
Blum технологии 
за движење
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Производ на 

Повеќе слобода за индивидуална 
конструкција на мебел
Со четирите технологии за движење на Blum, има уште
повеќе за вас: повеќе решенија што прават мебелот 
уште поудобно да се отвора и затвора. Воедно и 
поголема слобода на дизајнот за имплементација на 
атрактивни дизајни со инспиративна функционалност.
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Секогаш вистински избор

Користена поединечно, секоја од 
четирите технологии за движење 
на Blum импресионира со нивните 
посебни предности. Креативната 
употреба ви овозможува да ја 
зголемите употребливоста на 
вашиот мебел и ви дава предност 
во конструкцијата на мебелот.
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4 за повеќе
Блум технологии за движење

Дизајн

Функционалност

Погодност

Прилагодување

Адресирајте ги индивидуалните барања 
на клиентите до последниот детаљ – од 
поединечни делови на мебел до цели 
кујни. Секој клиент е различен, а исто така 
и секое парче мебел.

Имајте поголема слобода во дизајнирањето 
за додавање на карактеристични детали 
со предизвикувачки позиции на рачката 
и обезбедете дополнителна поддршка за 
корисникот. За убав и практичен мебел.

Уверете се дека отворањето и затворањето 
функционираат совршено за системите за 
подигнување, вратите и извлекувањата. 
Доколку функцијата импресионира, 
мебелот исто така ќе биде импресивен.

Направете го вашиот мебел толку удобен 
што неговото користење ќе биде ново 
инспиративно искуство секој ден. На 
крајот на краиштата висококвалитетниот 
мебел изгледа добро и се чувствува добро.

BLUMOTION

by Blum

Механички Меко затворање

Меко затворање и без напор за целиот 
ваш мебел – без разлика колку е тежок 
системот за фиоки, за врата или за 
подигнување.

За системи за подигнување, 
врати и фиоки.

Механички Отворање и меко 
затворање

Фиоките се отвораат со еден допир, 
овозможувајќи им на корисниците лесен 
пристап до отворот на фронтовите. 
Тие исто така може да се отворат. Се 
затвора меко и без напор со минимална 
сила благодарение на интегрираниот 
BLUMOTION. Може да се затвори со 
притискатање.

За фиоки.

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
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SERVO-DRIVE

by Blum

ЕлектричноОтворање и меко 
затворање
Поддржува отворање на системите за 
подигнување и фиоки откако ќе се допре 
фронтот. Последователното движење се 
одвива самостојно. Меко затворање и без 
напор со интегриран BLUMOTION. 
Системот за подигнување дури и 
автоматски се затвора со притискање на 
прекинувач.

За системите за подигнување, фиоки, 
ладилник/замрзнувач и машини за миење 
садови.

TIP-ON

by Blum

МеханичкиОтворање

Мебелот се отвора со еден допир 
овозможувајќи им на корисниците лесен 
пристап до отворот на предните работи. 
Затворете со притискање, без меко 
затворање.

За одбрани системи за подигнување, 
врати и фиоки.
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Кујни со вграден
преден дел

BLUMOTION
За двократни системи за подигнување

Дополнителна ширина: Користете 
системи за подигнувње за да го 
префрлите распоредот на јазот од 
основниот до ѕидниот кабинет, со што 
се повторува познатата леснотија на 
користење. Механички поддржано, 
амортизирано затворање.

TIP-ON BLUMOTION
За фиока

Компатибилен со конвенционални 
решенија за ракување: Исто така 
извлекувањата со вдлабнати фронтови 
може да се отворат ергономски, а сето 
тоа со едноставно притискање. 100% 
механички.

SERVO-DRIVE uno
За фиока со вашата корпа за отпадоци

Сигурно отворање: користете ја кантата 
за отпадоци како што сакате на пример 
со колкот или со коленото. Можете да се 
потпрете на единствената електрична 
апликација, дури и за високи фронтови.
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Кујни со широки 
фронтови без рачка

SERVO-DRIVE
За системи за подигнување

Исполнети барања: Дизајн без 
рачка, мали празнини, атрактивна 
естетика и удобно отворање 
со лесен допир, како и меко 
затворање со притискање на 
копче.

SERVO-DRIVE
За извлекување

Очекувањата се надминати: 
Широки и тешки, фиоките без 
рачка со пуристички дизајн 
– исто така се отвораат лесно 
благодарение на системот за 
поддршка на електричното 
отворање.
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Кујни со дизајнирани 
рачки

CLIP top BLUMOTION
За ѕидниот елемент

Услов за вратите: Рачките додаваат 
карактеристични дизајнерски 
моменти – амортизацијата е 
интегрирана во шарката и може да 
се деактивира доколку е потребно.

BLUMOTION
За фиоки

Конзистентно размислување 
напред: Широките извлекувања 
секогаш се затвораат тивко и 
без напор – дури и се затвораат 
со сила – благодарение на 
интегрираниот механички систем 
за амортизација.
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SERVO-DRIVE flex
За ладилници и замрзнувачи

Кујни со јасен дизајн

Интелигентна интеграција: 
Ладилникот исчезнува зад 
фронтот без рачка, беспрекорно се 
вклопува со дизајнот на кујната и 
исто така е лесен за употреба.

TIP-ON
За складирање

Лесно ракување: Јасен стил, 
дизајн без рачка и голема врата 
која бара само мек допир за да се 
отвори. Затворањето бара само 
притискање.

SERVO-DRIVE
За фиоки

Ергономски награден: Отворете и 
затворете широки, тешки фиоки 
со леснотија, благодарение 
на системот за електрична 
поддршка што го оптимизира 
индивидуалниот дизајн.
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Кујни со рачки

TIP-ON
За подигнување

Ефикасно решение: Низок 
висечки елемент без рачка со 
лесни системи за подигнување 
што се отвораат со еден допир. Со 
механичка поддршка. Затворањето 
бара само притискање.

SERVO-DRIVE uno
За фиоката со корпата за отпадоци

Зголемена удобност: Сакате да 
ја отворите кантата за отпадоци, 
но немате слободни раце? Со 
еднократна електрична апликација, 
дури и допир од колкот или 
коленото ќе биде доволен, без 
оглед на тоа колку е висок фронтот.

BLUMOTION
За фиоки

Проширена функционалност: 
Затворете ги силно оптоварените 
фиоки со сила без да слушнете 
ништо. Благодарение на 
механичката амортизација.
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Технологии за движење

TIP-ON
За високи елементи

Поголемо размислување: Висока 
или широка, преклопена или 
вметната апликација – Со механички 
систем за поддршка на отворање, 
има погоолема слобода на дизајнот 
за врати без рачка.

CLIP top BLUMOTION
За огледални врати

Оптимално навлажнување: Шарки 
за тивко, помалку напор, но сигурно 
затворање на стаклените и елементи 
со огледало. Системот за меко 
затворање е интегриран.

TIP-ON BLUMOTION
За фиоки

Целосна поддршка: 100% 
механичка леснотија за користење 
за силно оптоварени фиоки 
во бањата – дури и при висока 
влажност
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TIP-ON BLUMOTION
За фиоки

Потребен е мир: Отворете 
ја фиоката со лесен допир 
и затворете ја тивко, дури 
и со употреба на сила. За 
100% механичка леснотија на 
користење
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TIP-ON
За подигнување

SERVO-DRIVE
За подигнување

Корисни карактеристики: 
Системот за поддршка 
за механичко отворање 
овозможува практично 
отворање на системите за 
подигнување без рачка, со 
едноставно притискање. За 
затворање, притиснете го 
копчето за затворање.

Оставете впечаток: Големите 
системи за подигнување 
се лесни за употреба 
благодарение на системот 
за електрична поддршка. 
Хармоничното движење 
додава друга димензија на 
дизајнот.
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Преглед на технологии 
за движење

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

За системи за подигнување, 
врати и фиоки.

За систем на подигнување, 
фиоки, ладилник/замрзнувач и 
машини за миење садови.

Механички Меко затворање Електрични Отворање и меко 
затворање

Вграден во механизмот за 
подигнување или шарка

Вграден во шарката или како 
дополнителен дел

Интегриран во фиоката

Затворање BLUMOTION ви овозможува 
меко затворање и без напор 
на целиот ваш мебел – без 
разлика колку е тежок 
системот за фиоки, за врати 
или за подигање.

Монтажа Интегрирана карактеристика 
или дополнителен дел што 
може да се закачи на шарката 
или да се навртува на 
елементот.

Отворено Поддржува отворање на 
системите за подигнување 
и фиоки откако ќе се допре 
фронтот. Ова последователно 
го активира автоматското 
движење

Затворено Меко затворање и без напор 
со интегриран BLUMOTION. 
Системите за подигнување 
дури и автоматски се 
затвораат со притискање на 
прекинувач.

Монтажа Може да се инсталира низ 
кујната или да се користи 
како практична индивидуална 
апликација. Сите компоненти 
не бараат одржување и може 
да се инсталираат без алатки. 
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BLUMOTION
by Blum

TIP-ON TIP-ON

by Blum

За избрани системи за 
подигнување, врати и фиоки

За извлекување

Механички Отворање и меко 
затворањe

Механички Отворање

Отворено

Затворено

Монтажа

Отворено

Затворено

Монтажа

Фиоките се отвораат со еден 
допир, овозможувајќи им на 
корисниците лесен пристап 
до содржината во фиоката. 
Исто така може и да се 
отвори.

Се затвора меко и без 
напор со минимална 
сила благодарение на 
интегрираниот BLUMOTION. 
Може да се затвори и со 
притискање.

Сите компоненти може да 
се инсталираат беа алатки. 
Потребно е прецизно 
монтирање, инсталација и 
прилагодување за совршено 
долгорочно работење.

Мебелот се отвора со еден 
допир, овозможувајќи им на 
корисниците лесен пристап 
до содржината на фиоката.

Притиснете го затворањето 
без придушување

TIP-ON е интегриран во 
профилите на кабинетот за 
извлекување. За системите 
за подигнување и врати, 
TIP-ON е достапен како 
дополнителен дел за 
дупчење или со плоча за 
монтирање.



Компанија Blum
Основана е пред повеќе од 60 години од 
Јулиус Блум. Blum е семејна компанија која 
работи на меѓународно ниво. Нејзините 
стратешки деловни сегменти вклучуваат 
системи за подигање, за шарки и за 
извлекување. Сите наши развојни производи 
се фокусираат на усовршување на движењето.

Производ на 

Производ на 
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Blum во Австрија и 
ширум светот

Глобални бенефити 
за клиентите

Иновации

Квалитет Животна средина Динамичен 
простор

Компанијата има осум 
погони во Форарлберг 
во Австрија, како и други 
локации во САД и Бразил 
и 32 претставништва. 
Blum со своите производи 
повеќе од 120 пазари 
низ светот. Во Blum се 
вработени вкупно 8.300 
луѓе од кои 6.200 работат 
во Форарлберг.

„Без разлика дали станува 
збор за производител, 
дистрибутер, монтер 
или корисник на кујната, 
секој треба лично да 
ужива во придобивките 
од производите на Blum“. 
Тоа е филозофијата на 
Blum за придобивки на 
клиентите.

За да ги поддржиме 
клиентите со иновациски 
решенија за окови и да 
обезбедиме долгорочен 
успех за компанијата, 
треба постојано да 
инвестираме во 
истражување и развој, во 
погони и капацитети и 
во обука на вработените. 
Со повеќе од 2.100 
доделени патенти ширум 
светот, Blum е една 
од најиновативните 
компании во Австрија.

Сеопфатниот концепт 
на Blum за квалитет 
не се однесува само 
на производите. И со 
услугите и соработката со 
клиентите и партнерите, 
компанијата исто така 
сака да ги исполнува 
истите барања за 
квалитет.

Во Blum веруваме дека
одговорното еколошко 
однесување има 
долгорочни економски 
придобивки.
Долготрајноста на 
производите е само еден 
од многуте важни аспекти. 
Други важни мерки 
вклучуваат употреба на 
еколошките процеси, 
интелигентна употреба на 
материјали и внимателно 
управување со енергијата.

Добрите работни процеси 
(worlflow), оптималното 
користење на просторот 
за складирање (space) 
и движењето со врвен 
квалитет (motion) се 
важни карактеристики на 
практичната кујна. Идеите 
на Blum за практични 
кујни се дизајнирани 
да донесат функција, 
практичност и ергономија 
во ентериерот на мебелот.
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