
Систем за фиксирање 
на тенки фронтови

8 mm
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Откријте ја повторно едноставноста

Минималистичкиот дизајн создава простор за 
инспирација. Проширете го опсегот на вашите можности 
за спроведување на трендовите во производството на 
мебел. Ова е првиот систем за фиксирање на тенки 
фрoнтови за системи за подигнување, врати и фиоки го 
прави едноставен минималистичкиот дизајн на мебел.

Производ на 
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Детални информации за 
наградите:  
www.blum.com/award
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Производ на 

Лесно спроведување: Три апликации

За да ви биде што е можно полесно, развивме систем 
за прицврстување што може да се користи за да се 
имплементираат вкупно три апликации: системи за 
подигнување, врати и фиоки. Мебелот импресионира со 
тенки фронтовии докажана функционалност на Blum во 
сите станбени простории.

Производ на 
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Производ на 

Систем кој лесно се склопува 

Нашите нови производи за тенки фронтови се засноваат 
на EXPANDO T. Челичната типла обезбедува сигурно 
прицврстување за поцврстите материјали додека 
пластичните делови го обезбедуваат вклопувањето за 
помеки материјали. EXPANDO T се поставува на отвор 
со дијаметар од 10mm и длабочина на дупчење од само 
6mm.

Производ на 
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6 mm
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Производ на 

Склопувањето е лесно
 
Систем за подигнување, врати и фиоки – со новиот систем 
за прицврстување, целиот мебел со тенки фронтови ќе има 
една заедничка работа: склопувањето и прилагодувањето 
се едноставни и практични. Дупчете, вметнете, прицврстете 
со завртки и тоа е тоа. EXPANDO T е достапен и како 
индивидуална типла за други примени. 

Производ на 

Новиот механизам за 
подесување CLIP top 
BLUMOTION за тенки врати е 
интегриран во шарките без 
потреба од користење на 
лонче. Овие шарки можат да се 
користат за мебел со внатрешни 
фиоки поради тоа што нема 
отстапување на вратите.



0905

Одбрани типови на системи 
за подигнување - AVENTOS 
HS, HL и HK top – можат да се 
имплементираат со помош 
на системот за фиксирање 
за тенки фронтови – со 
непроменета положба за 
прицврстување.

Тенкиот дизајн на фиоките и 
извлекувањата на LEGRABOX 
е нагласен со целосен ефект. 
Поради идентичните положби 
за фиксирање, потребно е 
многу малку време за да се 
состави предниот дел.
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Лесно комбинирани материјали
 
Нашиот систем за прицврстување EXPANDO T за тенки 
фронтови од 8mm е погоден за многу материјали, па дури и 
овозможува исклучителни дизајнерски идеи. Изненадете ги 
вашите клиенти со прилагоден мебел.

Производ на 
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Поддршката е едноставна со 
нашите услуги
 
Можете да имплементирате индивидуални дизајнерски 
идеи, а најдобриот начин да го направите тоа е со 
вистинската поддршка директно од производителот 
на оков. Ќе ви покажеме како ефикасно да планирате, 
дизајнирате, произведувате, инсталирате и продавате 
мебел со тенки фронтови. Достапно онлајн 24/7 и, се 
разбира, лично.

Производ на 

Производ на 
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Дали имате прашања за нашиот 
нов систем за фиксирање на тенки 
фронтови за мебел?

Тогаш ве молиме да не се двоумите за 
да контактирате со нас. Вашиот личен 
контакт на Blum ќе го најдете на 
www.blum.com/contact.

E-SERVICES ви нуди сеопфатни 
информации за повеќе од само новиот 
систем за поправање – со други 
зборови, тој обезбедува сеопфатна 
поддршка за да ви го олесни животот.

Потребни се детали за најавување за 
целосно да ги искористите сите наши 
услуги. Регистрирајте се на 
www.blum.com/e-services.
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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 фиоки. 
Сите наши развојни производи се фокусираат 
на усовршување на движењето.

Производ на 

Производ на 
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Blum во Австрија и 
ширум светот
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.

Глобални бенефити 
за клиентите
„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.

Иновации

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.

Квалитет

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.

Животна средина

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.

Динамичен 
простор
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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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


