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Blum' un kalkar kapak, menteşe, box ve ray sistemleri en yeni teknolojinin 
sonucudur ve 60 yıllık deneyime dayanır. Kapsamlı testler sayesinde mobilyanın 
kolay açılmadan sessiz ve yumuşak kapanmaya kadar kusursuz çalışması 
güvence altına alınır. Ve "mobilya ömrü boyunca" yüksek kalite sağlanır.

Kusursuz bir fonksiyon için  
orijinal Blum kalitesi
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Blum' un hareket teknolojileri sadece mobilyaları açma ve kapamayı  
kolaylaştırmaz, hareketi bir fenomene dönüştürür. Tüm yaşam alanlarında, 
elektrikli veya mekanik yüksek hareket konforu sağlar. 

Yüksek hareket konforu için  
hareket teknolojileri

4



kalkar kapaklar, kapaklar ve çekmeceler için

çekmeceler için

kalkar kapaklar, çekmeceler, buzdolabı/dondurucular ve 
bulaşık makineleri için

seçilmiş kalkar kapaklar, kapaklar ve çekmeceler için

Mekanik

Mekanik

Elektrikli

Mekanik

frenli  
kapama

açma &  
frenli  

kapama

açma &  
frenli  

kapama

açma

Her mobilya, çekmecenin, kapağın veya 
kalkar kapağın ağırlığından bağımsız olarak 
yumuşak ve sessiz kapanır.

Kapağına basıldığında çekmece tamamen  
açılır. Çekerek açmak da mümkündür. Entegre  
BLUMOTION sayesinde hafif bir ivme ile  
yumuşak ve sessiz kapanır. İterek kapamak  
da mümkündür.

Kalkar kapakları/çekmeceleri kapağa hafifçe 
dokunarak açmayı destekler. Hareketin devam 
eden akışı tamamen serbest gerçekleşir. 
Entegre BLUMOTION sayesinde mobilya 
yumuşak ve sessiz kapanır. Ve kalkar kapak-
larda kapama işlevi, bir tuşa basarak otomatik 
gerçekleştirilir.

Kapağına basıldığında mobilya tamamen açılır 
ve de dışarı çıkar. İterek frensiz kapatılır.
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www.blum.com/aventos 

AVENTOS kalkar kapak aksesuarları tüm üst dolaplarda yüksek hareket  
konforu sağlar. Küçük veya büyük kalkar kapaklar ister mutfakta ister herhangi 
bir yaşam alanında olsun, AVENTOS ile son derece kolay açılır ve de – entegre 
BLUMOTION sayesinde – yumuşak ve sessiz kapanır. Ayrıca, mobilya kullanıcısı 
başını sakınmak zorunda kalmadan her zaman özgürce hareket eder.

Daha fazla hareket özgürlüğü için 
kalkar kapak sistemleri

Tekli kalkar kapak sistem-
lerinin avantajları ile ilgili 
daha fazla bilgi edinin
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AVENTOS HF –
Katlanarak kalkar kapaklar için
İki parça kapaklı yüksek üst 
dolaplar için çözümdür ve yukarı 
doğru çok az yere ihtiyaç duyar.

AVENTOS HS –
Eğimli kalkar kapaklar için
Büyük tek parça kapaklar için  
ideal aksesuardır. Ve gövde  
üzerinde taç veya yanaklar için  
yeterli yer bırakır.

AVENTOS HL –
Paralel kalkar kapaklar için
Üzerinde kapaklar bulunan  
yüksek veya üst dolaplara  
uygundur ve örneğin elektrikli 
aletlerin entegrasyonu gibi özel 
montaj durumları için son  
derece kullanışlıdır.

AVENTOS HK-XS –
Mini kalkar kapaklar için
Yüksek veya üst dolaplardaki çok 
çeşitli uygulamalara uygundur ve 
çok az yere ihtiyaç duyması ile  
etkileyicidir. Bu aksesuar saye-
sinde çok az iç derinliğe sahip 
gövdeler de gerçekleştirilebilir.

AVENTOS HK-S –
Küçük kalkar kapaklar için
Örneğin erzak dolabı veya buzdo-
labı üzerinde bulunan küçük, tek 
parça kalkar kapaklar için uygun 
çözümdür. Bu aksesuar, derli 
toplu ölçüleri sayesinde küçük 
mobilyalara mükemmel uyar.

Kalkar kapaklar için  
AVENTOS HK top
Kompakt, minimalist, çok işlev-
sel. Esnek kullanılan güç paketi 
olarak hem küçük hem de büyük 
kalkar kapaklara uygundur. Ha-
reket açısı sınırlayıcı ve güvenlik 
çözümü entegre edilmiştir.
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Blum' un kapsamlı menteşe programı çok çeşitli uygulama için uygun  
çözüm sunar. Bu menteşe sistemleri, güvenilir fonksiyon, yüksek ayar  
ve montaj konforu ve de şık tasarım özellikleri ile öne çıkar.

Sayısız uygulama durumu için 
menteşe sistemi

8



MODUL
Klasik tasarım ve güvenilir fonksiyon: 
MODUL menteşe sistemi, kombine 
sürmeli ve vidalı teknolojisi ile yıllardır 
mobilya yapımında takdir topluyor.

CLIP top
Kolayca mandallayın ve kullanın.  
CLIP top, farklı uygulamalar için standart 
ve özel menteşeler sunar. Opsiyonel 
olarak BLUMOTION veya TIP-ON ile 
kullanılabilir.

CLIP top BLUMOTION
Çok küçük bir alana sığan gelişmiş 
teknoloji: CLIP top BLUMOTION' da 
yumuşak ve sessiz kapama sağlayan 
fonksiyon doğrudan menteşe tasına 
entegre edilmiştir.
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Blum' un box sistemleri geniş bir tasarım seçenekleri yelpazesi sunuyor  
ve mobilya dizaynına yönelik farklı talepleri karşılıyor. Kesintisiz hareket,  
yüksek hareket konforu, mükemmel kalite ve güzel tasarım bu box  
sistemlerinin karakteristiğini oluşturuyor.

Farklı tasarım talepleri için  
box sistemleri
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METABOX 
METABOX çekmeceler ve derin çekme-
celer parçalarının azlığı ile dikkat  
çekiyor ve sağlam malzemeleri sayesinde  
çok çeşitli uygulamalar için kullanıla-
biliyor. Opsiyonel olarak BLUMOTION 
eklenebiliyor.

TANDEMBOX
Temelinde kendini kanıtlamış gövde 
rayları bulunan üç program serisi 
TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX 
antaro ve TANDEMBOX plus çok çeşitli 
tasarım imkanı sunuyor. 

LEGRABOX
Düz çizgiler ve sadece 12.8 mm' lik ince 
kasa ile sade tasarım: LEGRABOX. 
Mat, metalik yüzeye sahip LEGRABOX 
pure' nin yanı sıra LEGRABOX free 
dizayn seçenekleri sayesinde yüksek 
önlü çekmeler kişisel tasarlanabiliyor.
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Blum' un pratik iç bölümlendirme sistemleri tüm çekmece ve derin çekmecelere 
düzen getirir. Her eşya sabit bir yere sahip olur ve de derli toplu ve güvenli 
saklanır. Saklama alanı optimal ve kişisel kullanılır.

Güzel bir düzen için iç  
bölümlendirme sistemleri
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Pratik mutfak yardımcıları 
Rafine mutfak yardımcıları yapılan işi 
kolaylaştırır. Bıçaklar, tabaklar, baha-
ratlar ve ayrıca streç ve alüminyum 
folyolar düzenli yerleştirilir ve ihtiyaç 
duyulduğu anda el altında olur. 

TANDEMBOX için ORGA-LINE
ORGA-LINE, çekmeceler ve derin  
çekmecelerde pratik bir düzen yaratır. 
Kaliteli paslanmaz çelik çanaklar rahat 
bir görüş ve doğrudan erişim sağlar. 
Ara ve boyuna bölmeler, farklı büyük-
lükteki eşyalara uygun esnek yerleşti-
rilebilir. 

LEGRABOX için AMBIA-LINE
Bu şık iç bölümlendirme sistemi tüm  
yaşam alanlarında güzel bir düzen sağlar. 
İsteğe göre yerleştirilebilen bölmeler 
kolay kullanılır ve de çelik ve ahşap 
tasarım gibi yüksek kaliteli malzemeden 
yapılmıştır.
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Blum' un ray sistemleri, ahşap derin çekmeceler ve çekmecelerde beklenen 
tüm hareket kalitesi taleplerini karşılar. Ağır yüklenmiş derin çekmeceler bile 
kesintisiz hareket eder ve tüm yaşam alanlarında yüksek kullanım konforu  
ve de çok iyi sarkma değerleri ile etkiler.

Mükemmel hareket kalitesi için 
ray sistemleri
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STANDARD
Kendini ispatlamış, görünür ray  
sistemi STANDARD, parçalarının azlığı sayesinde hızlı 
ve kolay monte edilir.

MOVENTO
Ray sistemi MOVENTO, senkron kesintisiz hareketin 
yanı sıra 4 boyutlu çekmece önü ayarı ve de 40 ve 60 
kg’ lık dinamik taşıma kapasiteleri ile etkileyicidir.

TANDEM
TANDEM, kısmi ve tam çekişli çekmecelere kesintisiz 
hareket ve yüksek kullanım konforu sağlar. İsteğe bağlı 
olarak mandallı veya geçmeli teknik ile uygulanır. 
TANDEM 19 mm ile, kasası 17 - 19 mm arası ahşap 
çekmeceler için bir ray sistemi sunuyoruz.

MOVENTO ve TANDEM  
için tabla tipi çekmece sabitlemesi
Yaşam kalitesi, tasarım ve konfor ile buluşuyor. 
MOVENTO ve TANDEM tam çekişli tabla tipi çekmece-
ler için pratik bir çekmece sabitlemesi geliştirdik. Zarif 
görünen ve yerden tasarruf sağlayan tabla tipi çekmece 
güvenli sabitleniyor.
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Tam ve doğru montaj, kalkar kapak, menteşe, box ve ray sistemlerinin yüksek 
kaliteye sahip olması için temel oluşturur. Blum' un montaj yardımcıları, montajın 
doğru, etkili ve kolay yapılmasını sağlar ve de yüksek güvenlik beklentilerine 
cevap verir.

Tam ve doğru montaj için  
montaj yardımcıları
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Kalıplar ve siperler
Kalıplar ve siperler, montaj esnasında 
tam ve doğru yerleştirme yapılmasını 
sağlarlar ve de Blum ürünlerinin optimal 
çalışmasını garanti ederler. Atölyede 
veya müşteride istenen şekilde kullanı-
labilirler.

Montaj aletleri
Montaj aletleri, sağladıkları kolay 
uygulama ve yüksek kullanım kolaylığı 
sayesinde montaja optimal destek olur.

Delme ve aksesuar  
montaj makineleri
Blum delme ve aksesuar montaj  
makinelerinin geniş yelpazesi her tip 
montaj durumu için ideal destek sunar. 
Bu makinelerin hızlı ayarlanması ve 
kolay kullanımı montajın rasyonel  
yapılmasını sağlar.
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www.blum.com/services

Blum E-SERVICES ile sizi, her zaman ve her yerde online destekliyoruz.  
Servislerimiz, doğrudan günlük işlerinize göre oluşturulmuştur. Kimisi bir işi 
kolaylaştırır, kimisi de sürecin birçok aşamasında size eşlik eder. Ve kolay  
ve hızlı bir şekilde optimal sonuçlar elde etmenizi sağlar.

İşinizin her aşamasını  
kapsayan optimal destek
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/productconfigurator

www.blum.com/ccds

Pazarlama
Blum E-SERVICES ile örneğin ürün bilgilerine 
ve pazarlama dokümanlarına erişiminiz olur. 
Ve pazarlama medya kütüphanesinde, yüksek 
çözünürlüğe sahip resimler, videolar ve bro-
şürler gibi, her zaman güncel ve her an online 
kullanılabilir profesyonel pazarlama materyalleri 
bulursunuz. 

Ürün seçimi, planlama ve sipariş
Ürün konfigüratörü ile doğru aksesuar çözümle-
rini hızlı ve kolay bulun, çarpışma kontrollü ürün 
parça listeleri oluşturun veya bir ürün için CAD 
verileri indirin. Planlama sonuçlarınızı “projele-
rim” içinde kaydedin ve yönetin ve de siparişleri-
nizi “sipariş listelerim” içinde konforlu hazırlayın. 

Montaj ve ayar
Mobil cihazlar için EASY ASSEMBLY App, fay-
dalı kılavuzlar ve videolar ile montörlere doğru-
dan yapı yerinde yardımcı olur. Blum ürünlerinin 
kolay ve doğru montajı ve ayarı için gerekli tüm 
bilgiler her zaman offline de kullanılabilir.

CAD/CAM veri servisi
CAD/CAM veri servisi, CAD ve CAM verilerini  
tek tek veya paket olarak indirmenizi ve kullan-
manızı mümkün kılar. 
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www.blum-inspirations.com

Pratik bir ev için Blum fikirleri
Mutfakları daha işlevsel ve kişisel yapan kendini ispatlamış çözümler,  
her alanda iyi bir etki yaratıyor. Her ev için yaratıcı mobilya çözümlerinin 
dünyasında yaptığımız keşif gezisine siz de katılın.
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Mutfak kullanıcıları bizim için  
odak noktası
Blum, tüm dünyada yıllardır mutfakları 
gözlemliyor ve mutfakta günlük yaşam 
alışkanlıklarını ve iş akışını araştırıyor. 
Bu sayede kullanıcıların ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap veren birçok fikir ve 
pratik çözüm ortaya çıkıyor.

İşlevsel mutfaklar
Mutfak mobilyaları çok yoğun kullanılır 
ve günlük yaşam içinde değerini ortaya 
koymalıdır. DYNAMIC SPACE, mutfakta 
saklama alanını, konforu ve ergonomiyi 
en üst seviyeye çıkarabilen çok yönlü 
fikirler sunar. Gelin, bilgi birikimimizi 
birbirimizle paylaşalım.

Pratik dolap çözümleri
Her evde daha fazla yer yaratır.  
Çözümlerimiz sizi destekler. İster erzak 
dolabı SPACE TOWER ister köşe 
çözüm SPACE CORNER kullanın, 
önceden sadece sınırlı erişimin müm-
kün olduğu yerlerde işlevsel saklama 
alanları kazanın. Küçük boşluklardan 
ve mobilya bazasından, SPACE TWIN 
ve SPACE STEP sayesinde etkin 
faydalanın.
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Blum şirketi
Yaklaşık 60 yıl önce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bugün uluslararası 
faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, 
menteşe ve çekmece sistemleridir. Geliştirilen tüm ürünlerin odak noktası her 
zaman mükemmel hareketi sağlamaktır.

www.blum.com

Blum
Avusturya’ da ve tüm dünyada
Blum’ un üretim merkezlerinden 
sekizi (Vorarlberg) Avusturya’ 
da ve diğerleri Polonya, ABD ve 
Brezilya’ dadır. Ve ayrıca 31 kar-
deş şirketi ve de temsilciliği vardır. 
Şirket 120’ den fazla pazarda 
yer almaktadır. Blum grubunun, 
6.000’ ü Vorarlberg’ de olmak 
üzere toplam 8.000 çalışanı 
bulunmaktadır.

Evrensel müşteri avantajı
“İster üretici veya satıcı ister mon-
tör veya mutfak kullanıcısı olsun, 
herkesin Blum ürünlerinin avan-
tajlarından yararlanması ve kişisel 
fayda sağlaması” Blum’ un global 
müşteri avantajı felsefesidir.

İnovasyonlar
Müşterileri inovatif aksesu-
ar çözümleri ile desteklemek 
ve şirket bazında uzun süreli 
başarıyı yakalamak için ar-ge’ 
ye, fabrikalara, demirbaşlara ve 
çalışanların eğitimine istikrarlı 
yatırım yapılması gerekmektedir. 
Dünya çapında 2.100’ den fazla 
ürün lisansına sahip olan Blum, 
Avusturya’ nın en yenilikçi şirket-
lerinden biridir.

Kalite
Blum’ un genel kalite anlayışı sa-
dece ürünler ile sınırlı değildir. Şir-
ket, sunduğu hizmetlerde, müşteri 
ve partnerleri ile girdiği ortak ça-
lışmalarda da aynı yüksek kaliteyi 
yakalamak istemektedir.

Çevre
Blum, doğru bir ekolojik tutumun 
uzun vadede ekonomik de oldu-
ğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun 
ömürlü olması önemli hedeflerden 
sadece biridir. Çevreci yöntemler-
den faydalanma, akıllı malzeme 
kullanma ve ihtiyatlı enerji yöneti-
mi diğer önemli kriterlerdir.

DYNAMIC SPACE
İyi iş akışı (Workflow), optimal 
saklama alanı kullanımı (Space) 
ve yüksek hareket konforu 
(Motion) pratik bir mutfak için 
temel ilkelerdir. Blum, pratik mut-
faklar için geliştirdiği fikirleri ile 
mobilya içine fonksiyon, konfor ve 
ergonomi getirmektedir.

Tüm değerler, 30.06.2019 tarihindeki bilgilerimizin güncel durumunu içerir
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Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com
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