
AVENTOS HK
Az új vasalatrendszer felnyíló ajtókhoz



Elragadó mozgási komfort átélése
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Tökéletes mozgás

Elegáns design 

Komfortos szerelés

Sok előny

Rendelési információk és tervezési 
méretek

AVENTOS-felnyíló vasalat család

A Blum márkanév

Minőség, ami lelkesít

Tartalom

AVENTOS HK felnyíló vasalattal a 
vevők a felnyíló ajtókat is komfor-
tosan használhatják.
A vasalattechnika könnyű nyitást ga-
rantál, fokozatmentes megállítást és 
lágy záródást a BLUMOTION tech-
nikának köszönhetően.



Lágyan és halkan –
út a tökéletes mozgáshoz
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A nyitás új könnyedsége

AVENTOS HK vasalattal a felnyíló ajtók különösebb 
erőkifejtés nélkül könnyed mozgatással nyithatók és 
zárhatók. A fokozatmentes megállítás gondoskodik arról, 

A nagy súlyú és lendülettel mozgó előlapok is lágyan 
és halkan záródnak. AVENTOS HK esetén a beépített 

BLUMOTION-technika magas használati 
komfortról gondoskodik, amit vevője érté-
kelni tud. 

Lágy és halk záródás a BLUMOTION-nek köszönhetően

hogy az előlap minden pozícióban állva maradjon és a 
fogantyú minden kívánt helyzetben elérhető legyen. 

a lendülettel mozgó ajtók,...
... puhán lefékeződnek ...
… majd lágyan és halkan záródnak. 

A BLUMOTION-komfort:



Elegáns design
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AVENTOS HK felel a kitűnő eleganci-
áért és a kiérlelt technikáért. A magas 
minőségű takarósapkák a korpusz-
belsőnek modern és harmonikus 
megjelenést kölcsönöznek.

Stílusos technika



Szerelés és állítás:
Egyszerű, gyors és komfortos
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Erőhordozó szerelése: A szimmet-
rikus gyártási mód lehetővé teszi 
a beépítést jobb- és baloldalon 
egyaránt.

A szimmetrikus előlaprögzítő ráhe-
lyezése az előlapra.

Az előlap CLIP-technikával 
szerszám nélkül szerelhető az 
erőhordozóra. 

Szerelés a legrövidebb időn belül

AVENTOS HK a jól bevált CLIP-technikával van kitüntetve. 
Így lehet egy felsőszekrény felnyíló ajtóját kevés kézmozdu-
lattal szerelni és leszerelni.

A korpuszban való szerelés csak kevés kézmozdulatot 
követel:

Fokozatmentes beállítás a minden-
kori előlapsúlynak megfelelően az 
erőhozdozó finombeállításával.

Egyszerűen és precízen állítható

AVENTOS HK vasalattal az előlap 3-dimenzióban állítható. 
Ez egy optikailag kifogástalan fugakép komfortos és pontos 
beállítását teszi lehetővé közvetlen a vevőnél a helyszínen. 
A nyitó- és záróerő finombeállítása az erőhordozón talál-
ható beállítócsavarral végezhető. Egy skála megkönnyíti a 
helyes erőbeállítást, ami a mindenkori előlap súlyához pon-
tosan igazítgató. 

Az előlap pontos illesztése a csiga-
menetes 3-dimenziós állításnak 
köszönhető.
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Sok előny

1800 mm-ig

60
0 

m
m

-ig
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AVENTOS HK különböző fa előlapok és alukeretek kombinálásával sokféle változatban alkalmazható.

Nincs kiálló alkatrész

A kiszállítás zárt karral történik, így nincsenek kiálló alkat-
részek a korpuszból . Ezáltal a gyártás során a belső szállí-
tások is gond nélkül végezhetők.

Ugyan a program csak kevés alkatrészt tartalmaz, az 
AVENTOS HK minden szokásos felnyíló ajtó szélességet és 
-magasságot lefed. Így az erőhordozók bal és jobb oldalon 
szerelhetők fel. A kevés alkatrész érezhetően leegyszerűsíti 
a rendelést, a gyűjtőlistázást és a raktározást.

Kis program,
nagy felhasználási terjedelem

* Ergonómikus okokból 600 mm maximális korpuszmagasságot javasolunk. Magasabb felnyílók is alkalmazhatók, csupán a 
megfelelő teljesítményfaktorral kell számolni.

A teljes felhasználási 

program 4-féle 

erőhordozóból áll
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AVENTOS HK vasalattal a felnyíló ajtók minden nyitása 
és zárása során vevői a Blum magasminőségét élik át. 
Ennek a vasalatmegoldásnak a lelke az erőhordozó és a 
BLUMOTION, egy masszív rugós egység a hosszú élettar-
tamért. 

Minőség – 
egy bútoréleten keresztül

Rugós egység

BLUMOTION – zárás

Emelőkar

Az AVENTOS HK fejlesztése során a párkányléccel vagy 
díszléccel ellátott korpuszokat is figyelembe vettük. Ez na-
gyobb mozgásteret nyit a konyhatervezésben.

Párkánylécek és díszlécek a nagyobb terve-
zési lehetőségekért 

Finombeállító csavar
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A teljesítményfaktor segítségével a 
szükséges erőhordozókat ki lehet 
számolni.
A teljesítményfaktor függ az előlap 
súlyától (beleértve a fogantyút is) va-
lamint a korpuszmagasságtól.
A teljesítményfaktor és az előlap sú-
lya egy harmadik erőhordozó beépí-
tésével 50 %-kal növelhető.

Így számoljunk: Teljesítményfaktor = korpuszmagasság [mm] x előlap súlya
 beleértve a fogantyút is [kg])

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

LF teljesítményfaktor

er
őh

or
do

zó

2x szimmetrikus erőhordozó
2x nagy takarósapka
2x kis takarósapka
8x Ø 4 x 35 mm csavar

A készlet tartalmaz:

szimmetrikus előlaprögzítők

Fa előlapok
Keskeny alukeretek

szimmetrikus erőhordozó
Teljesítményfaktor Nikkelezett cikkszám

AVENTOS HK
Rendelési információk

Nyitásszöghatároló 
cikkszámMűanyag

Nyitásszög

Figyelmeztetés!
1200 mm korpuszszélességtől egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka az előlap nyitott állapotban való 
behajlása.

cikkszám

Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén
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Magassági pozíció Illesztőcsapok pozíciója Helyszükséglet

Tervezési méretek

Előlapmegmunkálás

Párkányléc helyigénye Min. fuga Korpuszmegmunkálás

MF Minimum fuga nyitásnál (2mm) Fúrósablon
cikkszám

F Fuga
SFA Oldalsó előlapráütés

Keskeny alukeretek tervezése

3x Ø 4 x 35 mm

SOB Vastagabb felső lapok Anyagvastagság változtatása esetén a 
megmunkálási méretekre ügyelni kell.

SOB max. 26 mm * min. 261 látható szekrényfüggesztővel

Keskeny alukeretek Fa előlapok



AVENTOS –
Blum-termékcsalád felnyíló ajtók alkalmazásához

AVENTOS HS felbillenő ajtókhoz
Az előlap lágyan a korpusz fölé billen és így gondoskodik a 
tárolnivalók könnyű eléréséről. A korpusz feletti helyszük-
séglet a minimumra csökken.

AVENTOS HF harmonika felnyíló ajtókhoz
Nyitás során a két előlap középen harmonikaszerűen mo-
zog. Így főleg a magas felsőszekrényeknél garantált a fo-
gantyú minden pozícióban való elérhetősége.

Az előlap függőlegesen emelkedik fel. Ez a felnyíló vasalat 
optimális megoldás olyan magas- és felső szekrények ese-
tén amin egy másik tárolóelem is el van helyezve.

AVENTOS HL felnyíló lift vasalatAVENTOS HK felnyíló vasalat
Alkalmazható magas szekrényben, a hűtőszekrény felett 
vagy a felső szekrényben.



Többet mozdítani

Blum Önnek egy megbízható és biz-
tos partnere akar lenni: Megfelelő 
termékekkel, észszerű szolgáltatá-
sokkal és illetékes partnerekkel.

Vevőink kívánságai és szükségletei 
képezik tevékenységünk mozgató 
erejét.

Megbízható, biztonságos, illetékes

A párbeszéd során új esélyeket fe-
dezünk fel, hogy közösen többet 
mozdítsunk.
Így tudjuk szolgáltatásainkat vevőink-
nek világszerte optimálni és kiegészí-
teni olyan módon, hogy abból min-
denkinek előnye származzon. 
Bútorgyártók, bútorkereskedők, bú-
torszerelők és bútorvásárlók.

Erről szól a globális vevőhaszon filo-
zófiánk, amit évtizedek óta ápolunk.

Blum innovációk ma mérföldkövek a 
bútorgyártásban. Ez értékesebb bú-
torok gyártására, és a bútorhaszná-
lók lelkesítésére ösztönöz. A szépség 
és funkció sikeres egyesítése révén.

Célunk, hogy a bútorok nyitása és 
zárása érezhető élményt okozzon. 
„Többet mozdítani“ az az igény, ami 
mindazokat összeköti, akik a Blum 
márkanévért a legjobbat nyújtják.



 L
ig

ht
H

au
s

Te
ch

ni
ka

i é
s 

te
rm

ék
pr

og
ra

m
 v

ál
to

zá
so

k 
le

he
ts

ég
es

ek
.

Pr
in

te
d 

in
 A

us
tri

a.
 ID

N
R:

 4
26

.8
51

.2
 E

P-
11

0/
1H

U
-H

U
/0

4.
07

-1

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Balassagyarmati út 2, Pf. 124
Tel.: +36 27 319323
Fax: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com
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