
פתרונות טכנולוגים לרהיטים ומטבחים ללא ידיות 
סרוו-דרייב, טיפ-און בלומושן, טיפ-און, בלומושן
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 ארכיטקטורה ורהיטים
  משתלבים לרעיון עיצובי הרמוני  

צורות מרובעות, קווים נקיים וחללים גדולים – השפעת האדריכלות  היא לא דבר חדש 
בבית המודרני. המגמה העיצובית הטהורה מציבה עימה אתגרים ממשיים בבניית 
רהיטים ומטבחים באזורי מגורים קלאסיים המתמזגים לכדי יחידה אחת מסוגננת.

BLUM קטלוג זה מציג את התפיסה העיצובית החדשה מבית    
          ואת מגוון הפתרונות הטכנולוגיים שתומכים בפתיחה ובסגירת 

         רהיטים ומטבחים ללא ידיות.

3
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 1 רעיון: 
רהיטים ומטבחים ללא ידיות   

 המראה המינימליסטי שם את אור הזרקורים על השימושיות של הרהיטים. 
 BLUM מאפשרים לכם ליצור ולעצב, במינימום מאמץ, מגוון רחב של 

רהיטים ומטבחים ללא ידיות, המקנים ללקוח את השימוש הנוח והקל ביותר.

5
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3 יישומים 
 1.  מנגנוני הרמה )קלפות(

 2.  דלתות )צירים(
3.   מגירות 

השימוש בפרזול של BLUM מאפשר לכם לתכנן מנגנוני הרמה )קלפות(, דלתות ומגירות 
בהתאם לדרישות האישיות של כל לקוח ובכך להקנות לו את השימוש הנוח והקל ביותר 

 במטבח ובשאר אזורי המגורים והבית. כל זה אפשרי בזכות 
טכנולוגיות התנועה, שהופכות את היישומים ללא ידיות לאפשריים.

 דלתות
)צירים(

2

מגירות

3

מנגנוני הרמה  
)קלפות(

1

6
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4 טכנולוגיות תנועה 
 1.  סרוו-דרייב

 2.  טיפ-און בלומושן
 3.   טיפ-און 
4.   בלומושן 

 ארבעת הטכנולוגיות מקנות רמות שונות של נוחות שימוש ברהיטים ללא ידיות
כאשר כל אחת מאפשרת רמה שונה של נוחות שימוש ויש לה יתרונות משלה.

7
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פתיחה חשמלית: סרוו-דרייב 
 רהיטים ללא ידיות נפתחים בנגיעה קלה בשימוש עם סרוו-דרייב - 

מערכת חשמלית שתומכת בפתיחה.

 השילוב עם מנגנון הבלומושן מאפשר לסגור את הרהיט בצורה שקטה, ללא כל מאמץ. 
כדי לסגור מנגנוני הרמה, כל שנדרש זה ללחוץ על הכפתור )מפסק(.

 

 

 מנגנוני הרמה
)קלפות(

יישומים אפשריים כאשר משתמשים עם סרוו-דרייב

 דלתות
)צירים(

 מגירות 
ומסילות

HF אוונטוס  

HS אוונטוס  

HL אוונטוס  

HK top אוונטוס  

  מודול 
  )למקרר(

  מגירות לגראבוקס
)FREE ,PURE(  

  מגירות טנדם-בוקס
  )אינטיבו, אנטארו(

  מסילות מובנטו

  מסילות טנדם

>

8
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מאפיינים

  כל אפשרויות העיצוב פתוחות בפניכם - עיצוב מינימליסטי למטבחים ולרהיטים ללא ידיות בכל חלקי הבית והמשרד.

  נוחות שימוש - כאשר הידיים עמוסות או רטובות, נוגעים בחזית והמגירה/הקלפה נפתחות בקלות.

  בין אם המגירה/הקלפה קלה או כבדה, צרה או רחבה, עם מערכת הסרוו-דרייב הפתיחה תמיד נוחה וקלה.

  על המטבח/רהיט להיות בנוי מיחידות מודולריות )נפרדות(

  מומלץ לתכנן שקע חשמל )220V( נפרד לכיבוי והדלקת המערכת, כדי לאפשר את ניקוי החזיתות וכן להתאים את המוצר לשומרי שבת. 

המנגנון בטיחותי לילדים  

בעת הפסקת חשמל המגירות/הקלפות הופכות לרגילות מבחינת פתיחתן וסגירתן  

חיווט החשמל והשנאי נסתרים: במגירות מחוברים מתחת לארון )באזור הסוקל( ובקלפות מעל הארון  

 מינימום עומק ארון:    במגירות = עומק מסילה + 33 מ"מ;     בקלפות = מינימום 278 מ"מ

)AO166 ( לפתיחת מגירה אחת )פירוט במידעוןUNO( מוצרים משלימים למערכת: - סרוו-דרייב אונו 

          - סרוו-דרייב פלקס )FLEX( לפתיחת מוצרי חשמל אינטגרליים ללא ידיות: מקרר, מקפיא, מדיח 

)AI144 פירוט במידעון(              

           

 מערכת הסרוו-דרייב 
  מאפייניה ונוחות השימוש בה
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סגירה שקטה  

השילוב עם מנגנון הבלומושן 

 מאפשר לסגור את הרהיט 

בצורה שקטה, ללא כל מאמץ. 

 כדי לסגור מנגנוני הרמה, 

כל שנדרש זה ללחוץ על 

הכפתור )מפסק(.

יותר חופש תנועה...  

 עם היד, הירך, הברך, הרגל - 

פתיחת המגירה כל-כך פשוטה!

כעת הידיים יכולות להישאר 

פנויות.

בין אם המגירה קלה או כבדה, 

צרה או רחבה, עם מערכת 

הסרוו-דרייב הפתיחה תמיד 

נוחה וקלה.

מערכת תמיכה בפתיחה  

הנגיעה בחזית גורמת להפעלת 

יחידת ההינע, שמאפשרת את 

 פתיחת המטבח/הרהיט. 

השילוב עם הבלומושן מאפשר 

סגירה שקטה, הופך את הרהיט 

לארגונומי ונוח יותר לשימוש 

ומספק תנועה מושלמת.

יחידת ההינע )24V( מתאימה 

לכל רוחב מגירה מ-275 מ"מ 

ואילך.
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 מנגנון מכאני לפתיחה וסגירה: 
  טיפ-און בלומושן 

 הטיפ-און בלומושן הינו מנגנון 100% מכאני, המשלב יתרונות של 2 טכנולוגיות:
 1.  טיפ-און – מנגנון מכאני שתומך בפתיחת דלתות/חזיתות רהיטים

 2. בלומושן – מנגנון מכאני שמאט את המגירה, כך שהיא סגרת בצורה שקטה 
      וללא מאמץ )טריקה שקטה(.

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

שילוב טכנולוגיות  

תנועת הטיפ-און בלומושן במגירות 

 הרמונית, חלקה ושקטה.

פתיחת הרהיט מתבצעת על ידי לחיצה 

קלה בחזית וסגירתו על-ידי דחיפה קלה. 

שתי הפעולות נתמכות 100% מכאנית.

במגירות הלגראבוקס ובמסילות 

המובנטו, המנגנון מורכב למוביל 

הטיפ-און בלומושן ללא שימוש בכלים.

 

 

יישומים אפשריים כאשר משתמשים עם טיפ-און בלומושן

מגירות ומסילות

)FREE ,PURE( מגירות לגראבוקס  

  מסילות מובנטו

>

12
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 מנגנון מכאני לפתיחה: 
  טיפ-און 

רהיטים ללא ידיות מתאימים לכל אזורי המחייה – בית ומשרד בשימוש עם מנגנון 
הטיפ-און המכאני שתומך בפתיחתם. כל שנדרש לפתיחה ולסגירה, זה ללחוץ 

קלות על החזית.

כוונון אינטגרלי  

הודות לטיפ-און, מנגנון מכאני שתומך 

בפתיחה, לחיצה קלה זה כל שנדרש 

כדי לפתוח רהיטים ללא ידיות – 

 קלפות, דלתות ומגירות. 

מרווח חזית אחיד בין החזיתות לבין 

הארון מבטיח שכל הדלתות יהיו בקו 

אחיד ומדויק. כוונון המרווח בדלתות 

במתבצע ללא שימוש בכלים, על-ידי 

סיבוב ראש המנגנון.

 

 

יישומים אפשריים כאשר משתמשים עם טיפ-און >

 מנגנוני הרמה
)קלפות(

 דלתות
)צירים(

 מגירות 
ומסילות

HK top אוונטוס  

HK-S אוונטוס  

HK-XS אוונטוס  

  קליפ-טופ 
  )ללא קפיץ(

  מסילות מובנטו

14
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 מנגנון האטה לסגירה שקטה: 
  בלומושן 

 הודות לבלומושן, מנגנון שמאט את הסגירה ומתאים את עצמו 
 למשקל המגירה/קלפה/הדלת, רהיטים ללא ידיות נסגרים תמיד 

בצורה חלקה ושקטה ללא מאמץ ולא משנה כמה כוח הפעלנו בסגירתם. 

קידמה טכנולוגית  

מנגנוני הרמה, דלתות ומגירות בשילוב 

מנגנון הבלומושן, נסגרים בצורה 

חלקה ושקטה, ללא מאמץ, ללא קשר 

למשקל החזית או למהירות סגירתה. 

במגירות, לדוגמה, המנגנון הינו חלק 

אינטגרלי מהמוביל.

17

 

 

יישומים אפשריים כאשר משתמשים עם בלומושן >

 מנגנוני הרמה
)קלפות(

 דלתות
)צירים(

 מגירות 
ומסילות

HF אוונטוס  

HS אוונטוס  

HL אוונטוס  

HK top אוונטוס  

HK-S אוונטוס  

HK-XS אוונטוס  

  קליפ-טופ בלומושן

  קליפ-טופ

  מגירות לגראבוקס

)FREE ,PURE(  

  מגירות טנדם-בוקס
  )אינטיבו, אנטארו(

  מסילות מובנטו

  מסילות טנדם
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עיצוב בקווים ישרים ומדויקים
הטכנולוגיה מבית BLUM מאפשרת מרווח קטן ואחיד של 2.5 מ"מ בין הארון לבין 
חזיתות ללא ידיות – בקלפות, בדלתות ובמגירות. מרווח זה מאפשר לכם חופש 

עיצובי בתכנון רהיטים ללא ידיות בכל חללי הבית ובמטבח. 

שימושי ונוח - החופש בתנועה
טכנולוגיות התנועה הופכות את השימוש ברהיטים ובמטבחים לארגונומי ונוח יותר 

 לשימוש, במיוחד הפתיחה הקלה שיוצרת חוויה נעימה עבור המשתמש. מגע קל 
עם היד, המרפק, הירך או הברך מספיק כדי לפתוח את הקלפה, הדלת או המגירה 

והם כאילו נפתחו מעצמם.

19
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אינסוף אפשרויות
 טכנולוגיות התנועה מבית BLUM תומכות בעיצוב רהיטים ומטבחים ללא ידיות 

 עם קלפות, דלתות ומגירות. 
 בין אם הטכנולוגיה 100% חשמלית, 100% מכאנית או משולבת, 

יש פתרון לכל אזורי המגורים והעבודה.

 טיפ-און
 מנגנון מכאני 

לפתיחה בלחיצה 

 טיפ-און בלומושן
 מנגנון מכאני משולב

 לפתיחה בלחיצה 
וסגירה שקטה

 סרוו-דרייב:
 מערכת חשמלית 
 לפתיחה בנגיעה 

 ולסגירה שקטה - 
נוחות שימוש מקסימלית

 בלומושן
 מנגנון לסגירה שקטה 

)טריקה שקטה(

21
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רעיון עיצובי
 רהיטים ללא ידיות

בכל אזורי המגורים

יישומים 
מנגנוני הרמה )קלפות(

דלתות )צירים(
מגירות

במטבח

בחדר הארונות



23

טכנולוגיות תנועה 
סרוו-דרייב

טיפ-און בלומושן
טיפ-און
בלומושן

אינסוף אפשרויות 
תכנון ועיצוב 

רהיטים ומטבחים ללא ידיות, 
 בשילוב עם טכנולוגיות התנועה:
חשמליות, מכאניות, משולבות.

באמבטיה

במשרד
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 ריהוט ללא ידיות  = 
  חופש בעיצוב ובתנועה  

ריהוט מינימליסטי ללא ידיות או עם ידיות 
 )ידיות פרופיל או ידיות פינוי שקועות( – 

בא לידי ביטוי בצורות רבות.

כאשר מתאימים את טכנולוגית התנועה – 
חשמלית או מכאנית, השימוש בריהוט נעשה 

הרבה יותר קל ונוח.

 החופש העיצובי נתמך 
  ע"י הטכנולוגיה הנכונה  

 BLUM עשו שימוש במגוון הרחב של מוצרי
העומדים לרשותכם בשילוב עם עיצוב 

מודרני ותנועה מושלמת. באמצעות שלושת 
היישומים וארבע טכנולוגיות התנועה יש 
לכם את האפשרות לעצב, לתכנן ולייצר 

רהיטים ללא ידיות שתפורים במיוחד עבור 
הלקוח שלכם.

 איכות שבנויה 
  על דיוק  

 רהיטים ללא ידיות מרשימים ומטביעים את 
חותמם בזכות:

העיצוב הנקי – קווים ישרים, המרווח האחיד    
     והמדויק )2.5 מ"מ( ומגוון האפשרויות הרחב. 

ההרכבה והכוונון המדויקים של המוצרים    
מבית BLUM הם המפתח לקבלת המיטב    

     כשמדובר בעיצוב, תכנון וייצור ריהוט מינימליסטי.

24
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הרכבה נוחה ומדויקת
אפשרויות ההרכבה והכוונון הנוחות תומכות בקבלת רהיטים עם מראה נקי והרמוני. 

מרבית הרכיבים של טכנולוגיות התנועה ניתנים להרכבה ללא שימוש בכלים ולכן זמן 
ביצוע כוונון והשגת המרווח האחיד והמדויק בין החזיתות לגוף הארון הינו קצר ביותר.

25



26

סרוו-דרייב: הרכבה מדויקת, קלה ומהירה

 1.  הרכבת תופסן פרופיל עליון ותחתון 
     לחורי הקידוח שהוכנו מראש.

 3.  השחלת כבלי חשמל מתחת לארון 2.  הרכבת יחידת הינע לפרופיל האחורי.
       והתקנת הפרופיל למקומו בלחיצה.

4. חיבור מהיר בין כבל החשמל לבין כבל 

      הפרופיל בעזרת מחבר מיוחד.

 5. הכנסת שנאי לתוך בית השנאי וחיבורו 
     לתחתית הארון.

 6. הכנסת המרווחן הקפיצי לחזית המגירה, 
     בעזרת לחיצת אצבע.

26
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הרכבה מדויקת מתבצעת באמצעות שבלונות 
BLUM - ניתן לראות את המפרט המלא  

.AC174 בקטלוג שבלונות ומכונות, מק"ט

 תוכנת הזמנה ותמחור למערכת סרוו-דרייב
לקבלת התוכנה ולמידע נוסף יש לפנות לסוכן 

בלורן או לאילנית אלעזרי - מנהלת קשרי יצרנים: 
ilanit@bluran.co.il ,0732-310364

מידע מקצועי נוסף
  מידעון סרוו-דרייב פלקס למוצרי חשמל אינטגרליים 

AI144 :ללא ידיות, מק"ט    

  מידעון סרוו-דרייב אונו לפתיחת מגירה אחת 
AO166 :פתרון למגירת פחים(, מק"ט(    

מידעון טיפ-און בלומושן למגירות לגראבוקס   
AI143 :ולמסילות מובנטו, מק"ט     

AI108 :מידעון טיפ-און לדלתות )צירים(, מק"ט  

AI124 :מידעון ציר מודול למקרר אינטגרלי, מק"ט  

BLUM ספר בלום - כל המידע המקצועי על מוצרי  
B107 :אנגלית(, מק"ט(    

  קטלוג מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבת 
AC174 :מק"ט ,BLUM כל מוצרי    
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רעיון עיצובי
 רהיטים ללא ידיות

בכל אזורי המגורים

יישומים 
מנגנוני הרמה )קלפות(

דלתות )צירים(
מגירות

מנגנוני הרמה )קלפות(

HF אוונטוס 
קלפה כפולה

HS אוונטוס 
קלפה מעל ומעבר

HL אוונטוס 
קלפה מקבילה

HK top אוונטוס 
קלפה אופקית

HK-S אוונטוס 
קלפה אופקית קטנה
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טכנולוגיות תנועה 
סרוו-דרייב

טיפ-און בלומושן
טיפ-און
בלומושן

אינסוף אפשרויות 
 תכנון ועיצוב 

רהיטים ומטבחים ללא ידיות, 
 בשילוב עם טכנולוגיות התנועה:
חשמליות, מכאניות, משולבות.

מגירותדלתות )צירים(

HK-XS אוונטוס 
קלפה אופקית קטנה

 דלתות
סטנדרטיות

 דלתות אינטגרליות
למקרר/למקפיא

 לגראבוקס
FREE ,PURE

 טנדם-בוקס
אינטיבו, אנטארו

 מובנטו
מסילה למגירת עץ

 טנדם
מסילה למגירת עץ



30

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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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


