AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
Áttekintés

▶ AVENTOS HF – felnyíló vasalat
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■
■
■
■

kétrészes előlap
korpuszmagasság 480 - 1040 mm
korpuszszélesség 1800 mm-ig
csak 3 féle erőhordozó és 4 féle teleszkópos emelőkar
minden felhasználási területre
■ erőhordozók és előlaprögzítők szimmetrikusan használhatók

Fotó

▶ AVENTOS HS – felbillenő vasalat
■
■
■
■

egyrészes előlap
korpuszmagasság 350 - 800 mm
korpuszszélesség 1800 mm-ig
párkányléccel ellátott felsőszekrényekhez is alkalmazható
■ 9 féle erőhordozó és egy emelőkar készlet minden
felhasználási területre

Fotó

▶ AVENTOS HL – felnyíló lift vasalat

60
■ erőhordozók és előlaprögzítők szimmetrikusan használhatók

■
■
■
■

egyrészes előlap
korpuszmagasság 300 - 580 mm
korpuszszélesség 1800 mm-ig
olyan korpuszoknál is alkalmazható, amin egy másik
korpusz is el van helyezve
■ 5 féle erőhordozó és 4 féle emelőkar készlet minden
felhasználási területre

Fotó

52
■ erőhordozók és előlaprögzítők szimmetrikusan használhatók

▶ AVENTOS HK – felnyíló vasalat

68

■
■
■
■

egyrészes előlap
korpuszmagasság 600 mm-ig
korpuszszélesség 1800 mm-ig
párkányléccel ellátott felsőszekrényekhez is alkalmazható
■ 4-féle erőhordozó minden felhasználási tartományhoz
■ erőhordozók és előlaprögzítők szimmetrikusan használ-

Fotó

▶ Tartozékok
Csavarok
Központosított fúró
Ajtóütköző
Csavarhúzó
Csillagfejű bit
Nyitásszöghatároló

74
74
74
75
75
75

Fotó
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hatók

AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
▶ AVENTOS HF – harmonika felnyíló vasalat

Még soha nem lehetett harmonika felnyíló vasalatot ilyen könnyen mozgatni
AVENTOS HF esetén az előlap nyitás közben
középen harmonikaszerűen hajlik össze.
Ideális magasabb felsőszekrényekhez, itt
a fogantyú minden helyzetben jól elérhető
marad. Különböző magasságú előlapok is
szerelhetők AVENTOS HF vasalattal.
■ lágyan és halkan záródik, a BLUMOTIONnek köszönhetően
■ könnyen nyitható
■ minden nyitási helyzetben megállítható
■ jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
■ kis program, nagy felhasználási terjedelem
■ egyszerű szerelés és állítás
■ stabil, széles előlapoknál is
■ hosszú élettartam
■ szabadon választható fogantyú pozíció
■ nincsenek előreálló elemek

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

AVENTOS HF vasalattal a felnyíló ajtók fáradtság nélkül nyithatók. Nehéz A beépített BLUMOTION a nehéz és könnyű bútorajtókat is egyaránt
előlapok esetén csak csökkentett mozgatóerő szükséges. A fokozatmen- lágyan és halkan zárja
tes megállás garantálja, hogy az előlap minden kívánt helyzetben állva
maradjon

További előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Hosszú élettartam
Az erőhordozó fő alkatrésze a
masszív rugós egység.
Az eredmény: hosszú élettartam
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Nincs kiálló alkatrész
Levehető teleszkópos emelőkar
– előny a bútorgyártásban és a
konyhaszerelésnél

Ujjbecsípődés elleni védelem
A CLIP top-köztes kivetőpánt
innovatív technikájával tűnik ki, az
ujjvédelem biztosítva van
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Azonos polclapok lehetősége
A korpusz magassága szerint 2
egyforma polclap helyezhető be

AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
▶ AVENTOS HS – felbillenő vasalat

Mozoghat egy felbillenő vasalat lágyabban is?
AVENTOS HS vasalattal az egyrészes előlap
a korpusz fölé billen így ez ideális a nagyfelületű, egyrészes előlapoknak. A felbillenő vasalat helyes választás párkányléccel vagy egyéb
díszítő elemmel ellátott szekrények esetén.
■ lágyan és halkan záródik, a BLUMOTIONnek köszönhetően
■ könnyen nyitható
■ minden nyitási helyzetben megállítható
■ jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
■ párkányléccel ellátott felsőszekrényekhez
alkalmazható
■ kis program, nagy felhasználási terjedelem
■ egyszerű szerelés és állítás
■ stabil, széles előlapoknál is
■ hosszú élettartam
■ nincsenek előreálló elemek

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

AVENTOS HS olyan mozgási komfortot kínál, ami lelkesít. A nehéz
előlapok a csökkentett mozgatóerő által fáradtság nélkül nyithatók. A
fokozatmentes megállás garantálja, hogy az előlap minden kívánt helyzetben állva maradjon

A beépített BLUMOTION a nehéz és könnyű bútorajtókat is egyaránt
lágyan és halkan zárja

További előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Hosszú élettartam
Az erőhordozó fő alkatrésze a
masszív rugós egység.
Az eredmény: hosszú élettartam
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Nincs kiálló alkatrész
Levehető teleszkópos emelőkar
– előny a bútorgyártásban és a
konyhaszerelésnél

Párkánylécek és díszlécek
Párkányléccel és díszléccel tervezett korpuszok AVENTOS HS vasalattal
gond nélkül nyithatók. Ezáltal további lehetőség nyílik a konyhatervezés
során

52

▶ AVENTOS HS – felbillenő vasalat
▶▶ Áttekintés
▶ AVENTOS HS – felbillenő vasalat
Fa előlapok és széles alukeretek
Keskeny alukeretek

54
54

Fotó

▶ Tartozékok
Csavarok
Központosított fúró
Ajtóütköző
Csavarhúzó
Csillagfejű bit

74
74
74
75
75

Fotó

▶▶ Felszerelés, leszerelés és beállítás
Biztonsági figyelmeztetés
Szerelés
Leszerelés
Állítás

56
56
58
57

Fotó

Jelzések
Termék külön kérésre
Általános információk
Tartozékok
AVENTOS HS – felbillenő vasalat
Fa előlap
Széles alukeret
Keskeny alukeret
Tervezés
Felszerelés, leszerelés és beállítás
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AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer

AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
▶ AVENTOS HL – felnyíló lift vasalat

Lágy mozgású lift vasalatok
AVENTOS HL vasalattal az előlap függőlegesen felfelé mozog. Ideális megoldás olyan
magas- vagy felsőszekrények előlapjaihoz
mint a magas építésű szekrény vagy pl. mikró
vagy elektromos kisgépek eltakarásához.
■ lágyan és halkan záródik, a BLUMOTIONnek köszönhetően
■ könnyen nyitható
■ minden nyitási helyzetben megállítható
■ jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
■ olyan korpuszoknál is alkalmazható, amin
egy másik korpusz is el van helyezve
■ kis program, nagy felhasználási terjedelem
■ egyszerű szerelés és állítás
■ stabil, széles előlapoknál is
■ hosszú élettartam
■ nincsenek előreálló elemek

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

Függetlenül az előlap súlyától és nagyságától az AVENTOS HL csökkentett mozgatóerejével könnyen nyitható és zárható. A fokozatmentes megállás garantálja, hogy az előlap minden kívánt helyzetben állva maradjon

A beépített BLUMOTION a nehéz és könnyű bútorajtókat is egyaránt
lágyan és halkan zárja

További előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Hosszú élettartam
Az erőhordozó fő alkatrésze a
masszív rugós egység.
Az eredmény: hosszú élettartam
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Nincs kiálló alkatrész
Levehető teleszkópos emelőkar
– előny a bútorgyártásban és a
konyhaszerelésnél

Párkánylécek és díszlécek
AVENTOS HL olyan korpuszoknál is alkalmazható, amin egy másik
korpusz vagy párkányléc van elhelyezve
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▶ AVENTOS HL – felnyíló lift vasalat
▶▶ Áttekintés
▶ AVENTOS HL – felnyíló lift vasalat
Fa előlapok és széles alukeretek
Keskeny alukeretek

62
62

Fotó

▶ Tartozékok
Csavarok
Központosított fúró
Ajtóütköző
Csavarhúzó
Csillagfejű bit

74
74
74
75
75

Fotó

▶▶ Felszerelés, leszerelés és beállítás
Biztonsági figyelmeztetés
Szerelés
Leszerelés
Állítás

64
64
66
65

Fotó

Jelzések
Termék külön kérésre
Általános információk
Tartozékok
AVENTOS HL – felnyíló lift vasalat
Fa előlap
Széles alukeret
Keskeny alukeret
Tervezés
Felszerelés, leszerelés és beállítás
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AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer

AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
▶ AVENTOS HK – felnyíló vasalat

Elragadó mozgási komfort átélése
AVENTOS HK esetén az egyrészes előlap
felnyílik melyet optimális olyan csökkentett
magasságú korpuszoknál használni, mint a
magas szekrény, a hűtő feletti vagy a felsőszekrény. A fejlesztés során a párkánylécet is
figyelembe vettük.
■ lágyan és halkan záródik, a BLUMOTIONnek köszönhetően
■ könnyen nyitható
■ minden nyitási helyzetben megállítható
■ jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
■ párkányléccel ellátott felsőszekrényekhez
alkalmazható
■ kis program, nagy felhasználási terjedelem
■ egyszerű szerelés és állítás
■ stabil, széles előlapoknál is
■ hosszú élettartam
■ nincsenek előreálló elemek

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

AVENTOS HK vasalattal a felnyíló ajtók különösebb erőkifejtés nélkül
könnyed mozgatással nyithatók és zárhatók. A fokozatmentes megállásnak köszönhetően az előlap minden kívánt helyzetben állva marad

A beépített BLUMOTION a nehéz és könnyű bútorajtókat is egyaránt
lágyan és halkan zárja

További előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Hosszú élettartam
Az erőhordozó fő alkatrésze a
masszív rugós egység.
Az eredmény: hosszú élettartam
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Nincsenek kiálló alkatrészek
A kiszállítás zárt emelőkarokkal történik – ez előny a bútorgyártásban
és a konyhaszerelésnél

Párkánylécek és díszlécek
AVENTOS HK fejlesztése során a párkányléccel vagy díszléccel ellátott
korpuszokat is figyelembe vettük. Ezáltal további lehetőség nyílik a konyhatervezés során
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AVENTOS

AVENTOS – felnyíló vasalatrendszer
▶ AVENTOS HK – felnyíló vasalat
▶▶ Áttekintés
▶ AVENTOS HK – felnyíló vasalat
Fa előlapok és széles alukeretek
Keskeny alukeretek

70
70

Fotó

▶ Tartozékok
Csavarok
Központosított fúró
Ajtóütköző
Csavarhúzó
Csillagfejű bit

74
74
74
75
75

Fotó

▶▶ Felszerelés, leszerelés és beállítás
Biztonsági figyelmeztetés
Szerelés
Leszerelés
Állítás

72
72
73
72

Fotó

Jelzések
Termék külön kérésre
Általános információk
Tartozékok
AVENTOS HK – felnyíló vasalat
Fa előlap
Széles alukeret
Keskeny alukeret
Tervezés
Felszerelés, leszerelés és beállítás
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Nyitásszöghatároló

75

CLIP top – kivetőpántrendszer

CLIP top

▶ BLUMOTION ajtókhoz

Ajtók záródása – lágyan és halkan
Az új BLUMOTION a bútorajtókat még ha lendülettel mozognak is, lágyan és halkan zárja.
Legyen az konyha, előtér, fürdő, hálószoba
vagy nappali – az új BLUMOTION mindenhol otthon érzi magát. Így gondoskodik a
tökéletes mozgás a komfortról az élet minden
területén.
■ adaptív rendszerként alkalmazkodik az ajtó
súlyához és záródási sebességéhez
■ különböző kivitelben szinte minden ütköztetési megoldáshoz alkalmazható
■ beépítése a gyártás minden időpontjában
lehetséges
■ a beépített túlterhelés védelem megóvja a
rendszert a nem rendeltetésszerű használat okozta sérülésektől

Az adaptív rendszer – a tökéletes mozgás vezérlése

Különleges komfort a magas alkalmazkodó képességnek köszönhetően

Mindezért a BLUMOTION adaptív
rendszerének intelligens technikája
felel

Azokra az eldöntendő faktorokra reagál, mint az ajtónagyság,
ajtósúly és a záródási sebesség

Valamint megfelelő mértékben
lefékezi az ajtó mozgását. Az
eredmény egy állandó tökéletes
zárómozgás – lágyan és halkan

Nagymértékű záródási sebesség
A fékezőelem kevésbé nyúlik meg.
A közeg csak lassan tud továbbáramolni.
-> erősített hatás

Túl nagy záródási sebesség
A túlterhelés védelem működésbe
lép.
-> BLUMOTION- és kivetőpánt
védelem

Így működik az adaptív rendszer

Egy pillantás az adaptív
BLUMOTION rendszer színfalai
mögé
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Kismértékű záródási sebesség
A fékezőelem kevésbé nyúlik meg.
A közeg ellenállás nélkül gyorsan
továbbáramlik.
-> csökkentett hatás
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CLIP top – kivetőpántrendszer

▶▶ BLUMOTION 973A – felpattintáshoz
■
■
■
■
■
■

egyenes pántkarok
hajlított pántkarok
erősen hajlított pántkarok
széles nyitásszögű kivetőpántok
szögbenálló kivetőpántok
CRISTALLO üveg- és tükörajtóhoz

Áttekintés – kivetőpántok
Áttekintés – szögbenálló megoldások
BLUMOTION 973A
Szerelés

168
169
170
180

Fotó

▶▶ BLUMOTION 971A – ráütődő adapterlemezben
■ facsavar
■ EXPANDO
■ dübel

Áttekintés – kivetőpántok
Áttekintés – szögbenálló megoldások
BLUMOTION 971A
Szerelés

168
169
172
180

Fotó

▶▶ BLUMOTION 970A – befúráshoz, kivetőpántfelől
■ befúráshoz
■ adapterlemezzel

Áttekintés – kivetőpántok
Áttekintés – szögbenálló megoldások
BLUMOTION 970A
Tartozékok – adapterek
Szerelés

168
169
174
178
181

Fotó

▶▶ BLUMOTION 970. – befúráshoz, fogantyúfelől
■ befúráshoz
■ adapterlemezzel

Áttekintés – kivetőpántok
Áttekintés – szögbenálló megoldások
BLUMOTION 970.
Tartozékok – adapterek
Szerelés

Fotó

Jelzések
Termék külön kérésre

Ráütődő szögbenálló megoldás

Általános információk

Teljesen ráütődő szögbenálló megoldás

Nyitásszög

Gérben vágott szögbenálló megoldás

BLUMOTION ajtókhoz

Kivetőpánt egyenes pántkarral

Ráütődő

Kivetőpánt hajlított pántkarral

Ikerráütődő

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral

Közézáródó

Rögzítés facsavarral

Pillérmegoldás

EXPANDO-rögzítés

Sarokszekrény-harmonikaajtó

Bepréseléses rögzítés

Közézáródó szögbenálló megoldás

Tervezés

Félig ráütődő szögbenálló megoldás

Felszerelés, leszerelés és beállítás
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168
169
176
178
181

CLIP top

▶ BLUMOTION ajtókhoz
▶▶ Áttekintés

TANDEMBOX – kihúzórendszerek
▶ Alapelemek
▶▶ Áttekintés – alapelemek

Standardkorpusz
Fiók

Belső fiók

81.5

Alapelem

105

96.5

TANDEMBOX

220

224

134

128.5

222

226
Frontkihúzású fiók

228
Belső magasító korlátos fiók

160

Magasító korláttal

160

Alapelem

192

Magasító korláttal

232

192

230

224

Kettős magasító
korláttal

236

224

234

224

Duplafalú BOXSIDE – Z37H

240

224

238

224

Z36H000G.02 sz.
üveg-BOXSIDE

244

224

242

246
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TANDEMBOX – kihúzórendszerek
▶ Alapelemek
▶▶ Áttekintés – alapelemek

SPACE CORNER, SYNCROMOTION
Sarokfiók megoldás

101.5

Alapelem

TANDEMBOX

250
Frontkihúzású sarokfiók megoldás

Duplafalú BOXSIDE – Z37H

227.5

Alapelem

254

Mosogatós szekrény
Fiók

Belső fiók

96.5

96.5

Alapelem

258
Frontkihúzású fiók

224

Duplafalú BOXSIDE – Z37H

224

Alapelem

Duplafalú BOXSIDE – Z37H

224

260

242
Korpuszszélesség 400 - 600 mm
Kamraszekrény

262
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