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Технологија на движење, за 
движење со врвен квалитет

Технологиите на движење на Blum не само што го 
олеснуваат отворањето и затворањето на мебелот 
туку тие го прават и движењето смирувачко искуство. 
Високо квалитетното движење во сите простории е 
електрично и рачно.

Производ на 

Производ на 
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BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

Механички

Механички Механички

Електрично
Меко
затворање

Отворање и
меко затворање

Отворање и
меко затворање Отворање

Меко затворање и без напор за 
целиот ваш мебел. Без разлика 
колку е тежок фронтот.

Поддржува отворање на системите 
за подигнување и извлекување 
откако ќе се допре фронтот. 
Последователното движење се 
одвива самостојно. Меко затворање и 
без напор со интегриран BLUMOTION. 
Системите за подигнување дури и се 
затвораат автоматски со притискање 
на прекинувач.

Извлекувањата се отвораат со 
еден допир, овозможувајќи им на 
корисниците лесен пристап до 
содржината на фиоката. Отворањето 
е можно и со повлекување. Се 
затвора нежно и без напор со 
минимална сила благодарение на 
интегрираниот BLUMOTION. Може да 
се затвори и со притискање.

Мебелот се отвора со еден допир, 
овозможувајќи им на корисниците 
лесен пристап до содржината на 
кабинетот. За затворање, притиснете 
го копчето за затворање. Без меко 
затворање.

За систем за подигнување, врати 
и извлекување

За системи за подигнување, извлекување, ладилник/
замрзнувач и машини за миење садови

За извлекување За избрани системи за подигнување,
врати и извлекувања.
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Дознајте повеќе за 
предностите на различните 
системи за кревање

www.blum.com/aventos

Системи за кревање за зголемена 
слобода на движење
Системите за подигнување AVENTOS носат одличен 
квалитет на движењето на секој ѕиден кабинет. Без 
разлика дали се работи за кујни или за простории за 
живеење, со големи или мали фронтови, сите системи за 
подигнување AVENTOS  се отвораат со најголема леснотија 
и повторно се затвораат нежно и без напор со интегриран 
BLUMOTION. Слободата на движење е загарантирана 
насекаде, а фронтовите се секогаш надвор од патот на 
корисникот.

Производ на 

Производ на 
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BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION SERVO-DRIVE BLUMOTION SERVO-DRIVE BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum

TIP-ON

by Blum

TIP-ON

by Blum

by Blum by Blum by Blum by Blum

AVENTOS HF – Механизми 
за подигнување на два 
фронта на преклоп

AVENTOS HS – Механизам 
за подигнување на еден 
фронт над елементот

AVENTOS HL – Механизам за 
подигнување на еден фронт 
паралелно со елементот

AVENTOS HK top - Механизам 
за подигнување на еден 
фронт

AVENTOS HK-S – Механизам 
за подигнување на еден 
фронт

AVENTOS HK top - Механизам 
за подигнување на еден 
фронт

Решение за висечките 
елементи со два фронта 
и минимални барања за 
простор над елементот.

Идеален оков за големи 
едноделни фронтови. Над 
елементот има доволно 
простор за лајсни или за 
корнизи.

Погоден за високи елементи, 
но и за мали горни куќишта 
над кои се наоѓаат други 
елементи. Целосно е 
ослободен работниот простор 
и не мора да се спушта додека 
се работи во кујната.

Компактен, минималистички, 
високо функционален. 
Благодарение на електричната 
поддршка, тој е погоден и за 
мали и за големи подигнување.

Вистинско решение за 
помали едноделни системи за 
подигнување, на пример над 
гардеробери или фрижидери. 
Неговите компактни 
димензии значат дека оковот 
цврсто се вклопува во малиот 
мебел.

Погоден за многу апликации и 
му треба многу малку простор. 
Системот за подигнување 
може да се користи дури и за 
елементи со мали внатрешни 
длабочини.
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Систем на шарки за бројни 
ситуации на инсталација

Сеопфатна палета на шарки на Blum го има 
вистинското решение за голем број на апликации. 
Системите на шарките се карактеризираат со 
истрајност, лесно прилагодување и монтажа и 
атрактивен дизајн.

Производ на 

Производ на 
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BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

CLIP top BLUMOTION

Иновациска технологија за 
најмал простор. CLIP top 
BLUMOTION има меко 
затворање BLUMOTION, кое е 
беспрекорно интегрирано во 
шарката.

CLIP top

Едноставно закачете го и тоа е 
тоа. CLIP top нуди стандардни 
и специјални шарки за 
различни апликации. Може да 
се комбинира со BLUMOTION 
или TIP-ON.

MODUL

Класичен дизајн и сигурна 
функција – комбинираната 
карактеристика на лизгање и 
фиксирање на MODUL се 
докажа со текот на годините. 
Овој систем на шарки е 
многу популарен кај 
производителите на мебел.
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Систем за фиоки за 
различни потреби за дизајн
Системите за кутии на Blum нудат широк 
спектар на можности за дизајн и имаат за цел 
да ги задоволат различните барања за дизајн на 
мебелот. Можат да се пофалат со лесно лизгање, 
зголемена леснотија на движење, импресивен 
квалитет и елегaнтен дизајн.

Производ на 

Производ на 
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BLUMOTION SERVO-DRIVE

by Blum by Blum

LEGRABOX

Елегaнтен и јасен дизајн со 
тенки страни на фиоките од 
само 12,8 mm – тоа е LEGRABOX.
Како додаток на LEGRABOX pure, 
металик површина, верзијата 
на LEGRABOX pure овозможува 
приспособување на фиоките 
со високи предни делови за 
индивидуални дизајни.

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON TIP-ON

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON

TANDEMBOX

TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX 
antaro и TANDEMBOX plus нудат 
многу опции за дизајн врз 
основа на еден испробан и 
проверен профил на елементот.

METABOX

Фиоките METABOX имаат само 
неколку компоненти и се 
направени од цврсти 
материјали за да одговараат 
на многу различни апликации. 
BLUMOTION е достапен како 
дополнителна опрема.
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Внатрешни системи за 
организација на фиоки
Практичните внатрешни системи за организација 
на Blum ја организираат секоја фиока. Сите 
предмети за складирање се поставени таму каде 
што треба да бидат и може да се складираат 
безбедно и да бидат на дофат. Просторот за 
складирање може да биде оптимално искористен 
и прилагоден на личните потреби.

Производ на 

Производ на 
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AMBIA-LINE for 
LEGRABOX

Елегaнтниот внатрешен систем 
за организација овозможува 
совршено организирање на сите 
елементи. Рамките можат лесно 
да се позиционираат каде и да 
е потребно и се достапни во 
висококвалитетни материјали за 
дизајн како што се челик и дрво.

ORGA-LINE for 
TANDEMBOX
ORGA-LINE организаторите на 
високо квалитетните фиоки од 
нерѓосувачки челик обезбедуваат 
јасна видливост и лесен пристап. 
Преградите може да се прилагодат 
за да ги сместат сите предмети за 
складирање.

Практични додатоци
за во кујна
Софистицираните кујнски 
додатоци олеснуваат бројни 
кујнски задачи. Ножеви, чинии, 
зачини, проѕирна фолија и 
алуминумска фолија може да се 
чуваат на организиран начин и 
постојано да се на дофат.
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Системи на лизгање за лесно 
отворање и затворање
Системите на лизгање обезбедуваат дрвените 
фиоки да се отвораат и затвораат со голема 
леснотија за да одговараат на потребите на 
корисниците. Дури и силно оптоварените фиоки 
имаат лесно лизгање. Имаат примена во сите 
делови на мебелот.

Производ на 

Производ на 
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BLUMOTION SERVO-DRIVE

by Blum by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON TIP-ON

by Blum

MOVENTO
Лизгачите MOVENTO може да се пофалат 
со синхронизирано лесно лизгање, 
четиридимензионално прилагодување 
на фронтот и динамична носивост од 40 
до 60 килограми

TANDEM
TANDEM нуди делумно и целосно 
извлекување на лесно лизгање и 
зголемена удобност за корисникот. 
TANDEM 19mm е лизгачки систем за 
дрвени страници на фиоки со дебелина 
од 17 до 19 mm.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum

BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON TIP-ON

by Blum

BLUMOTION

by Blum

Лизгач со кочница за 
MOVENTO и TANDEM
Квалитетот на живеење ги исполнува 
дизајнот и удобноста. Дискретниот 
механизам кој заштедува простор 
безбедно ја држи полицата за 
извлекување фиксирана на место.

STANDARD

STANDARD е испробан и проверен 
лизгач. Има само неколку компоненти 
така што монтажата е брза и едноставна.
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Шаблони за монтажа за 
прецизно монтирање
Монтирањето мора да биде прецизно за да 
се обезбеди врвен квалитет на движење 
за системите за подигнување, шарките, 
фиоките и системите за лизгање. Шаблоните 
за монтажа на Blum го прават монтирањето 
прецизно, брзо и лесно. Тие ги исполнуваат 
најстрогите безбедносни барања.

Производ на 

Производ на 
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Машини за дупчење и 
вметнување
Широкиот асортиман на 
машини за дупчење и 
вметнување на Blum оковот им 
обезбедува на корисниците 
вистинско решение за секоја 
ситуација на монтирање. 
Брзото поставување и лесно 
ракување обезбедуваат 
ефикасна монтажа на сите 
окови на Blum.

Уреди за монтажа

Уредите за монтажа 
обезбедуваат оптимална 
поддршка за монтирање. Тие 
се едноставни за поставување 
и лесни за употреба.

Шаблони и прибор за 
монтажа
Шаблоните и приборот 
за монтажа го олеснуваат 
прецизното позиционирање и 
гарантираат дека производите 
на Blum ќе функционираат 
оптимално. Тие можат да се 
користат во работилници или 
директно на лице место.
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Целосна поддршка – На секој 
чекор од патот
Со E-SERVICES од Blum можеме да ве поддржиме 
онлајн, во секое време и каде било. Нашите услуги се 
директно насочени кон вашата секојдневна работа. 
Некои услуги ги олеснуваат индивидуалните задачи, 
други ве поддржуваат низ неколку чекори во синџирот 
на процеси. Тие ќе ви помогнат побрзо и поефикасно 
да ги постигнете посакуваните резултати.

Производ на 

Производ на 
18



Избор на производи, 
планирање и нарачка

Маркетинг

Конфигураторот на производи е брз и
лесен начин за да ви помогне да ги 
пронајдете вистинскте решенија за 
креирање на листата со делови (со 
интегрирана проверка на контакт) или 
да преземете податоци за специфичниот 
производ од CAD. Зачувајте ги 
и управувајте со резултатите од 
планирањето во „My projects“ и 
подгответе ги вашите нарачки во „My 
order lists“.

Со Blum E-SERVICES ќе имате пристап 
до информациите за производите 
и маркетинг документацијата. Во 
Marketing Media Library ќе најдете 
професионални маркетинг материјали 
како што се слики со висока резолуција, 
видеа и брошури кои се секогаш 
ажурирани и достапни на интернет во 
секое време.

www.blum.com/productconfigurator

CAD/CAM Data Service Монтажа и прилагодување

www.blum.com/marketinglibrary

Услугата за податоци CAD/CAM Data 
овозможува да преземате и да користите 
CAD и CAM податоци како пакет или 
поединечно.

www.blum.com/ccds

Апликацијата за мобилни уреди EASY 
ASSEMBLY им овозможува на монтерите 
доста корисни инструкции и видеа 
директно на локацијата. До сите 
информации кои се потребни за лесно и 
прецизно монтирање и прилагодување 
на Блум може да се пристапи во секое 
време, дури и офлајн.

www.blum.com/eaapp
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Blum идеи за практични 
домови
Испробаните и проверени решенија ги 
прават кујните пофункционални и уникатни, 
создавајќи простории кои сигурно ќе 
импресионираат. Придружете се и вие 
на патувањето до откривање на светот на 
креативните решенија за мебел за секој дом.

Производ на 

Производ на 
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Наменето за корисниците 
на кујната

Функционални кујни

Практични решенија за 
елемент

Blum ја следи употребата на 
кујната со години и паралелно ги 
истражува навиките и работниот 
тек на корисниците на кујната 
ширум светот. Добиените увиди 
се користат за развивање на 
идеи и практични решенија кои 
се прилагодени за потребите на 
корисниците на кујната.

Кујните треба да ги издржат 
ригорозните мерки за 
секојдневна употреба. 
DYNAMIC SPACE ви дава најмногу 
идеи за тоа како максимално 
да го искористите просторот за 
складирање, практичноста и 
ергономијата кај кујните.

Дали сакате повеќе простор во 
вашиот дом? Го добивате тоа со 
нашите решенија. Без разлика 
дали се работи за SPACE TOWER
или SPACE CORNER, нашите
решенија создаваат функционално 
складирање во претходно 
неискористени простори. И SPACE 
TWIN и SPACE STEP ги претвораат 
малите простори и столбовите 
на елементот во квалитетно 
складиште.
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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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