
ONYX BLACK קליפ-טופ בלומושן שחור
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יותר מעיצוב - סגנון
רהיטים כהים מקנים מראה נקי ואלגנטי מבפנים ומבחוץ.

 צירי קליפ-טופ בלומושן בגוון שחור ONYX BLACK משתלבים באופן מושלם 
 עם רהיטים כהים, ובכך מגדילים את טווח אפשרויות עיצוב פנים הארון, 

מבלי להתפשר על העיצוב.

3



ONYX BLACK קליפ-טופ בלומושן
 טכנולוגיית הקליפ - מוכחת לאורך שנים 

ומקנה לדלתות תנועה מושלמת.
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טכנולוגיה חדשנית שולבה 
לתוך המקום הקטן ביותר 

 תנועה מדויקת כמו שעון -  
הטכנולוגיה המתוחכמת 

לתנועה מושלמת שולבה 
במקום הקטן ביותר האפשרי 

ומקנה סגירה שקטה ללא 
מאמץ, לדלתות לרהיטים.

 סגירה שקטה ללא מאמץ,
לכל סוג של דלת

בשקט וללא מאמץ - כך נסגרות 
דלתות עם בלומושן, ללא קשר 

למשקלן או למהירות סגירתן.

הודות לפעולה האידיאלית של 
 מנגנון הבלומושן, דחיפה קלה
 היא כל מה שנדרש לסגירה, 

 אפילו בדלתות קטנות 
וקלות משקל.

 פעולת סגירה שקטה, 
 ללא מאמץ, 

גם עבור דלתות קטנות

לקבלת תנועה מושלמת 
בדלתות קטנות או בדלתות 

קלות משקל, ניתן לבטל 
בקלות את פעולת הבלומושן 

 באחד הצירים. 
כל שעליכם לעשות הוא להזיז 

את הכפתור הנמצא בראש 
הציר ולסגור את הדלת פעם 

אחת. כעת פעולת ביטול 
הבלומושן הושלמה.
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ציר הקליפ-טופ 
 השחור מתאים 
למגוון רחב של 

יישומים, ומאפשר 
 פתיחה קלה, 

 גישה נוחה 
ועיצוב שממשיך 

לתוך הארון.
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היישום לארונות 
פינתיים ניתן לביצוע 

 בקלות עם ציר 
קליפ-טופ בלומושן 

בגוון שחור.

חופש גדול יותר 
בבחירת חומר 
 והתאמת צבע, 

בשימוש עם ציר 
קליפ-טופ בלומושן 

לדלתות דקות.

בין אם הדלת מעץ או 
ממסגרת אלומיניום 
צרה או רחבה, ציר 
קליפ-טופ השחור 

ניתן לשימוש עם 
דלתות, ממגוון 

חומרים ועוביים.



מידע לתכנון
אפשרויות ההרכבה נשארו כשהיו )לא שונו(:  אינסרטה, ברגים ותושבות  

הרכבה מהירה, בקלי קלות, בשיטת הקליפ  

חל איסור להשתמש בפטיש בעת הרכבת הציר בחור המיועד  

השבלונות הקיימות לסימון, לקידוח ולהתקנת צירים, מתאימות לשימוש   
גם עם צירי הקליפ-טופ בגוון שחור ONYX BLACK, )פירוט בקטלוג    

)AC174 :מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבה, מק"ט  

    
תושבות שחורות

תושבת פרפר משוכללת - ברגים תושבת משוכללת ישרה - ברגים

תושבת פרפר משוכללת 3 מ"מ - ברגים תושבת משוכללת ישרה - שתילה

תושבת משוכללת 6 מ"מ - קליפ תושבת סופר משוכללת - אקספנדו

תושבת משוכללת 3 מ"מ  - אקספנדו

מספר צירים בהתאם לגובה הדלת ולמשקלה

על-מנת להשיג יציבות גבוהה, המרחק בין הצירים   
צריך להיות בהתאם לרשום בטבלה.  

המידע המוצג בטבלה מתייחס לדלתות ברוחב 600 מ"מ  

קישור למידע נוסף על קליפ-טופ בלומושן:

       סרטוני הרכבה וכוונון

       הוראות הרכבה

       מידעונים

       טופסי הזמנה
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ONYX BLACK מגוון צירי קליפ-טופ בגוון שחור
אפשרוית הרכבה יישומים סוגי צירים

אקספנדו שתילה ברגים אינסרטה אחר פנימי כפוף ישר תיאור זווית

צירים סטנדרטיים  - בלומושן

ציר  ֖ 110

צירים ליישומים מיוחדים  - בלומושן

ציר  ֖ 95 לדלת עבה/פרופיל

ציר המשך   ֖ 95

ציר   ֖ 95 לפרופיל 19 

ציר  ֟ 110 מיוחד - כיסוי קנט עד עובי 21 מ"מ

 ציר  ֟ 110 אקספנדו T לדלתות דקות 
)ישר, כפוף, פנימי - נקבעים לפי מרחק הקידוח(

ציר   ֖ 155 לנשלפים

צירים זוויתיים  - בלומושן

ציר זוויתי  ֟ 45 )וו(  ישר
ציר זוויתי  ֟ 45 )ו(  כיסוי חצי קנט

צירים ללא קפיץ עבור טיפ-און )פתיחה בלחיצה(

ציר  ֖ 95 לדלת עבה/פרופיל - ללא קפיץ

ציר  155֖ לנשלפים - ללא קפיץ

טיפ-און - פתיחה בלחיצה

מתאם חיצוני ישר ארוך - שחור

כל אחד מהמנגנונים כולל:  לוחיות )הדבקה והברגה( + בורג
 מנגנון )קצר( שחור לדלתות

מנגנון )ארוך( שחור לדלתות פנימיות/גדולות

תוספות לצירים

 מגביל פתיחת  ציר  ֟ 155 ל-  ֟ 92   )אפור כהה(
מגביל פתיחת  ציר  ֟ 155 ל-  ֟ 110 )אפור בהיר( מגביל פתיחת  ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 86

 מתאם הרחקה לראש ציר קליפ-טופ בלומושן
 מתאים לשימוש עם צירים:

 ֟ 107,   ֟ 110,   ֟ 110 מיוחד,   ֟ 95  לדלת עבה/פרופיל

 ציר אקספנדו T לדלתות דקות:
 מגביל פתיחת ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 85    )אפור כהה(
מגביל פתיחת ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 92    )אפור בהיר(
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עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה אטרקטיבי  

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה המושלמת, תמיד 
 BLUM משמעות הדבר - כל המוצרים של .BLUM-שלובים זה בזה ב

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 השקטה 
 .BLUMOTION-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  

 .BLUM מזעור ההשפעה של החברה על הסביבה מאוד מעסיקה את
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.



'

 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.

 "Global customer benefits" בין אם אתה
 יצרן, סוכן מכירות, מתקין או משתמש )לקוח סופי(, 

  - BLUM כולם שותפים באופן אישי להנאה מהמוצרים של 
.BLUM זו הפילוסופיה של
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5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

 CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק
 קומת כניסה, חנות 119,

רח’ לח"י 2

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח’ יד חרוצים 14

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 באר שבע
 א.ת. עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

 צ’ק-פוסט, חיפה
רח’ מרקוני 18

מרכזי המידע 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 

www.bluran.co.il


