
Најважните секојдневни работи!
Blum најдоброто решение за Вашиот мебел



Зошто е добра идеја да размислите 
каков оков за мебел ќе употребите ?

Се што правите е прилагодено 
според Вашите потреби. Ние 
сакаме да Ви помогнеме да ги 
претворите Вашите идеи за мебел 
во реалност со правиот избор 
на оков. Квалитетот на оковот 
одлучува дали ќе имате долготраен 
и функционален мебел во кој ќе 
уживате.

Иако имаат елегантен дизајн, оков 
со висок квалитет е неопходен за 
функционален мебел. Вратите, 
фиоките и висечките елементи 
кои се отвораат и затвораат Ви го 
олеснуваат секојдневието.



Сепак, ние нудиме многу 
повеќе од оков за мебел. Ние Ви 
нудиме инспиративни идеи кои 
го подобруваат квалитетот на 
живеење. Од иновативни технологии 
за движење до практични решенија 
за складирање.

движечки идеи

www.novomak.com

http://novomak.com/index.html




Зошто сите шарки не се исти ?

Се е во функционалните детали. Иновативната Clip 
Top Blumotion шарка не е само висококвалитетна 
шарка која нуди сигурно држење на вратата. 
Оптимизирана е за различни видови на мебел.

Со интегрирано меко затворање осигурува дека 
вратите ќе се затворат меко и без нималку напор. 
Шарката Onyx црна додава доза на поголема 
префинетост на темниот мебел.

Развиен е специјален систем за спојување кој наоѓа 
примена кај тенките фронтови, пример кај компакт 
плочите. Expando T овозможува да реализирате 
уникатни идеи со дизајн кој воодушевува.

Го имаме вистинското решение за сите проблеми.



Вистинско решение за секоја намена.
Дали станува збор за тенки или дебели 
фронтови, стаклени врати или врати со 
огледало, за елементи со внатрешние 
фиоки, за светли или темни ентериери 
Blum ја има правата шарка за секоја 
примена.

Механичко 
меко затворање

Механичко 
отворање на допир



Стандард за висок квалитет.
Шарките на Blum се тестирани 
до 200.000 циклуси на отворање и 
затворање. Претворено во години 
тоа е повеќе од 54 години, со 
просек од 10 отворања на ден.

Перфектна ергономичност за Вас.
Благодарејќи на аголните шарки 
вратите можат да се отоврат многу 
широко, до 1700. Со тоа можете 
Вашите елементи да ги опремите 
со фиоки наместо со полици што 
ќе Ви овозможи лесен пристап.

Меко затворање.
Шарките со вграден Blumotion 
обезбедуваат лесно и меко 
затоврање на вратите.

Отворање со еден допир.
Системот за механичко отворање 
на допир Tip-On ги отвора вратите 
без рачки со еден допир.





Зошто механизмите за висечки 
елементи Ви даваат поголема 
слобода ?

Затоа што фронтовите се отвораат нагоре и имате 
целосна слобода на движење. Со тоа имате лесен 
пристап до работите во висечките елементи. Ова 
е особено практично кога ја припремате храната.

Механизмите се прилагодливи на сите висини, 
а доказ за нивната издржливост и практичност се 
големиот број награди кои овие продукти ги имаат 
добиено.



Дизајнирано за Вашите потреби. 
Без разлика од типот на фронтот 
(едноделен, дводелен, мал, 
голем, лесен или тежок фронт) 
Blum го има вистинскиот Aventos 
за Вас. Давајќи Ви слобода на 
движење. 

Механичко 
меко затворање

Механичко 
отворање на допир

Електрично 
отворање на допир и меко затворање



Стандард за висок квалитет.
Интегрирана функција за безбедност на 
прстите.

Перфектна ергономичност за Вас.
Фронтовите се отвораат целосно и 
лесно со само еден допир благодарејќи 
на електричниот уред Servo-Drive, а во 
комбинација со Blumotion се овозможува 
меко и тивко затворање. Отворањето и 
затворањето се совршено синхронизирани 
и тивки дури и кај големите фронтови. 
Tip-On механичкото отворање на допир 
исто така е дизајнирано да овозможи лесно 
отоврање со само еден допир.

Застанува и стои каде сакате.
Механизамот може да се подеси 
да застане каде сакате.

подигнување на два 
фронта на преклоп.

AVENTOS
Механизми за висечки елементи

подигнување на еден 
фронт паралелно со 
елементот.

подигнување на еден 
фронт над елементот.

подигнување на еден 
фронт.



Зошто фиоките на Blum не се 
исти со останатите ?



Фиоки со многу повеќе можности. Тие Ви даваат слобода 
да го дизајнирате и персонализирате Вашиот мебел. Вие 
можете да го изберете финишот на фронтот и да го скроите 
просторот за складирање според Вашите потреби.

Изберете ги страниците и прилагодете ги по Ваш вкус. Тесни, 
широки, високи, или длабоки фиоки кои одговараат на 
Вашите потреби. Можете да ги комбинирате со електричен 
уред за отворање Servo-Drive или механичко со Tip-On, во 
двата случаи добивате меко затворање.



Механичко 
меко затворање

Механичко 
отворање на допир и меко затворање

Механичко 
отворање на допир

Електрично 
отворање на допир и меко затворање

Стилски дизајн за персонализација.
Фиоките Legrabox и Tandembox се 
многу различни но имаат заеднички 
работи како префинет дизајн, 
перфектна функционалност и 
голем избор на бои.

Црна Антрацит Бела Инокс



Стандард за висок квалитет.
Тестирани при полн капацитет 
фиоките на Blum издржуваат 
100.000 циклуси на отворање и 
затворање. Предноста на овие 
фиоки е што функционалноста не 
се променува и после долги години 
користење.

Перфектна ергономичност за Вас.
Внатрешната организација за 
фиоки Ви нуди уредно складирање.

Зголемена удобност.
Blumotion, Servo-Drive, 
Tip-On и Tip-On Blumotion 
- технологии на движење 
кои овозможуваат лесно 
отворање и затворање на 
мебелот.

Колку удобност сакате?
Како сакате да се отвора и 
затвора Вашиот мебел?

Сакам максимална удобност.

Сакам да одберам како ќе се отвораат и 

затвораат фиоките и вратите.

Сакам меко и тивко затворање.

Сакам лесно отворање на висечките елементи, 

фиоки и врати.

✓

✓

✓

✓



Механичко 
меко затворање

Механичко 
отворање на допир и меко затворање

Механичко 
отворање на допир

Електрично 
отворање на допир и меко затворање

Простор во изобилие
Секогаш е убаво да има 
големи залихи на намирници. 
Space Tower создава и 
организира простор за 
Вашите потреби.



Оптимизација, планирање и дизајн.
Скалата во фиока, Space step овозможува 
максимално искористуванње на просторот 
и лесен пристап до високите елементи.

Стандард за висок квалитет.
Сите решенија кои ги нуди Blum 
се направени по долгогодишни 
истражувања во реална кујна. 

Перфектна ергономичност за Вас.
Да знаете како да ги скалдирате 
работите не е научна фантастика. 
Доброто планирање го намалува 
растојанието и овозможува се да 
е лесно достапно.

Електричен уред за отворање.
Можете да ги оптимизирате 
единечните елементи како на 
пример елементот со корпа за 
отпадоци со Servo-Drive.



Повеќе од само фиока - за совршена 
организација во домот. 

Системите за внатрешна организација се идеални за 
чување и организирање на кујнскиот прибор, кошули, 
чорапи, вратоврски, дури и за детските играчки. 







Одговара на Вашите потреби.
Лесно прилагодлива ширина 
на преградите.

Лесно на дофат.
Ambia-line и Orga-line не само 
што убаво го организираат 
просторот туку и Ви го олеснуваат 
секојдневието со тоа што се Ви е 
лесно на дофат.

Перфектна ергономичност за 
Вас.
Кујнските додатоци Ви го 
олеснуваат секојдневието. 
Практичните кујнски аксесоари 
се комбинација од модерен 
дизајн и функционалност.



Зошто Ви е потребн добар лизгач ?



Лизгачите на Blum обезбедуваат 
дрвените фиоки лесно да се 
отвораат и да се затвораат меко.

Продуктите на Blum го олеснуваат 
секојдневието и го прават мебелот 
лесен за користење. Специјална 
технологија развиена да спречува 
триење на металните делови и 
да се движат со леснотија и по 
многу години користење. Тоа е 
вистинсиот квалитет на движење.



Повеќе удобност и модерен дизајн.
Blumotion, Servo-Drive, Tip-On и Tip-On Blumotion - 
технологии на движење кои овозможуваат лесно 
отворање и затворање на мебелот. Технологиите 
на движење овозможуваат имплементирање на 
модерен мебел без рачки.

Механичко 
меко затворање

Механичко 
отворање на допир и меко затворање

Механичко 
отворање на допир

Електрично 
отворање на допир и меко затворање



Перфектна ергономичност за 
Вас.
Blum континуирано прави 
анкети со цел да истражи 
како може да ги подобри 
своите продукти. Фиоките 
со целосно извлекување 
Ви нудат лесен пристап до 
работите складирани во 
задниот дел од фиоката.

Убав дизајн, невидливи лизгачи.
Tandem лизгачите не се фиксирани на 
страницата на фиоката туку на дното со што 
не се видливи.

Меко отворање.
При отворање на фиоката, 
лизгачот успорува пред таа да 
биде целосно отворена. Тоа 
обезбедува меко стопирање и 
спречува работите да паднат.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk26

Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

www.novomak.com
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Вашите идеи во акција


