
HK-XS מנגנון אוונטוס 
מנגנון קטן, נוחות גדולה
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מנגנון קטן, איכות גבוהה
 אוונטוס HK-XS הינו מנגנון קומפקטי לארונות קטנים בעלי עומק מועט.

הודות לגודלו הצר, מנגנון זה מאפשר רמה גבוהה של חופש עיצובי.
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 תנועה איכותית גבוהה,
אופיינית למנגנוני האוונטוס  

.AVENTOS-יש תנועה איכותית גבוהה, כמו לשאר מנגנוני ה HK-XS גם לאוונטוס 
 תנועת פתיחת המנגנון וסגירתו מתבצעת לכאורה ללא משקל. 

הסגירה השקטה מתקבלת משילוב בין המנגנון לבין צירי הקליפ-טופ בלומושן.
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BLUM איכות מוכחת של 

מנגנון ההרמה בשילוב עם הקפיץ החזק הוא 

 .HK-XS האלמנט המרכזי של מנגנון קלפת אוונטוס

שילוב זה מקנה למנגנון יציבות ועמידות גבוהה, 

המובטחת לכל אורך חיי הרהיט.

 תנועה איכותית גבוהה

הקלפה ניתנת לעצירה בכל נקודה, כך שהידית 

תמיד תהיה בהישג יד.

 אפשרויות רבות

 בין אם החזיתות מעץ או מאלומיניום, צרות או

 רחבות, מיקום ההרכבה תמיד נשאר זהה. 

עובדה זו מאפשרת לשלב עם המנגנון חומרים 

שונים במגוון עוביים.
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 קשת רחבה של יישומים 
בכל אזורי הבית  

משמעות העיצוב הקומפקטי של קלפת אוונטוס HK-XS זה שניתן בקלות לאחסן 
בארונות קטנים בעלי עומק מועט. מנגנון הקלפה סימטרי וניתן לשימוש בצד אחד 

 של הארון או בשני צדדיו. 
המנגנון מתאים למגוון רחב של יישומים ועיצובים בכל אזורי הבית.
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 ארון עם חזית מראה

 ארונות עליונים בעלי עומק מועט אידיאלים

 לשימוש בחדר האמבטיה, למשל מעל הכיור. 

היתרון - פרטי האחסון מסודרים ותמיד נמצאים 

בהישג יד. 

 חזיתות רחבות

התקנת המנגנון בשני צידי החזית מאפשר 

להשתמש גם בחזיתות גדולות וכבדות.

 מעל קולט האדים

בזכות העומק המועט הנדרש להתקנת המנגנון, 

ניתן לנצל בצורה אופטימלית את החלל שמעל 

.HK-XS הקולט עם אוונטוס
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הרכבה קלה
 אוונטוס HK-XS ניתן להרכבה כמעט ללא שימוש בכלים. 

 אפשרויות הכוונון מגוונות ומבוצעות בנוחות ובקלות באמצעות בורג כוונון 
 שממוקם בחזית המנגנון. 

ביצוע כוונון מדויק מבטיח שהחזית תיעצר בכל נקודה נדרשת.

סרטון הרכבה
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 מנגנון קליפ

מנגנון הקלפה ניתן להרכבה ללא שימוש בכלים 

באמצעות מנגנון הקליפ. 

 התקנת הארון

יש מגוון אפשרויות הרכבה להתקנת המנגנון 

 בארון. מיקום ההתקנה תמיד נשאר זהה, 

ללא תלות בעובי החומר ממנו עשויה החזית.

 מתאם חזית

 מתאם החזית הקדמי מותאם לסוג החזית: 

עץ, מסגרת אלומיניום צרה או רחבה.
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טיפ-און לחזיתות ללא ידיות
חזיתות רהיטים ללא ידיות הפכו לפופולריות מאוד בעיצוב רהיטים מודרניים. 

 שימוש באוונטוס HK-XS טיפ-און מאפשר פתיחה קלה ונוחה באמצעות לחיצה קלה 
על חזית הארון.
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 כוונון מרווח חזית אינטגרלי 

ביצוע כוונון המרווח בין החזית 

לבין גוף הארון )4+/1-( הינו חלק 

אינטגרלי ממנגנון הטיפ-און 

 החיצוני/הקידוח. 

מרווח החזית – קטן או גדול, ניתן 

לביצוע בקלות ובנוחות, על-ידי 

סיבוב ראש המנגנון. 

 מגוון צבעים

יחידת הטיפ-און זמינה במגוון 

צבעים לבחירה, המאפשרים לבצע 

התאמה מושלמת או קונטרסט 

עיצובי בין צבע הטיפ-און לבין צבע 

פנים הרהיט.

 פתיחה קלה

לחיצה קלה בחזית משחררת את 

מנגנון הקלפה, כך שתוכלו לפתוח 

את חזית הארון כלפי מעלה בקלות 

ובנוחות.
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מידע לתכנון
 .HK-XS תומכות גם בהרכבת קלפת אוונטוס BLUM השבלונות הקיימות מבית

הן מאפשרות הרכבה מדויקת, קלה ומהירה.

שבלונה לקידוח חזית

ZML.0040.01

65.1051.0265.530065.5010

M31.100065.059A

65.055A

שבלונה בודדת לסימון וקידוח

שבלונה ראש קידוח צירים למקדחה ידנית

שבלונת קידוח אופקי לבלומושן ולטיפ-אוןשבלונת פח לסימון וקידוח תושבות

שבלונה לקידוח תושבות וצירים

שבלונות להרכבת חזית

שבלונות להרכבת הארון

 לצירים: 
אינסרטה, אקספנדו, ברגים

 לציר ראש בורג )2.5  מ"מ(
ולתושבות

 לסימון וקידוח:
מנגנוני אוונטוס ותושבות צירים
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* בשימוש עם מנגנון תלייה חיצוני, מינימום עומק פנים ארון: 200 מ"מ.

 Y = (FH-X) x 0.3

110î ציר קליפ-טופ בלומושן

מידות במ"מ

FD16192224 = עובי חזית

X45342315 = מרחק בליטת הקרניז

FH = גובה חזית

בהגבלה למשקל דלת 

2 X מקסימלי, כולל ידית

רוחב:  בהתאם לנתון כח

עומק פנים ארון: מינימום 125 מ"מ

נתוני ארון

LH = גובה פנים ארון

מרווחים נדרשים

HK-XS מנגנון אוונטוס

חישוב נתון כוח לקבלת המנגנון המתאים

עם מנגנון טיפ-און HK-XS מנגנון אוונטוס

)2X משקל החזית בק"ג )כולל משקל הידית X נתון כח = גובה ארון חיצוני

LF = נתון כח

 LF 800-1,600

 LF 500-1,200

20K1301T
20K1501T

הנתון מתייחס למנגנון אחד המורכב בצד הארון LF = נתון כח

 LF 800-1,800

 LF 500-1,500

20K1301
20K1501

קביעת המרחק הנכון בין הקרניז לבין חזית  הארון

אפשרות להוספת מעצור פתיחה לזווית ¬86כוונון מהיר ומדויק ב-3 מימדים

הנתון מתייחס למנגנון אחד המורכב בצד הארון
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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.

 "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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www.bluran.co.il
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