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Originele Blum-kwaliteit
voor een perfecte werking
Klapdeuren, scharnieren, lades en geleiders van Blum maken gebruik van
geavanceerde technologie en zijn gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring.
Uitgebreide testen garanderen een perfecte werking – van gemakkelijk openen tot zacht en geruisloos sluiten. Voor kwaliteit, een meubelleven lang.
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Bewegingstechnologieën voor
hoogwaardig bewegingscomfort
Bewegingstechnologieën van Blum maken het openen en sluiten van meubels
niet alleen gemakkelijker, ze maken de beweging tot een belevenis. Voor hoog
bewegingscomfort in alle woonbereiken – elektrisch of mechanisch.
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gedempt
sluiten

Mechanisch

openen &
gedempt
sluiten

Elektrisch

Elk meubel sluit zacht en geruisloos –

Ondersteunt het openen van klapdeuren/lades

deur of klapdeur.

gingsuitloop gebeurt volkomen vrij. Sluit zacht

onafhankelijk van het gewicht van de lade,

na aantikken van het front. De verdere beween geruisloos dankzij de geïntegreerde

BLUMOTION. Bij klapdeuren zelfs automatisch,
na activering met een druk op de knop.

voor klapdeuren, deuren en lades

openen &
gedempt
sluiten

Mechanisch

voor klapdeuren, lades, koel-/vrieskast en vaatwasmachine

openen

Mechanisch

Opent de lade door op het front te drukken tot

Opent meubels door op het front te drukken tot

te trekken is ook mogelijk. Sluit zacht en geruis-

den. Sluiten door dichtdrukken, zonder demping.

ze volledig geopend kan worden. Openen door

loos met een lichte zwaai dankzij geïntegreerde

ze volledig geopend of uitgetrokken kunnen wor-

BLUMOTION. Sluiten door dicht te drukken is
ook mogelijk.

voor lades

voor geselecteerde klapdeuren, deuren en lades
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Ontdek de voordelen van
al onze klapdeursystemen

www.blum.com/aventos

Klapdeuren voor
meer bewegingsvrijheid
AVENTOS-klapdeurbeslag zorgt voor hoog bewegingscomfort voor elke
bovenkast. In de keuken of in de woonkamer, voor kleine of grote fronten, met
AVENTOS kunnen klapdeuren heel gemakkelijk geopend worden en – dankzij
de geïntegreerde BLUMOTION – ook zacht en geruisloos gesloten worden.
Hierdoor blijft de gebruiker van bewegingsvrijheid genieten.
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AVENTOS HF –

AVENTOS HS –

AVENTOS HL –

De oplossing voor de hoge bo-

Het ideale beslag voor grote,

Geschikt voor hoge kasten of

Voor vouwklapdeuren

venkast met tweedelig front

en geringe beschikbare ruimte
boven de kast.

Voor zwenkdeuren

eendelige fronten. Op die manier
blijft er voldoende ruimte boven
het corpus voor kroonlijsten
of wangen.

Voor liftdeuren

bovenkasten met erboven liggende fronten en dekt zelfs bijzondere inbouwsituaties, bv de inbouw
van elektrische apparaten,
mooi af.

AVENTOS HK top - Voor klap-

AVENTOS HK-S –

AVENTOS HK-XS –

Compact, minimalistisch, uiterst

De geschikte oplossing voor

Geschikt voor hoge kasten of

deuren

functioneel. Als flexibel beslag-

pakket is het zowel geschikt voor
kleine als voor grote klapdeuren.

Openingshoekbegrenzer en beveiligingsoplossing zijn geïntegreerd.

Voor kleine klapdeuren

kleinere, eendelige klapdeuren

zoals boven de voorraadkast of

koelkast. Dankzij de compacte afmetingen past het beslag perfect
in kleine meubels.

Voor kleine klapdeuren

bovenkasten en overtuigt door de
geringe inbouwruimte. Het is ook
een oplossing voor corpussen
met geringe binnendiepte.
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Scharnieren voor
talrijke inbouwsituaties
Het uitgebreide assortiment scharnieren van Blum biedt voor vele toepassingen de geschikte oplossing. De scharnieren worden gekenmerkt door betrouwbare werking, groot instel- en montagecomfort en een attractief design.
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CLIP top BLUMOTION

Verfijnde techniek, geconcentreerd

tot in de kleinste ruimte. Bij CLIP top

BLUMOTION is de functie voor zacht

en geruisloos sluiten direct in de scharniertop geïntegreerd.

CLIP top

Gewoon opklikken en klaar. CLIP top
biedt standaard- en speciale schar-

nieren voor de meest uiteenlopende

toepassingen. Optioneel aan te vullen
met BLUMOTION of TIP-ON.

MODUL

Klassiek design en betrouwbare wer-

king – de MODUL-scharnieren met hun
gecombineerde opschuif- en schroeftechniek wordt in de meubelbouw al
vele jaren gewaardeerd.
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Lades voor tal
van designvereisten
Blum-lades bieden een breed spectrum aan mogelijkheden qua vormgeving en
proberen tegemoet te komen bij de veelzijdige designeisen aan meubels. Onze
lades hebben één voor één een vederlichte loop, een hoog bewegingscomfort,
een overtuigende kwaliteit en hebben oog voor design.
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LEGRABOX

Rechtlijnig design met duidelijke vormen en slanke ladezijdewanden van

slechts 12,8 mm – dat is LEGRABOX.

Naast LEGRABOX pure met matte me-

talen oppervlakken, is de designvariant
LEGRABOX free voorraadlade nog
individueler vorm te geven.

TANDEMBOX

De drie programma-overzichten TAN-

DEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro

en TANDEMBOX plus bieden veelzijdi-

ge vormgevingsmogelijkheden op basis
van de beproefde corpusprofielen.

METABOX

METABOX-lades en voorraadlades

bestaan slechts uit enkele onderdelen

en zijn dankzij hun stabiele materialen
geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Optioneel aan te vullen met
BLUMOTION.
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Lade-indelingen voor mooie orde
De praktische lade-indelingen van Blum creëren orde in alle lades en voorraadlades. Alle voorraden hebben een vast plaatsje en alles wordt overzichtelijk en veilig opgeborgen. Zo benut u de beschikbare opbergruimte optimaal
zoals u wenst.
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AMBIA-LINE voor LEGRABOX

De elegante lade-indeling zorgt voor

mooie orde in alle woonbereiken. De
vakverdelingen kunnen gemakkelijk

worden gepositioneerd en zijn verkrijgbaar in zowel in staal- als houtdesign.

ORGA-LINE voor TANDEMBOX

ORGA-LINE creëert praktische orde in
lades en voorraadlades. Hoogwaardig

roestvrij stalen bakjes zorgen voor een
goed overzicht en directe bereikbaarheid. De flexibele dwars- en lengte-

verdelers kunnen gemakkelijk aan de
voorraadlades worden aangepast.

Praktische keukenaccessoires

De geraffineerde keukenaccessoires

maken veel handelingen gemakkelijker.
Messen, borden, kruiden en vershoud-

en aluminiumfolie zijn netjes opgeruimd
en meteen binnen handbereik wanneer
u ze nodig heeft.
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Geleiders voor
uitstekende loopkwaliteit
Geleiders voldoen aan verschillende eisen op het vlak van bewegingskwaliteit
van houten lades en voorraadlades. Zelfs zwaar beladen voorraadlades lopen
vederlicht en overtuigen in alle woonbereiken met hoog gebruikscomfort en
zeer goede uithangstabiliteit.
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MOVENTO

TANDEM

een gesynchroniseerde vederlichte loop ook een

gebruikscomfort bij enkel en volledig uittrekbare lades.

De geleiders van MOVENTO maken indruk met naast
4-dimensionale frontaanpassing en een dynamische
belastbaarheid van 40 kg en 60 kg.

TANDEM zorgt voor een vederlichte loop en hoog

Kan naar keuze gebruikt worden met koppelings- of

opsteektechniek. Met de TANDEM 19 mm bieden wij een
geleider voor houten lades met ladezijwanden van 17 tot
19 mm.

Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM

STANDARD

fort. Voor volledig uittrekbare tabletladen met MOVENTO

lengeleiding, zijn dankzij het kleine aantal onderdelen

Woonkwaliteit komt optimaal samen met design en comen TANDEM-geleiding hebben wij een praktische

ladestop ontwikkeld. Deze weggewerkte en plaatsbespa-

STANDARD, de zichtbare geleiders met beproefde rolsnel en gemakkelijk te verwerken.

rende oplossing houdt de tabletlade veilig vast.
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Verwerkingshulpmiddelen
voor een precieze montage
Een precieze montage is de basis voor hoge bewegingskwaliteit van klapdeuren, scharnieren, lades en geleiders. De verwerkingshulpmiddelen van Blum
zorgen voor een nauwkeurige, efficiënte en eenvoudige montage en voldoen
aan de hoogste veiligheidsvereisten.
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Boor- en beslagmachines

Het brede spectrum van boor- en

beslagmachines van Blum biedt ideale

ondersteuning voor elke verwerkingssituatie. Een snelle voorbereiding en een
eenvoudige bediening vergemakkelijken de efficiënte verwerking.

Montagetoestellen

De montagetoestellen geven optimale
ondersteuning bij de verwerking: door
eenvoudig gebruik en grote gebruiksvriendelijkheid.

Mallen

De mallen zorgen bij de verwerking

voor exacte positionering en garan-

deren optimale functionaliteit van de

Blum-producten. Ze kunnen in de werkplaats of ter plaatse flexibel worden
ingezet.
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Volledig ondersteuningspakket –
bij elke stap in uw werk
Met de E-SERVICES van Blum ondersteunen wij u online, altijd en overal.
Onze Services worden rechtstreeks afgestemd op uw werk. Sommige
Vergemakkelijken individuele taken, andere begeleiden u door middel van
verschillende processtappen. Zo komt u gemakkelijker en sneller tot een
optimaal resultaat.
www.blum.com/services
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Productkeuze, planning en bestelling

Marketing

eenvoudig de juiste beslagoplossingen, realiseert

beeld toegang tot productinformatie en marke-

Met de productconfigurator vindt u snel en

u geverifieerde artikelstuklijsten of downloadt u

productspecifieke CAD-data. Sla uw plannings
resultaten op en beheer ze in "Mijn projecten"

en bereidt uw bestellingen comfortabel voor in
"Mijn bestellijsten".

www.blum.com/productconfigurator

Met de E-SERVICES van Blum heeft u bijvoor-

tingmateriaal. Zo vindt u in de Marketing medi-

atheek professioneel marketingmateriaal zoals

hogeresolutiefoto's, video's en brochures – altijd
actueel en op elk moment online beschikbaar.

www.blum.com/marketinglibrary

CAD/CAM-dataservice

Montage en instelling

CAD- en CAM-data apart of als pakket te

raten biedt monteurs direct ter plaatse nuttige

De CAD/CAM-dataservice stelt u in staat
downloaden en verder te gebruiken.

De EASY ASSEMBLY-app voor mobiele appahandleidingen en video’s. Alle informatie voor

een eenvoudige en precieze montage en instel-

ling van de Blum-producten zijn ook altijd offline
toegankelijk.

www.blum.com/ccds

www.blum.com/eaapp
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Ideeën van Blum
voor praktisch wonen
Bewezen oplossingen die keukens functioneler en persoonlijker maken, maken
indruk in elke ruimte. Ga met ons mee op een ontdekkingsreis door de wereld
van creatieve meubeloplossingen voor elk type woning.

www.blum-inspirations.com
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De keukengebruiker staat centraal
Blum observeert sinds jaren keukengebruikers over de hele wereld en

onderzoekt de dagelijkse gewoontes

en het werkverloop in keukens. Daaruit
ontstaan veel ideeën en praktische

oplossingen die speciaal afgestemd

zijn op de behoeften van de keukengebruiker.

Functionele keukens

Keukenmeubels worden vaak inten-

sief gebruikt en moeten zich dagelijks

bewijzen. DYNAMIC SPACE biedt veel-

zijdige ideeën over hoe u opbergruimte,
comfort en ergonomie in de keuken

optimaal kunt vormgeven. Laten we
onze ervaringen met elkaar delen.

Praktische kastoplossingen

Voor meer ruimte bij u thuis. Onze

oplossingen helpen u daarbij. Of u
nu kiest voor de SPACE TOWER-

voorraadkast of de SPACE CORNERhoekoplossing, u krijgt functionele

opbergruimte waar voorheen slechts
beperkte toegang mogelijk was.

Smalle tussenruimten en meubelsokkels worden met SPACE TWIN en
SPACE STEP effectief benut.
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De onderneming Blum
Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum
opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades.
Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging
centraal.

www.blum.com
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Blum in

Globaal klantenvoordeel

Innovaties

Het bedrijf heeft acht fabrieken

monteurs of keukengebruikers –

beslagoplossingen te ondersteu-

Oostenrijk en wereldwijd

in Oostenrijk (Vorarlberg) en

vestigingen in Polen, de VS en

Brazilië. Verder heeft Blum nog

31 dochterondernemingen/vertegenwoordigingen. Het bedrijf is

aanwezig op meer dan 120 markten. In totaal zijn 8.000 mensen

“Fabrikanten, handelaars,

iedereen moet van de voordelen
van de Blum producten kunnen

profiteren en er persoonlijk baat
bij hebben”, zo luidt de filosofie

van het globale klantenvoordeel
van Blum.

aan de slag in de Blum groep,

Om klanten met innovatieve

nen en het economische succes
te verzekeren, moet consequent
geïnvesteerd worden in onder-

zoek en ontwikkeling, in fabrieken
en installaties, en in de opleiding

van medewerkers. Met meer dan

2.100 patenten wereldwijd is Blum
een van de meest innovatieve

van wie 6.000 in Vorarlberg.

bedrijven in Oostenrijk.

Kwaliteit

Milieu

DYNAMIC SPACE

sprekend dat onze producten van

dat duurzaam ondernemen op

optimale opbergruimte (space) en

Bij Blum vinden we het vanzelf-

topkwaliteit zijn. Die lijn trekken

wij door, ook voor onze services
en samenwerking met klanten

en partners hanteren wij strenge
kwaliteitscriteria.

Bij Blum zijn we ervan overtuigd
lange termijn ook economisch de

beste keuze is. De duurzaamheid
van onze producten is hierbij

slechts één belangrijk aspect.

Andere belangrijke maatregelen
zijn de toepassing van milieu-

vriendelijke processen, intelligent
materiaalgebruik en weloverwo-

Goede ergonomie (workflow),

groot bewegingscomfort (motion)
zijn belangrijke kenmerken van

een praktische keuken. Met zijn

ideeën voor praktische keukens
wil Blum functionaliteit, com-

fort en ergonomie in meubels
brengen.

gen energiemanagement.

Alle gegevens hebben betrekking op de huidige stand van onze kennis op 30.06.2019
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