
מסילות מובנטו 
קידמה טכנולוגית, תנועה, עיצוב



בין אם מסילת המובנטו בלומושן עם סרוו-דרייב או עם 
נותרו  וההרכבה  המסילה  מיקום  הקידוחים,   - טיפ-און 

זהים בכל היישומים. 

גם  מתאימות  הקיימות  השבלונות 
הרכבה  ומבטיחות  המובנטו  למסילת 

מדויקת, קלה ומהירה.

37 מ"מ

39 מ"מ
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תנועה מושלמת
 תנועה מושלמת )Prfecting motion(, תמיד היוותה את הבסיס 

  .BLUM והכוח המניע מאחורי פיתוח כל המוצרים מבית

 BLUM לקחו את מסילת ה-MOVENTO החדשה צעד נוסף קדימה: 

 כעת התנועה חלקה, שקטה ומדויקת יותר, מסונכרנת וזאת לצד 
אפשרויות הכוונון החדשות.  

 על אף החידושים הרבים במסילת המובנטו, אין שינוי בהרכבת המגירה, 
.)TANDEM( שנותרה זהה להרכבת מסילות הטנדם

מסילת המובנטו מציעה אפשרויות שימוש מגוונות.
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פתיחה 
כוח פתיחה נמוך ותנועה חלקה ושקטה - אלה המאפיינים של המסילה החדשה.

ניתן לחוש זאת במיוחד במגירות עם פרופילי ידית, כאשר יש שקע צר לאצבעות.

תנועה 
גלגלים בעלי חיכוך נמוך וסינכרון מושלם בין תנועת המסילה לתנועת הגלגלים, 

מבטיחה תנועה מאוזנת, חלקה ושקטה של המגירה.

סגירה 
 טכנולוגית הבלומושן מבטיחה סגירה שקטה, ללא מאמץ 

ומתאימה את עצמה לכל גודל מגירה, ללא תלות בכוח המופעל בסגירתה.
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כושר נשיאה ויציבות
 מבנה המסילה החדש - שטוח ורחב יותר, המקנה יציבות מיטבית גם במגירות 

רחבות וכבדות במיוחד מבחינת תכולתן.

למסילה החדשה ערך שקיעה נמוך מאוד וניתן להתקינה קרוב מאוד לרצפת הארון.

כושר הנשיאה של מסילות המובנטו: י40 ק"ג, 60 ק"ג.

אורכי מסילות: 750-250 מ"מ

ניתן להתקין את המגירה קרוב מאוד לרצפת הארון.
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מסילת מובנטו טיפ-און בלומושן
 מנגנון הטיפ-און בלומושן הינו מנגנון מכאני 

 המשלב יתרונות של 2 טכנולוגיות: 

טיפ-און פתיחה בלחיצה ובלומושן לסגירה שקטה.

 לפתיחה - לחיצה קלה על החזית והמגירה נפתחת 

       בתנועה חלקה, ללא מאמץ. 

לסגירה -  יש לדחוף קלות את המגירה.

בחזיתות גבוהות, שרוחבן מעל 60 ס"מ, יש להוסיף 

את מנגנון הסנכרון, על-מנת לשמור על טווח פעולה 

אופטימלי של מנגנון הטיפ-און בלומושן.

AI143 פירוט נוסף במידעון טיפ-און בלומושן, מק"ט

טכנולוגיית תנועה = קלות שימוש
 טכנולוגיית התנועה מבית BLUM מבטיחה שהשימוש היומיומי במגירה יהיה 

קל ונוח מבחינת פתיחת המגירה וסגירתה. 

 - )TIP-ON( או מכאנית )SERVO-DRIVE( בין אם הטכנולוגיה חשמלית 
נגיעה קלה בחזית והמגירות נפתחות, נעות ונסגרות מעצמן, בצורה חלקה 

ושקטה ללא כל מאמץ. 

מערכות אלה מתאימות במיוחד לשילוב ברהיטים ללא ידיות.

מסילת מובנטו עם סרוו-דרייב
 סרוו-דרייב - מערכת חשמלית התומכת בפתיחת

מגירות, ניתנת לשילוב עם מסילות המובנטו .

 שילוב זה מאפשר פתיחה קלה, נוחה ויעילה: 

נגיעה קלה זה כל מה שנדרש לפתיחת המגירה.

הודות לבלומושן, המגירה נסגרת בצורה חלקה 

ושקטה, ללא כל מאמץ.
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כוונונים חדשים ב-4 מימדים
 עם מסילות מובנטו, חזית המגירה ניתנת לכוונון בארבעה מימדים: צד, גובה, הטיה, עומק.
כוונון עומק אפשרי גם במגירות עם חזית פנימיות )הנמצאת בקו אחד עם קנט הארון(.

המסילה מותאמת לשימוש עם עובי דופן מגירה מקסימלי של  16 מ"מ.

 ניתן להשיג מרווח מדויק בין החזיתות לבין חזית קנט הארון, 
במהירות, בקלות, ללא צורך בכלים ומבלי להסיר את המגירה.
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כוונון צד:
 1.5 מ"מ

מתבצע בתופסן הנעילה 
המורכב לתחתית המגירה, 

צמוד לחזית.

1א’

מפצה כיוון אחורי - 

מתבצע בגלגלת, 
 על המסילה האחורית 

)לאחר ביצוע סעיף 1א’(.

1ב’

כוונון גובה:
3+ מ"מ

2

כוונון הטיה - 

מתבצע במנוף, על 
המסילה האחורית.

3

כוונון עומק:

 א. במסילה עם בלומושן - 
רכיב נפרד:    2 מ"מ  

 

 ב. במסילת טיפ-און בלומושן  
אינטגרלי:   2+/1- מ"מ  

4
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יישומים
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מסילות מובנטו לכל אזורי הבית
מסילת המובנטו תוכננה כך שתיתן מענה לכל הדרישות של 

 המשתמש היומיומי במטבח, בסלון, באמבטיה ובחדר השינה.

 ניתן לאחסן במגירות תכולה כבדה, הודות לכושר הנשיאה 

של המגירה וליציבות הגבוהה.

  מסילות המובנטו פותחות מגוון אפשרויות עיצוב לכל אזורי הבית.
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מסילת מובנטו עם חיבור לתחתית הארון 
מסילת מובנטו בלומושן, שליפה מלאה למשקל 40 ק"ג,    1

אורכים: 350, 400 מ"מ   

תופסן שמחבר בין המסילה לבין המגירה/מדף נשלף.   2

 תוספת 

תופסן אחורי - מותקן במגירות/מדפים נשלפים    3
בהם אין גב )משמש חלופה לקידוח(.   

ניתן להוסיף מנגנון לנעילת המדף במצב פתוח -     * 

פירוט בעמוד 13   
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מסילת מובנטו עם בלומושן אינטגרלי 
מסילת שליפה מלאה למשקל 40 ק"ג,    1

אורכים: 600,550,500,450,400,350,300,270,250 מ"מ   

מסילת שליפה מלאה למשקל 60 ק"ג,    1
אורכים: 750,700,650,600,550,500,450 מ"מ   

תופסן שמחבר בין המסילה לבין המגירה.      2

 תוספות

כוונון עומק, מק"ט: 298.7600   3

סט מייצב למגירות רחבות מאוד )ניתן לחיתוך(,    4
מק"ט: ZS7MXXXMU )הזמנה מיוחדת(   

מסילת מובנטו עם טיפ-און 
מסילת שליפה מלאה למשקל 40 ק"ג,    1

אורכים: 600,550,500,450,400,350,300,270,250 מ"מ   

מסילת שליפה מלאה למשקל 60 ק"ג,    1
אורכים: 750,700,650,600,550,500,450 מ"מ   

תופסן שמחבר בין המסילה לבין המגירה.      2

 תוספות למגירות מעל רוחב 600 מ"מ

T57.7400 :סט סינכרון, מק"ט   3

ZST.1160W :מוט סנכרון לחיתוך, באורך 1160 מ"מ, מק"ט   4

מסילת מובנטו עם טיפ-און בלומושן
מסילת שליפה מלאה למשקל 40 ק"ג,    1

אורכים: 600,550,500,450,400,350,300,270 מ"מ   

מסילת שליפה מלאה למשקל 60 ק"ג,    1
אורכים: 750,700,650,600,550,500,450 מ"מ   

תופסן שמחבר בין המסילה לבין המגירה.     2

 T60L7X40 ,סט מנגנון טיפ-און בלומושן   3
)למשקל 20/40/60 ק"ג(   

 תוספת למגירות מעל רוחב 600 מ"מ

מוט סנכרון לחיתוך במגוון מידות    4
T60LXXXW :אורך בהתאם לרוחב פנים ארון(, מק"ט(   
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שבלונה לסימון ולקידוח 
 מסילות, קוטר: 2.5 מ"מ או 

5 מ"מ לברגי יורו.

מק"ט: 65.1000.01

 שבלונה למגירות מעץ, 
לסימון ולקידוח קושרת גב 

אחורית ומנגנון נעילה למסילה

T65.1000.02 :מק"ט

שבלונות

מידע לתכנון
 הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל - 

משפחת מסילות המובנטו ׂ)MOVENTO( מבית BLUM מציעה שפע אפשרויות לתכנון 
רהיטים מעץ עם או בלי ידיות, במגוון משקלים, אורכים ואפשרויות פתיחה: 

 א. בלומושן )מנגנון סגירה רכה ושקטה, ללא תלות בכוח המופעל בסגירת המגירה(
  ב. טיפ-און )מנגנון פתיחה בלחיצה מכאני(

  ג. טיפ-און בלומושן )מנגנון מכאני המשלב את שתי הטכנולוגיות(
ד. סרוו-דרייב )מנגנון חשמלי התומך בפתיחת המגירה(

תוספת*

מנגנון לנעילת המגירה/המדף 
במצב פתוח

מק"ט 295.5600

72*

*75 למסילה 40 ק"ג, באורך 250 מ"מ

תמבט צד
זי

ח

חזית
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עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה אטרקטיבי

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה המושלמת, 

תמיד שלובים זה בזה ב-BLUM. משמעות הדבר - כל המוצרים 

של BLUM הופכים את השימוש ברהיטים איכותיים לחוויה 

אמיתית ומציעים מגוון פתרונות אידאליים לכל בית.

BLUM משלבת במוצריה מגמות עיצוב עכשוויות, העדפות 

 אישיות ושימוש בריהוט פונקציונלי ועל-כך זכו מוצריה 

פעמים רבות בהכרה ובפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב.

האיכות מוכיחה את עצמה יומיום

 מגירות ומערכות חלוקה פנימיות, מנגוני הרמה )קלפות(, 

צירים ומסילות מבית BLUM מאופיינים באיכותם הגבוהה.

האיכות מובטחת על-ידי בדיקות מקיפות של חומרים ושל 

איכות ובטיחות, תחת עומסים משתנים. תוצאות הבדיקות 

משולבות ישירות לתוך מערך הפיתוח והייצור של המוצרים. 

התוצאה - פתרונות פרזול מבית BLUM המושתתים על 

 טכנולוגיה חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי, 

המקנים תנועה מושלמת לכל אזורי המגורים.

חדשנות שמביאה לנוחות חיים גבוהה

האיכויות האמיתיות של רהיטים מתגלות לעתים קרובות רק 

דרך שימוש יומיומי. BLUM מספקת פתרונות פרזול חדשניים 

שמבטיחים שהקשר בין המשתמש לבין תפקוד הרהיט יהיה 

אופטימלי וכן שאפשר יהיה ליישם  רעיונות יוצאי דופן. 

לדוגמה, דלתות נטרקות הן נחלת העבר, הודות לסגירה 

 .BLUMOTION-השקטה של מנגנון ה 

ניתן ליישם בהצלחה גם רהיטים ללא ידיות ברחבי אזור 

המגורים כולו, הודות למערכות התומכות בפתיחת הרהיטים: 

TIP-ON מנגנון מכאני או SERVO-DRIVE מנגנון חשמלי.

התרומה שלנו לסביבה

מזעור ההשפעה של החברה על הסביבה מאוד מעסיקה 

את BLUM. תקנים כגון שימוש מושכל ואופטימלי בחומרים, 

השימוש ההולך וגובר במקורות אנרגיה חלופיים ותהליכים 

ידידותיים לסביבה הוכנסו במיוחד ליישום מטרה זו.

ב-BLUM, ההתנהגות האקולוגית האחראית מתחילה בשימוש 

נכון וטוב במשאבים, מתוך אהבה לעולם ולטובת הדורות 

הבאים.
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 BLUM
BLUM היא חברה אוסטרית בבעלות משפחתית, שנוסדה לפני למעלה מ-60 שנה, 

על-ידי יוליוס בלום. החברה פעילה במישור הבינלאומי, ומוצריה העיקריים כוללים 
צירים, מגירות ומנגנוני הרמה )קלפות(. כל מוצרי החברה  מושתתים על טכנולוגיה 

חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי, המקנים תנועה מושלמת לכל אזורי 
המגורים.
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מרכזי המידע והאתר נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.  

אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.  

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע 

 ראשל"צ:
רח' המדע 2, א.ת. מעוין שורק

 דיזיין סנטר, בני-ברק:
רח' לח"י 2, קומת כניסה, חנות 119

 צ'ק-פוסט, חיפה: 
רח' מרקוני 18

 ירושלים:
רח' יד חרוצים 14, א.ת. תלפיות

 ראש פינה:
א.ת. צ.ח.ר, פארק תעשיות הגליל
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