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 קליפ-טופ בלומושן  - 
ההייטק לתנועה המושלמת

 ציר הקליפ-טופ בלומושן הינו נקודת ציון חדשה: הטכנולוגיה המתוחכמת,
לתנועה מושלמת, שולבה במקום הקטן ביותר האפשרי – בראש הציר.

 ומה המשתמשים מרווחים? 
תנועה מושלמת בכל דלתות הרהיטים ולאורך כל חיי הרהיט.

הציר עומד בכל תקני הבקרה והאיכות האירופיים המחמירים ביותר.

 פרסים בינלאומיים 
על איכות ועיצוב המוצר
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לקבלת תנועה מושלמת 
בדלתות קטנות, הבלומושן צריך 

להיות מופעל רק בציר אחד.

ציר הקליפ-טופ בלומושן ניתן 
 לשימוש כמעט עם כל יישום: 

דלתות המותקנת בזוויות 
שונות, דלתות עבות ועוד.

קבלת תוספת שטח אחסון: 
בשימוש עם ציר קליפ-טופ 

 בלומושן   ֟ 155 לנשלפים
)אין צורך בהרחקות(.

בין אם הדלת מעץ או ממסגרת 
 אלומיניום צרה או רחבה – 

הציר ניתן לשימוש עם דלתות 
ממגוון חומרים ועוביים.
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טכנולוגיה חדשנית
הטכנולוגיה החדשנית שולבה במקום הקטן ביותר - בראש הציר.

 תנועה מדויקת כמו שעון – הטכנולוגיה המתוחכמת, לתנועה מושלמת,
 שולבה במקום הקטן ביותר האפשרי ומקנה סגירה שקטה ללא מאמץ, 

לדלתות לרהיטים.

 הקליפ-טופ בלומושן עוצב ותוכנן כך שדלתות הרהיטים ייפתחו 
200,000 פעמים בתנועה מושלמת, לאורך כל חיי הרהיט.
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 בלומושן - סגירה  שקטה, 
ללא מאמץ, לכל סוג של דלת  

 בשקט וללא מאמץ – כך נסגרות דלתות עם בלומושן, 
ללא קשר למשקלן או למהירות סגירתן.

 בשל היחס האידיאלי בין מנגנון הסגירה לבין הבלומושן, דחיפה עדינה
היא כל מה שנדרש לסגירה, אפילו בדלתות קטנות וקלות משקל.
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 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 את הכפתור הנמצא 
בראש הציר ולסגור את הדלת 
פעם אחת. כעת פעולת ביטול 

הבלומושן הושלמה.

מקום לאפשרויות חדשות – 
מרכז הציר החדש מאפשר 

שימוש גם בדלתות עבות

 עם ציר   ֟ 110 החדש 
)כפוף, ישר, פנימי(, ניתן כעת 

 להשתמש בדלתות עבות 
עד 24 מ"מ בהתאם ליישום.

נקודת מרכז הציר החדש 
מבטיחה שבמהלך פעולת 
הפתיחה, לא יהיו בליטות – 

מראה אחיד של דלתות הארון.

כתוצאה מהטכנולוגיה 
המתוחכמת, ניתן כעת להשיג 
מרווח קטן ואחיד של 2.5 מ"מ 

בין הדלתות, כולל בדלתות 
עבות.
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 עיצוב אלגנטי - 
טכנולוגיה מתוחכמת בתוך גוף מעוצב ומסוגנן

למרות הטכנולוגיה המתוחכמת החדשה שהוכנסה לראש הציר, הקליפ-טופ 
בלומושן נשאר זהה בגודלו ובפרופורציות לצירי הקליפ-טופ האחרים.

 העיצוב האלגנטי מדגיש את האיכות הגבוהה 
המאפיינת את הטכנולוגיה ואת המראה של הציר.
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קליפ-טופ

הטופ )הפסגה( כשמדובר בכוונון: כמו צירי הקליפ 
 האחרים, ציר הקליפ-טופ בלומושן מאפשר כוונון 

 קל ונוח ב-3 מימדים: 
כוונון עומק באמצעות בורג ספירלי וכוונון גובה וצד 

המותאמים לסוגים השונים של התושבות.

עומק קידוח ראש הציר

ציר   ֟ 110 מעלות: 13 מ"מ  
ציר   ֟ 107 מעלות: 11.5 מ"מ -    

כאשר מוסיפים מתאם הרחקה לראש הציר   *   
)גובה - 1.5 מ"מ(, עומק הקידוח = 10 מ"מ.    

ציר זה הינו פתרון מומלץ לשימוש עם דלתות     
מסגרת אלומיניום.   

11.5 מ"מ
)*10 מ"מ(

ציר 107°

13 מ"מ
ציר  110° 

 טכנולוגיית הקליפ מוכחת לאורך שנים – 
פשוטה ומאפשרת הרכבה ללא שימוש בכלים.

ניתן לשימוש עם התושבות הקיימות.  

מנגנון האינסרטה החדש מאפשר להרכיב את הציר   
לדלת ללא שימוש בכלים.  

קליפ-טופ בלומושן

כעת, כאשר הבלומושן הוא חלק מהציר, תהליכי הרכבה 
נוספים אינם נחוצים עוד לאחר שהכוונון בוצע.
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מידע לתכנון
אפשרויות הרכבה זהות )לא השתנו(:  אינסרטה, אקספנדו, שתילה, ידני 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 בלומושן. צירי קליפ-טופ בלומושן למגוון יישומים   
.)AC174 :פירוט בקטלוג מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבה, מק"ט(  

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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תוספות לצירים

מגביל פתיחת  ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 86

 ציר אקספנדו T לדלתות דקות:
 מגביל פתיחת ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 85    )אפור כהה(
מגביל פתיחת ציר  ֟ 110 ל-  ֟ 92    )אפור בהיר(

 מגביל פתיחת ציר  ֟ 125 ל-  ֟ 92   )אפור בהיר(
מגביל פתיחת ציר  ֟ 155 ל-  ֟ 92   )אפור כהה( 
מגביל פתיחת ציר  ֟ 155 ל-  ֟ 110 )אפור בהיר(

 מתאים לשימוש עם צירים:
 ֟ 107,   ֟ 110,   ֟ 110 מיוחד,   ֟ 95  לדלת עבה/פרופיל

מתאם הרחקה לראש ציר קליפ-טופ בלומושן
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אפשרוית הרכבה יישומים סוגי צירים

אקספנדו שתילה ברגים אינסרטה אחר פנימי כפוף ישר תיאור זווית

צירים סטנדרטיים 

ציר  ֟ 110

צירים ליישומים מיוחדים 

ציר  ֟ 95 לדלת עבה/פרופיל

ציר  ֟ 125 לנשלפים דלת עבה 

ציר  ֟ 155 לנשלפים

ציר המשך   ֟ 95 

ציר המשך כיסוי קנט   ֟ 95

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

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

 ציר קריסטלו הדבקה   ֟ 110 לדלתות זכוכית
)ישר, כפוף, פנימי - נקבעים לפי מרחק ההדבקה(

צירים זוויתיים 

ציר זוויתי   ֟ 15 )ווו( כיסוי קנט מלא

 
ציר זוויתי   ֟ 30 )ווו( כיסוי קנט מלא

ציר זוויתי  ֟ 45  )וו(   ישר
ציר זוויתי   ֟ 45  )ווו( כיסוי קנט מלא

ציר זוויתי  ֟ 45  )ו(  כיסוי חצי קנט

ציר זוויתי  ֟ 15- )ווו( כיסוי קנט מלא

ציר זוויתי   ֟ 30- )ווו( כיסוי קנט מלא

ציר זוויתי   ֟ 45- )ווו( כיסוי קנט מלא

תוספות לצירים - ראו עמוד 10 )מימין(

מגוון צירי קליפ-טופ בלומושן
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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
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