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Blum yra viena iš pirmaujančių furnitūros gamintojų pasaulyje. Vorarlberg 
mieste įsikūri Blum kompanija gamina pakėlimo, lankstų ir stalčių sistemas. 
Blum produktus galima rasti balduose visame pasaulyje. Mūsų klientai yra 
dideli ir maži baldų gamintojai – nuo pramonės gigantų iki stalių dirbtuvių.  
Mes skiriame daug dėmesio aukštai paslaugų kokybei, bendradarbiavimui su 
klientais, partneriais ir pardavėjais.

Apie mus
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Mūsų lankstų asortimentas siūlo sprendimus daugeliui skirtingų pritaikymo būdų, 
pvz.: medienos, stiklo ir aliuminio rėmelio durelėms, taip pat lengvai rasite  
sprendimus sunkioms, plonoms ar storoms durelėms. Mes taip pat siūlome  
specialius sprendimus, tokius kaip vienos plokštumos, kampinius ar profilinių  
durelių lankstus. Blum turi tinkamą sprendimą visoms durelėms.

Lankstų sistemos

Daugiau informacijos apie 
lankstų sistemas rasite: 
www.blum.com/hinges
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CLIP top BLUMOTION kampiniai 
lankstai

CLIP top BLUMOTION vienos 
plokštumos lankstai

CLIP top BLUMOTION lankstai 
durelėms iš rėmelio

CLIP top BLUMOTION lankstai 
plonoms durelėms su EXPANDO T

CLIP top BLUMOTION juodos 
„Onyx“ spalvos, skirti tamsiems 
baldams

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 
lankstai stiklinėms durelėms ir  
durelėms su veidrodžiu 

CLIP top BLUMOTION 155° 
lankstai su nuliniu išsikišimu, skir-
ti dideliam atsidarymo kampui
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Judėjimo technologijos durelėms
Blum taip pat siūlo papildomas funkcijas, durelių atidarymas ir uždarymas bus 
dar lengvesnis su BLUMOTION ir TIP-ON.
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TIP-ON 
TIP-ON – mechaninė automatinio 
atidarymo sistema. Ji leidžia atidaryti 
dureles be rankenėlių, vos palietus 
baldo fasadą.

BLUMOTION
BLUMOTION suteikia slopinimo 
funkciją. Ji užtikrina, jog durys  
visada uždarys tyliai ir lengvai.  
Visa tai nepriklauso nuo to, kiek 
jėgos naudojama durelėms uždary-
ti, taip pat nepriklauso nuo durelių 
svorio ar dydžio.
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Pakėlimo sistemos  
didesnei judėjimo laisvei
AVENTOS pakėlimo sistemos užtikrina aukštą judėjimo kokybę pakabinamose 
spintelėse. Tiek virtuvėse, tiek kambariuose, maži ar dideli fasadai, su  
AVENTOS pakėlimo sistemomis atidaromi itin lengvai, o užsidaro tyliai ir švel-
niai dėl integruotos BLUMOTION sistemos. Visuomet užtikrinta judėjimo laisvė, 
pakelti fasadai leidžia laisvai pasiekti spintelės turinį

AVENTOS HK top –  
atveriamiems fasadams
Kompaktiška, minimalistinė, itin 
funkcionali. Gali būti su elek-
tronine automatinio atidarymo 
sistema. Tinka mažiems ir dide-
liems fasadams. Reguliuojamas 
atidarymo kampo ribotuvas ir 
saugumo sistema yra integruoti į 
jėgos mechanizmą.

Daugiau informacijos  
apie AVENTOS rasite: 
www.blum.com/ 
aventosoverview
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AVENTOS HK-S – nedidelių 
durelių, įprastai atsidarantis 
pakėlimo mechanizmas
Idealus sprendimas mažesniems 
vientisiems fasadams, pvz., virš 
ūkinės spintos ar šaldytuvo. Kom-
paktiški gabaritai leidžia montuoti 
net labai mažose spintelėse.

AVENTOS HK – įprastai  
atsidarantis pakėlimo  
mechanizmas
Ši patogi pakėlimo sistema 
sieninėms spintelėms reikalauja 
itin mažai erdvės prie lubų. Ypač 
tinka sunkiems, vienos dalies 
fasadams pakelti.

AVENTOS HK-XS –mažų 
durelių, įprastai atsidarantis 
pakėlimo mechanizmas
Tinka daugeliui atvejų  
(tiek aukštose spintose, tiek 
sieninėse spintelėse) ir reikalau-
ja įspūdingai mažai vietos. Šią 
pakėlimo sistemą galima naudoti 
negiliose spintelėse.

AVENTOS HL –  
vertikalaus pakėlimo  
mechanizmas
Tinka aukštoms spintelėms arba 
sieninėms spintelėms, kurių 
fasadai yra virš jų. AVENTOS HL 
taip pat gali išspręsti sudėtingas 
instaliacijos situacijas, pvz., elek-
tros prietaisų integravimą.

AVENTOS HS –  
fasadą virš spintelės užver-
čiantis pakėlimo mechanizmas
Idealus sprendimas dideliems 
ištisiniams fasadams. Virš spin-
telės galima montuoti profilinius 
karnizus.

AVENTOS HF –  
dviejų dalių sulenkiamo fasado 
pakėlimo mechanizmas
Sprendimas aukštoms sieninėms 
spintelėms su dvigubomis dure-
lėmis ir minimaliu erdvės poreikiu 
prie lubų.
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Pagrindinės sąvokos

32 mm sistema

Pagrindinės baldų gamybos sąvokos

Pagrindinės lankstų sistemos sąvokos

Ši sistema naudojama baldų pramonėje visame pa-
saulyje. Dauguma Blum gaminių suprojektuoti taip, kad 
veiktų kartu su 32 mm sistema.

Spintelės matmenys

Serijinių kiaurymių 
gręžimas

Serijinių kiaurymių 
gręžimas

h1 Išorinis aukštis
t1 Išorinis gylis
b1 Išorinis plotis

h2 Vidinis spintelės aukštis
t2 Vidinis spintelės gylis
b2 Vidinis spintelės plotis

Lankstų skaičius durelėms

Priklausomai nuo durelių aukščio ir svorio
Norint išlaikyti gerą stabilumą, pasirinkti atstumai tarp 
lankstų turi būti kuo didesni. Svorio ir aukščio specifika-
cijos taikomos standartinėms 60 cm pločio durelėms.
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Pagrindinės sąvokos

Pagrindinės lankstų sistemos sąvokos

Taikymo tipai
Išorinis (tiesus lanksto petys) Pusinis (išlenktas lanksto petys) Vidinis (dvigubai išlenktas petys)

Minimalus tarpelis
Minimalus atstumo reikalavimas priklauso nuo durų storio, durų spindulio ir gręžimo atstumo.

Minimalus  
tarpelis

Lanksto galvutės užlaida Lanksto galvutės užlaida Lanksto galvutės užlaida

Gręžimo  
atstumas

Durelių storis

Minimalus tarpelis

Baldams prie sienos būtina palikti mini-
malų tarpelį, norint atidaryti dureles.

Dvejos gretimos durelės kurios, viduje dali-
nasi viena vidine sienele. Kad būtų galima 
atidaryti abi dureles tuo pačiu metu, būtina 
palikti rekomenduojamą minimalų tarpelį.

Laisvai pastatoma spintelė. Nereikalauja 
palikti minimalaus tarpelio.

Lankstų sistemos
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Lanksto galvutės matmenys (pvz.: CLIP top BLUMOTION 110° lankstas)

Flanšo plotis Flanšo aukštis

Re
ik

al
in

ga
 e

rd
vė

Tvirtinimas medvaržčiais INSERTA / presavimas Lanksto galvutės matmenys

Galimybė keisti fasado užlaidą

Šoninis reguliavimasLanksto plokštelės aukštis Gręžimo atstumo keitimasSulenktas arba dvigubai 
sulenktas lanksto petys

Pagrindinės sąvokosLankstų sistemos
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F = W - X - TB

X (11)

F

TB (3-7)

W
Brėžinys: mastelis 1:1

Durelių išsikišimas Gręžimo atstumas  
(pvz.: CLIP top BLUMOTION 110° lankstas su 
tiesiu pečiu)

Tarpelio apskaičiavimas

X  Lanksto galvutės užlaida 
 (nekintamas matmuo)

TB Gręžimo atstumas
F Tarpelis
W Plokštės storis

Durelių 
storis

Durelių išsikišimas

Išorinis

 Fasado užlaida (mm)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

 Lanksto plokštelės atstumas (mm)

Lankstų sistemos
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F = W - 2 x (X+TB)

X (1.5)

F

TB (3-7)

W

Durelių 
storis

Brėžinys: mastelis 1:1

Tarpelio apskaičiavimas

X  Lanksto galvutės užlaida  
 (nekintamas matmuo)

TB Gręžimo atstumas
F Tarpelis
W Plokštės storis

Durelių išsikišimas Gręžimo atstumas  
(pvz.: CLIP top BLUMOTION 110°  
lankstas su sulenktu pečiu)

Durelių išsikišimas

Pusinis

 Fasado užlaida (mm)
-4,5-3,5-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7

 Lanksto plokštelės atstumas (mm)

Lankstų sistemos
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F = X - TB

W

F
TB (3-7)

X (7)

X Nekintantis matmuo 
TB Gręžimo atstumas
F Tarpelis
W Plokštės storis

Tarpelio apskaičiavimas

Brėžinys: mastelis 1:1

Durelių 
storis

Durelių išsikišimas Gręžimo atstumas  
(pvz.: CLIP top BLUMOTION 110° lankstas 
su dvigubai išlenktu pečiu)

Durelių išsikišimas

Vidinis

 Fasado užlaida (mm)
        -4 -3 -2 -1 0

0 3 4 5 6 7

3

6

9

 Lanksto plokštelės atstumas (mm)

Lankstų sistemos
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CLIP

Lanksto plokštelės tvirtinimas

INSERTA kryžminė plokštelė (Ø 5)
Lanksto plokštelės tvirtinimas be įrankių

EXPANDO kryžminė plokštelė (Ø 5) Kryžminė plokštelė tvirtinama SYSTEM 
ir/ar medvaržčiais (Ø 5)

Tiesi EXPANDO plokštelė (Ø 5) Presuojama, tiesi lanksto plokštelė (Ø 10) Tiesi lanksto plokštelė tvirtinama  
medvaržčiais

Lanksto galvutės tvirtinimas

INSERTA lanksto galvutės tvirtinimas  
(Ø 35, Ø 8)
Lanksto galvutės montavimas be įrankių

Medvaržčiais tvirtinama lanksto galvutė 
(Ø 35)

Lanksto peties tvirtinimas

Lanksto peties tvirtinimas be įrankių

Presuojama lanksto galvutė (Ø 35, Ø 8)

MontavimasLankstų sistemos
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Aukščio reguliavimas

Šoninis reguliavimas

Gylio reguliavimas

–  Reguliavimas ekscentriku 
(+/– 2 mm)

(+/– 2 mm)

–  Reguliavimas sukant varžtą 
(+3 mm/–2 mm)

–  Per pailgintą kiaurymę (max. +/– 3 mm 
priklausomai nuo plokštelės)

Reguliavimas Lankstų sistemos
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www.blum.com/planningtoolswww.blum.com/eaapp

Blum nori užtikrinti, kad būtų patenkinta kuo daugiau klientų ir partnerių porei-
kių – pagalba paspaudus vos vieną mygtuką bet kuriuo paros metu. Praktiškos 
programos ir moderni programinė įranga padės tiksliai suprojektuoti, lengvai 
užsisakyti ir efektyviai parduoti.

Naudingos programos 
Jūsų darbui

Montavimas ir reguliavimas
EASY ASSEMBLY programėlė mobilie-
siems įrenginiams, ji tiesiogiai suteikia 
naudingas instrukcijas ir vaizdo įrašus. 
Visa reikalinga informacija tiksliam ir 
lengvam Blum gaminių montavimui ir 
reguliavimui pasiekiama bet kuriuo metu 
ir net neprisijungus.

Gaminių pasirinkimas,  
projektavimas ir užsakymas
Produktų konfigūratorius gali būti 
naudojamas detalių sąrašų sudarymui, 
suderinamumo patikrinimui, sąrašus 
galima perkelti tiesiogiai į prekių krepšelį 
ir užsakyti tiekėjo sistemoje. DYNALOG 
programa užtikrina tikslų spintelių planavi-
mą ir rezultatų eksportavimą naudojant  
DYNAPLAN sąsają CAD/CAM progra-
moms.
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PRO-CENTER

BOXFIX P

DYNALOG

ECODRILL

PYTHAGORAS

MINIPRESS PMINIPRESS PRO
Vertikaliam ir horizontaliam gręžimui ir 
furnitūros įpresavimui. Staklių paruoši-
mas darbui nereikalauja didelių pastan-
gų, nereikalingi jokie papildomi įrankiai.

Vertikaliam gręžimui ir įpresavimui. 
Staklių paruošimas darbui nereika-
lauja didelių pastangų, nereikalingi 
jokie papildomi įrankiai.

Vertikaliam gręžimui ir įpresavimui.

Efektyviam bei paprastam  
LEGRABOX ir TANDEMBOX  
montavimui ir susukimui.

Šablonas
Ženklinti gręžimo/tvirtinimo padėtis 
lankstams ir tvirtinimo plokštelėms.

Rankinis gręžimo instrumentas Blum 
lankstų tvirtinimo kiaurymių gręži-
mui. Reikalingas rankinis grąžtas.

Elektroninis produktų katalogas, 
įsk. DYNAPLAN baldų planavimo 
programą.

Išankstiniam kryžminių plokštelių 
tvirtinimo skylių gręžimui (Ø 5 mm)

Korpuso kampui nustatyti, tinkamam 
lankstui ir plokštelei parinkti.

Gręžimo šablonas  
montavimo plokštelėms
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Naudotojus įkvepia aukščiausia mūsų gaminių kokybė ir funkcionalumas.  
Štai kodėl labai svarbu, kad mūsų furnitūra atitiktų ne tik bendruosius stan-
dartus, bet ir aukštus vidinius reikalavimus. Mes taip pat labai daug dėmesio 
skiriame aukštai paslaugų kokybei, bendradarbiavimui su klientais, partneriais 
ir pardavėjais.

Kokybė
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Praktinis stebėjimas Vidiniai bandymų standartai Išoriniai bandymų standartai
Blum aukšti kokybės standartai 
pagrįsti daugelio metų praktinio 
stebėjimo patirtimi.

Mūsų pačių vidinių bandymų ir ti-
krinimo taisyklės buvo parengtos 
remiantis praktinėmis žiniomis, 
esant poreikiui jos gali būti  
kei čiamos.

Blum taip pat dirba su įvairiais 
nepriklausomais bandymų institu-
tais ir organizacijomis, produktai 
ir procesai atitinka jų standartus ir 
reikalavimus. 

Dilimo ir patvarumo testas Patvarumas su 5 kg
papildoma apkrova

Patvarumas
200 000 atidarymo ir  
uždarymo judesių Furnitūros tvirtinimo ribinių  

verčių nustatymas

80 000 atidarymo ir  
uždarymo judesių

Kokybės standartai

Blum lankstų sistemoms skirtos vidinių bandymų ir tikrinimo taisyklės

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Blum kokybę, žiūrėkite:
www.blum.com/quality
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima pakėlimo 
mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi produktai skirti judėjimo 
tobulinimui.

www.blum.com

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ 
– tokia yra Blum filosofija dėl 
įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra 
visapusiška ir galioja ne tik 
mūsų produktams. Paslaugos ir 
bendradarbiavimas su klientais ir 
partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsa-
kingas elgesys teikia ilgalaikę 
ekonominę naudą. Produktų 
ilgaamžiškumas yra tik vienas 
iš daugybės svarbių aspektų. 
Tolimesnės priemonės apima 
ekologiškus procesus, apgalvotą 
medžiagų naudojimą ir apdairų 
energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Vystydama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, Blum siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiškumą į baldų interjerą.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 30 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 7 600 žmonių, 5 800 iš jų 
dirba Voralberge.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais 
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 100 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2018-06-30
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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