
www.blum.com

BLUMOTION S
Vienas sprendimas – trys technologijos



Individualumo ir dizaino galimybių poreikiai vis auga. Todėl ypač svarbu, kad 
šiuos poreikius būtų galima patenkinti kuo paprasčiau. Būtent dėl to mes  
ieškome techniškai nepriekaištingų sprendimų ir inovacijų, palengvindami 
darbą Jums.

Pasaulis pakankamai sudėtingas



Optimizuotas BLUMOTION 
Netyčia trenkiate stalčių uždarydami? Nuos-
tabu būtų turėti įmontuotus BLUMOTION S 
bėgelius, ar ne? Optimizuotas stabdymo  
efektyvumas pagerina savybes – stalčiai 
užsidaro dar tyliau.

Tiesiog geriau: BLUMOTION S
Lankstumas, pasiektas apjungiant kelias judėjimo technologijas viename 
bėgelyje, ir vienitelę optimalią stabdymo technologiją – štai ką siūlo naujoji 
sistema BLUMOTION S, skirta LEGRABOX ir MOVENTO.



TIP-ON BLUMOTION 
Norite stalčių, kurie ne tik tyliai užsidaro,  
bet ir gali būti atidaryti lengvu paspaudimu? 
TIP-ON BLUMOTION idealiai tam tinka.  
BLUMOTION S bėgeliai, be įprastų savybių, 
dar turi atidarymo sistemą. Intelektualaus 
dizaino dėka, stabdymo jėga dinamiškai  
prisitaiko. Montavimas be įrankių

Tiesiog geriau: BLUMOTION S
Lankstumas, pasiektas apjungiant kelias judėjimo technologijas viename 
bėgelyje, ir vienitelę optimalią stabdymo technologiją – štai ką siūlo naujoji 
sistema BLUMOTION S, skirta LEGRABOX ir MOVENTO.

SERVO-DRIVE
Norite patogumo atidarant ir uždarant?  
Tuomet SERVO-DRIVE idealiai tam tinka. 
BLUMOTION S bėgelis papildomas  
reikiamais SERVO-DRIVE komponentais.



Tiesiog lankstumas:  
BLUMOTION S
BLUMOTION S turi pagerintą mechanizmą, tačiau montavimas išliko  
pažįstamas. Ant BLUMOTION S esančios atžymos padeda greitai atlikti  
TIP-ON BLUMOTION komponentų montavimo operacijas be įrankių.

Tie patys komponentai
TIP-ON BLUMOTION ir 
SERVO-DRIVE naudoja 
jau esamus komponentus. 
Priedai, tokie kaip šoninis 
stabilizatorius platiems stal-
čiams, išliko tie patys.

Įprastos reguliavimo 
galimybės 
Integruotos fasado aukš-
čio, šonininio poslinkio ir 
pasvirimo kampo regulia-
vimo galimybės užtikrina 
tolygius fasadų tarpelius 
LEGRABOX ir MOVENTO 
stalčiams.

Gręžimo ir tvirtinimo 
pozicijos nepasikeitė
Gręžimo ir tvirtinimo 
pozicijos išliko tokios pat 
visoms trims sistemoms. 
Todėl BLUMOTION S su-
teikia daugiau lankstumo 
nekeičiant įpročių.



NL 40 kg 60 kg

250 mm 760H2500S

270 mm 760H2700S

300 mm 760H3000S

320 mm 760H3200S

350 mm 760H3500S

380 mm 760H3800S

400 mm 760H4000S

420 mm 760H4200S

450 mm 760H4500S 766H4500S

480 mm 760H4800S

500 mm 760H5000S 766H5000S

520 mm 760H5200S 766H5200S

550 mm 760H5500S 766H5500S

580 mm 766H5800S

600 mm 760H6000S 766H6000S

650 mm 766H6500S

700 mm 766H7000S

750 mm 766H7500S

BLUMOTION S

NL 40 kg 70 kg

270 mm 750.2701S

300 mm 750.3001S

350 mm 750.3501S

400 mm 750.4001S

450 mm 750.4501S 753.4501S

500 mm 750.5001S 753.5001S

550 mm 750.5501S 753.5501S

600 mm 750.6001S 753.6001S

650 mm 753.6501S

NL 40 kg 60 kg

350 mm 760H3500SU

400 mm 760H4000SU

450 mm 760H4500SU

500 mm 760H5000SU

NL

BLUMOTIONS
7x0.xxxxS

MOVENTO

Nominalus ilgis

LEGRABOX

 ▬ Bėgelius galima naudoti trims sistemoms: SERVO-DRIVE, BLUMOTION ir TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Integruotas, įjungiamas BLUMOTION S tyliam ir lengvam uždarymui
 ▬ Stabdymo efektyvumas automatiškai prisitaiko prie naudojamos sistemos poreikių

įjungiamas

Vienas sprendimas – trys technologijos.

Bėgeliai, kairė/dešinė Bėgeliai, kairė/dešinė

Prie dugno montuojami bėgeliai, kairė/dešinė

Optimizuokite inventorių
Naujieji bėgeliai gali dar daugiau.  
Užpildykite sandėlį galimybėmis, o ne prekėmis!



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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