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טכנולוגיה חדשנית
 הטיפ-און בלומושן הינו מנגנון 100% מכאני, המשלב יתרונות של 2 טכנולוגיות:

 1.  טיפ-און - מנגנון מכאני התומך בפתיחת דלתות/חזיתות רהיטים
2. בלומושן - מנגנון שמאט את המגירה, כך שהיא נסגרת בצורה שקטה וללא מאמץ.

הטכנולוגיה המתוחכמת מבית BLUM מתאימה למגירות לגראבוקס ולמסילות המובנטו.
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נגיעה קלה

והמגירה נפתחת

 לחיצה קלה
והמגירה נסגרת
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שילוב מרתק
 לחיצה קלה בחזית והמגירה נפתחת בתנועה חלקה ונסגרת בצורה שקטה, ללא מאמץ. 

 חווית התנועה המושלמת משלבת הרמוניה ונוחות תנועה עם טכנולוגיית 
הטיפ-און בלומושן.

החלק הטוב ביותר: התנועה מבוססת על מנגנון 100% מכאני.

 סרקו לצפייה בסרטון 
טיפ-און בלומושן
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אקסטרה נוחות מובטחת
 עם טיפ-און בלומושן ניתן לשלב כל קונספט עיצובי עם פונקציונליות,

 במיוחד אם עיצוב הריהוט תוכנן ללא שימוש בידיות או אם נעשה שימוש
בידיות כאלמנט עיצובי למטרת הדגשה.

 קלות שימוש מרשימה במיוחד היא הדבר המשותף 
לכל סוגי המגירות עם מנגנון הטיפ-און בלומושן.
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L מגירות עם ידיות

 עיצוב אישי משולב עם
 טיפ-און בלומושן: 

פתיחת מגירות ארגונומית, 
קלה ונוחה מתבצעת 

 בלחיצה קלה, 
גם כאשר הידיים מלאות.

 מגירות עם ידיות
כאלמנט עיצובי

 לעיתים ידיות נותנות  
 לרהיטים את האקסטרה 

 משהו הנוסף.
הטיפ-און בלומושן תומך 

 ברעיונות עיצוביים מיוחדים, 
על-ידי הוספת פונקציונליות.

 מגירות עם ידיות
אינטגרליות שקועות 

טיפ-און בלומושן מקל על 
פתיחת מגירות עם ידיות 

 אינטגרליות שקועות: 
לחיצה קלה בכל מקום על 
חזית המגירה היא כל מה 

שנחוץ.
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מרווח מינימלי

 מנגנון טיפ-און בלומושן 
ניתן לכוונון לקבלת מרווח 

מינימלי של 2.5 מ"מ בין 
 החזית לקנט הארון,

פתרון אידיאלי גם למטבחים.

כוונון ב-4 מימדים

הכוונון ב-4 מימדים מבטיח 
מרווח מדויק.

כוונון עומק אינטגרלי מתבצע 
ללא שימוש בכלים על-ידי 

שימוש בגלגל הכוונון.

עמידות גבוהה

ניתן בקלות לפתוח את 
החזית במשיכה או לדחוף 

לסגירה ומנגנון הטיפ-און 
בלומושן ישאר בתפקוד 

אופטימלי, ללא שינוי.
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פונקציונליות גבוהה
 מנגנון הטיפ-און בלומושן מעמיד לרשותכם קשת רחבה של אפשרויות לשימוש 

עם מגירות חיצוניות ופנימיות ללא ידיות.

הוספת מוט סינכרון מגדילה את אפשרויות השימוש גם למגירות עם חזיתות 
גבוהות ורחבות. 
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 מנגנון טיפ-און בלומושן הוא הפתרון המכאני המושלם לרהיטים ללא ידיות 
בכל חלקי הבית.

הרכבת מגירות עם מנגנון הטיפ-און בלומושן זהה להרכבת הלגראבוקס.

 מומלץ להשתמש בשבלונות מבית BLUM, כדי שההתקנה והרכבת המגירות 
תהיה קלה, פשוטה, מהירה ומדויקת.

הרכבה קלה ופשוטה

 סרקו לצפייה בסרטון 
הרכבה טיפ-און בלומושן
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חוסך זמן בהרכבה 

מנגנון הטיפ-און בלומושן ניתן להרכבה 
בארונות סטנדרטיים ובכל סוג חזית. 

שימוש במנגנון חוסך את זמן העבודה 
 הנדרש להרכבת ידית פרופיל לחזית

או לגוף הארון.

מיקום קידוח זהה

מיקום הקידוח של הלגראבוקס 
ומסילות המובנטו זהה למיקום 

הקידוח של מובילי הטיפ-און בלומושן.

 הרכבה פשוטה, 
ללא שימוש בכלים

מנגנון הטיפ-און בלומושן מורכב 
ללא שימוש בכלים, כמו בכל שאר 

הרכיבים. 

כוונון מדויק של מרווח החזית

שימוש בשבלונת הכוונן מאפשר לכוונן 
 במדויק ובנוחות מרווח של 2.5 מ"מ 

בין החזית לבין קנט הארון עבור 
מסילות הלגראבוקס והמובנטו.

11



12



טיפ-און בלומושן במטבח
שימוש יומיומי במטבח מציב דרישות גבוהות במיוחד לרהיטים עם  תנועה מושלמת.

טיפ-און בלומושן מספק השראה ונוחות שימוש מושלמת, שלא מוטלת בספק.
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טיפ-און בלומושן בחלל המגורים
 טיפ-און בלומושן מאפשר ליישם עיצוב מודרני בכל חללי המגורים.

רהיטים ללא ידיות, נוחים לשימוש וניתנים לביצוע הודות לטכנולוגיה 
 .BLUM החדשנית מבית
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טיפ-און בלומושן בחדר האמבטיה
הטיפ-און בלומושן עבור לגראבוקס ומובנטו, מבטיחים תנועה מושלמת גם בחדר 

האמבטיה שלך.

 רכיבי המנגנון עשויים פלסטיק ומתכת מצופה אבץ, המקנים הגנה אופטימלית
מפני קורוזיה, אפילו במקומות בעלי לחות גבוהה מאוד. 
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טיפ-און בלומושן במסדרון
 עם טיפ-און בלומושן עבור לגראבוקס ומובנטו, ניתן לבצע רהיטים ללא ידיות

בכל חללי המגורים, כולל במסדרון.

 פעולת המסילה חלקה ושקטה, כך שגם חזיתות גבוהות ורחבות
יכולות להיפתח בלחיצה ולהיסגר בשקט וללא מאמץ.
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S בלומושן 
פתרון אחד, 3 טכנולוגיות

 מוביל הבלומושן S מתאים לשימוש עם 3 טכנולוגיות התנועה: 
 בלומושן, טיפ-און בלומושן וסרוו-דרייב

ומאפשר גמישות בבחירת טכנולוגיית התנועה גם לאחר הרכבת המוביל.

עיצוב ותכנון עד הפרט האחרון
 רכיבי הטיפ-און בלומושן מתאימים למובילי הלגראבוקס ולמסילות המובנטו ומקנים פתרון לכל יישום.
לבחירתכם טווח רחב של אורכי מובילים למגירות במשקלים שונים, המאופיינות ביציבות גבוהה.

S מסילות מובנטו בלומושן

2730354045505560657075

40 ק"ג

60 ק"ג

)NL( אורך
משקל נשיאה

S מובילי לגראבוקס בלומושן

273035404550556065

40 ק"ג

70 ק"ג

)NL( אורך
משקל נשיאה
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יחידות טיפ-און בלומושן ותופסני הדריכה 

 יחידות הטיפ-און בלומושן מגיעות בחמישה דגמים - כל דגם בצבע שונה, ומתייחס לטווח שונה של משקל נשיאה ואורך מסילה.
ניתן להרכיב את יחידות הטיפ-און השונות לכל המגירות בהתאם לכוח הפתיחה הנדרש, למעט דגמים S1 + S0 המתאימים למידות 

קטנות בלבד. תופסן הדריכה הינו אוניברסלי ומתאים לכל מובילי הלגראבוקס ומסילות המובנטו.

מוט סינכרון )ראו פירוט בעמ’ 21-20( 

מוט סינכרון עגול + מתאם

מוט סינכרון מרובע

טיפ-און בלומושן - מנגנון סינכרון

ניתן לקבל מגוון אפשרויות תכנון גם כאשר יש מרווח מינימלי של 2.5 מ"מ בין החזית לבין קנט הארון.
 חובה להוסיף מנגנון סנכרון למגירות עם חזיתות החל מגובה 380 מ"מ ומעלה ולכל מגירה החל מרוחב 415 מ"מ ומעלה, 

 על-מנת לשמור על טווח פעולה אופטימלי של מנגנון הטיפ-און בלומושן.
הודות למתאם מוט הסינכרון, ניתן לחבר את המוט בקלות ובנוחות, ללא שימוש בכלים.

 מידות קטנות   
 :)NL( אורך מסילה 

לגראבוקס ומובנטו 300-270 מ"מ

 :)NL( אורך מסילה 
לגראבוקס 650-350 מ"מ  |  מובנטו 750-350 מ"מ

    L1 
 משקל 20-0 ק"ג

            אפור בהיר

    S0 
 משקל עד 10 ק"ג

            לבן

    S1 
 משקל 20-10 ק"ג

            אפור בהיר

    L3 
 משקל 40-15 ק"ג

            אפור כהה

    L5 
 משקל: לגראבוקס 70-35 ק"ג; מובנטו 60-35 ק"ג

            שחור

ללא סינכרומושן
עם סינכרומושן

19



 מידע לתכנון
 מינימום רוחב פנים ארון למגירות עם טיפ-און בלומושן: 171 מ"מ.

 יש להוסיף מנגנון סנכרון לכל מגירה עם חזית החל מגובה 380 מ"מ ומעלה
 ולכל מגירה החל מרוחב 415 מ"מ ומעלה. 

לגראבוקס

לגראבוקס עם מוט סינכרון עגול 

 רוחב פנים ארון: מינימום 293 מ"מ
למגירות עם חזית מעל גובה 380 מ"מ

לגראבוקס עם מוט סינכרון מרובע

 רוחב פנים ארון: 293-245 מ"מ
למגירות עם חזית מעל גובה 380 מ"מ

 מידה לחיתוך מוט:
 LW - פנים ארון )מ"מ( מינוס 221 מ"מ

 מידה לחיתוך מוט:
 LW - פנים ארון )מ"מ( מינוס 247 מ"מ

לגראבוקס - צד אחד ללא: בלומטיק, טיפ-און בלומושן, מחזיק מוט סנכרון

 רוחב פנים ארון: 171 - 244 מ"מ
למגירות עם חזית עד גובה 380 מ"מ
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מובנטו

 מידה לחיתוך מוט:
 LW - פנים ארון )מ"מ( מינוס 241 מ"מ

 מידה לחיתוך מוט:
 LW - פנים ארון )מ"מ( מינוס 267 מ"מ

מובנטו עם מוט סינכרון עגול 

 רוחב פנים ארון: מינימום 314 מ"מ
למגירות עם חזית מעל גובה 380 מ"מ

מובנטו עם מוט סינכרון מרובע

 רוחב פנים ארון: 313-265 מ"מ
למגירות עם חזית מעל גובה 380 מ"מ

מובנטו - צד אחד ללא: בלומטיק, טיפ-און בלומושן, מחזיק מוט סנכרון

 רוחב פנים ארון: מינימום 225 מ"מ
למגירות עם חזית עד גובה 380 מ"מ
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עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה אטרקטיבי

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה 
 .BLUM-המושלמת, תמיד שלובים זה בזה ב 

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.

 "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 


