
Системи на 
лизгање за фиоки
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Квалитетен челик 
за вашите идеи за 
дрвен дизајн
Нашите системи на лизгачи ви нудат квалитетни 
челични водилки за остварување на вашите идеи 
во дизајнирањето на фиоки со дрвен корпус. 
Нудиме решение за секое барање: економичниот 
STANDARD, сестраниот TANDEM и софистицираниот 
систем на лизгачи MOVENTO. Можат да се 
комбинираат со различни технологии за движење 
за поголема удобност. Нашите сопствени услуги 
и уреди за монтажа го прават планирањето и 
монтирањето брзо и едноставно.

TANDEM

STANDARD

Производ на 
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MOVENTO
MOVENTO е скриен систем на лизгачи и 
софистицирано решение на вашите идеи за 
дизајни од дрво. Опциите за четиридимензионално 
прилагодување обезбедуваат прецизен распоред 
на фугите. Уште повеќе, целосното извлекување се 
истакнува во однос на високата стабилност и носивост. 
Лизгачот MOVENTO може да се користи со сите 
четири технологии на движење за лесно отворање и 
затворање.

Соодветен систем на 
лизгачи за секое барање

Производ на 
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STANDARD
STANDARD е систем на лизгачи и 
економично решение на вашите 
идеи за дизајн од дрво. Се состои 
од само неколку компоненти, 
што го прави и складирањето и 
склопувањето неверојатно лесно. 
Челичниот лизгач импресионира 
во секојдневната употреба поради 
одличните карактеристики на 
лизгање и високото ниво на 
стабилност. Делумното извлекување 
на лизгачот може да се користи со 
технологијата за движење 
BLUMOTION за лесно затворање.

TANDEM
TANDEM е скриен систем за лизгачи 
и сестрано решение за вашите идеи 
за дизајни од дрво. Исклучително 
голем број на опции кои нудат голема 
флексибилност во дизајнот. Одберете од 
широкиот избор на номинални должини, 
различни типови на извлекувања и 
носечки класи, како и опционални 
технологии за движење за лесно 
отворање и затворање. Без разлика за 
која верзија на TANDEM ќе се одлучите, 
на вашите клиенти ќе им обезбедите 
стабилност и лесно лизгање што ќе трае 
за време на целиот век на мебелот.
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Производ на 

Blum систем за 
лизгачи во употреба
Дрвените фиоки се сеопфатни, а со тоа се погодни за 
употреба на станбени површини. Сепак, само Blum системите 
на лизгачи го претвораат движењето во посебно искуство. 
MOVENTO, TANDEM и STANDARD демонстираат стабилност 
и носивост посебно во кујната каде што треба да се издржи 
секојдневната употреба. Ова е местото каде што корисниците 
многу често ги отвораат и затвораат фиоките. Тие се погодни 
и за употреба во бања, претстобје или спална соба. Без оглед 
на тоа каде се инсталирани, даваат можност за подобар живот.
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Производ на 
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MOVENTO во дневната соба
Висококвалитениот мебел од дрво е многу 
популарен во дневните соби. Ова е особено точно 
кога не само што изгледа убаво, туку и обезбедува 
доволно простор за складирање. Без разлика 
дали се широки или тесни, високи или ниски, сите 
видови на фиоки се можни со лизгачот MOVENTO.
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MOVENTO во кујната
Корисниците ги отвораат и 
затворааат фиоките во просек 80 
пати на ден при секојдневното 
користење на кујната. Системот 
на лизгачи MOVENTO може 
лесно да се справи со овие 
барања. Неговата стабилност и 
носивоста го прават идеален за 
широко и високо извлекување 
со тешки предмети, како што се 
тенџериња или тави. Опциите 
за четиридимензионално 
прилагодување на предниот дел 
гарантираат прецизен распоред 
на фугите.
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Фиоки со TANDEM лизгачи во ходник
Очила за сонце, клучеви и тетратки – во фиокиоте 
во ходникот се складираат секакви предмети. Затоа 
мебелот со мали фиоки често е сè што е потребно. 
Сепак, тоа не значи дека корисниците ќе мора да 
останат без лесното лизгање на TANDEM бидејќи 
широкиот опсег на TANDEM вклучува и кратки 
номинални должини.

Производ на 
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TANDEM во бањата
Мебелот во бањата треба да биде 
добро осмислен. Со TANDEM
лизгачите може дури и да се 
вметнат широки фиоки со 
кратки номинални должини 
благодарение на страничниот 
стабилизатор. Особено важно во 
бањата се: поцинкуваните тркалца 
и најлонските ролери кои нудат 
најдобра заштита од корозија.
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12

Сигурно решение за многу делови од домот
Економичниот STANDARD систем на лизгачи 
може да се користи во многу простории. 
Делумното извлекување не е совршено 
само за детските соби туку е веќе проверено 
решение за мебел и во салон и во други 
делови од домот.
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STANDARD во канцеларија
Делумното извлекување исто 
така е погодно и за канцелариски 
мебел како што е бирото. Фиоките 
се направени за да ги задоволат 
барањата и испробаниот 
STANDARD лизгачите 
овозможуваат изведба на 
соодветни канцелариски 
решенија.
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Разновидни 
производи за 
дрвени фиоки
Во зависност од барањата, можете да 
изберете од различните опции за вашите 
фиоки: скриен или видлив систем на 
лизгачи со широк избор на номинални 
должини, различни типови на извлекување 
и класи на носивост од 30 до 70 килограми. 
Во случајот со TANDEM исто така има два 
начини на фиксирање од кои може да се 
одбере. Системите на лизгачи може да 
се користат со четирите технологии на 
движење за меко отворање и затворање.
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Производ на 

Поголем квалитет на 
движење
Нашите системи на лизгачи се одлични во однос 
на лизгањето. Нивното лесно и тивко лизгање 
обезбедуваат зголемена леснотија на користење. 
Уште повеќе, нашите производи исто така се 
одликуваат со висока стабилност и сигурна 
функционалност. Без разлика за кој систем ќе 
се решите, на вашите клиенти ќе им обезбедите 
подобар квалитет на живот.
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25 kg

70 kg
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За долготраен век 
на мебелот

Нашите експерти се грижат 
квалитетот на Blum  да биде 
загарантиран. MOVENTO, TANDEM 
и STANDARD се дизајнирани да 
се отвораат и затвораат 100.000 
пати, од кои 30.000 со закочување. 
Цилиндричните ролери со ниско 
триење во лизгачите го спречуваат 
абењето на металот. Се става 
акцент на прецизноста во текот на 
производството така што системите 
за лизгачи нудат во текот на 
животот на мебелот.

Отворање и затворање 
до 100.000 пати



Производ на 
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Преглед на производот

Фокусот на STANDARD лизгачот е кон 
економичноста. Видливиот систем на лизгачи е едно
продолжение со само неколку компоненти. Може да
се комбинира и со BLUMOTION за лесно затворање.
Разновидниот систем на лизгачи TANDEM 
импресионира со широк опсег: може да се 
одбере од неколку типови на продолженија и три 
технологии за движење. MOVENTO скриениот 
систем на лизгачи и софистицирано решение 
за исполнување на строгите барања. Може да 
се пофали со синхронизирано лесно лизгање, 
четиридимензионално прилагодување и е целосно 
компатибилен со сите четири технологии за 
движење на Blum.

MOVENTO

Лесна монтажа

Систем за меко затворање 
BLUMOTION

Дополнителни технологии за 
движење

Носивост до 70 килограми

Синхронизирано лесно лизгање

Четиридимензионално 
прилагодување
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TANDEM STANDARD



Производ на 
22

Чекор по чекор до 
совршени резултати
Нудиме сеопфатни услуги за нашите системи 
на лизгачи низ целиот синџир на процеси. 
Предноста за вас е што можете да ги користите 
нашите бесплатни E-SERVICES кога било во текот 
на денот. За вашето планирање користете го 
конфигураторот за производи и елементи, услугата 
за податоци CAD/CAM или базата на податоци за 
производите. Користете ја нашата блиблиотека за 
маркетинг и креирајте индивидуални маркетинг 
документи.

Конфигуратор на производи
www.blum.com/productconfigurator
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Конфигуратор на елементи
www.blum.com/cabinetconfig
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Постигнете ја 
вашата цел,
брзо и прецизно
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Нудиме специјализирани машини 
за прецизно бушење и поставување 
на Blum оковот како и едноставно и 
ефикасно производство. Машината 
дупчење и вметнување MINIPRESS 
со EASYSTICK ве поддржува при 
монтирањето. Нудиме универзални, 
индивидуални шаблони и шаблони 
за бележење и позиционирање 
за нашите системи на лизгање. 
Специјалните шаблони се достапни 
и за TANDEM и за MOVENTO.



Производ на 
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Комплетна понуда 
од едно место
Blum е повеќе од иновациски производител и 
сигурен снабдувач. Пред сè, ние сме долгорочен 
партнер кој ве поддржува низ целиот синџир на 
процеси. Нашите производи од челик со врвен 
квалитет обезбедуваат совршени предуслови за 
вашите идеи за дизајни од дрво.
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Инспирација
Веруваме дека идеите 
можат да го движат светот. 
Нудиме иновативни окови, 
инспиративни концепти за 
мебел и соодветни услуги за 
да можеме да ги претвориме 
вашите идеи во реалност. 
Водени од вашите потреби, 
меѓународните трендови и 
заедничката визија за подобар 
квалитет на живеење дозволете 
ни да работиме заедно за да 
создадеме инспиративни идеи.

Производ на 
28



Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во 
поголема удобност и 
функционалност кога го 
користите мебелот.

Палета на производи

Сè од едно место: Нашата 
широка палета на производи 
ви овозможува да бидете 
во тек со сегашните и идни 
трендови.

Инспирација

Ги следиме светските 
трендови и се стремиме 
да креираме решенија за 
иднината. Сакаме да ги 
споделиме нашите сознанија 
со вас.

Иновации

Остануваме во движење. 
Љубопитноста и 
истражувачкиот дух не 
движат за да развиваме нови 
производи и услуги за вас.

Услуги

Ги поддржуваме вашите 
секојдневни акции со 
приспособени услуги 
адаптирани на вашите 
процеси.

Квалитет

Постојано се стремиме 
да ги подобриме нашите 
производи и услуги.

Доверба

Ја преземаме одговорноста 
за партнерствата, нашите 
вработени, општеството и 
животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето 
патување во 1952 година 
со столбови од потковица. 
Денес снабдуваме клиенти 
во повеќе од 120 земји со 
иновативни окови.
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089
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Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


