.

Környezet
A Blum vállalatnál meg vagyunk 
győződve arról, hogy a környe-
zettudatos magatartás hosszútá-
von gazdaságos is. A termékek 
hosszú élettartama csak egyike 
a sok fontos szempontnak. 
További fontos intézkedések, a 
környezetbarát eljárások alkal-
mazása, az intelligens anyag-
felhasználás és a körültekintő 
energiagazdálkodás.

DYNAMIC SPACE
A jó munkafolyamatok (Workflow), 
az elegendő tárolótér (Space) és 
a magas szintű mozgáskomfort 
(Motion) egy konyha fontos is-
mertetőjegyei. A Blum a praktikus 
konyhára vonatkozó ötleteivel 
funkciót, komfortot és ergonómiát 
szeretne a bútorok belsejébe 
vinni.

Blum
Ausztriában és világszerte
A Blum vállalat nyolc gyár-
ral rendelkezik Ausztriában 
(Vorarlbergben) további telep-
helyekkel Lengyelországban, az 
USA-ban és Brazíliában valamint 
30 leányvállalata ill. képviselete 
van. A vállalat több, mint 120 pi-
acra szállít. 7 600 munkatárs dol-
gozik a Blum-vállalatcsoportban, 
ebből 5 800 Vorarlbergben.

Újdonságok
A vevők új vasalatmegoldásokkal 
történő támogatása és a vállalati 
siker hosszútávú biztosítása ér-
dekében van szükség a kutatás-
ba és fejlesztésbe, a gyárakba 
és berendezésekbe valamint a 
dolgozók képzésébe való állandó 
beruházásra. A világszerte 
bejegyzett 2 100 jogvédelmével 
a Blum cég Ausztria leginnovatí-
vabb vállalatai közé tartozik.

Minden adat a 2018.06.30. ismereteink aktuális helyzetére vonatkoznak
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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 Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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