
HK top אוונטוס 
מנגנון מינימליסטי ופונקציונלי
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 מנגנון הרמה מינימליסטי ופונקציונלי 
 פיתוח חדש מבית BLUM - מנגנון ה-HK top, קומפקטי בעיצובו ויחד עם זאת מרשים אף יותר 

ברמת נוחות השימוש הגבוהה שמקנה. 

זה מה שהופך את אוונטוס HK top לפתרון המושלם לרהיטים.
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עיצוב מינימליסטי 
 מנגנון אוונטוס HK top נטמע בתוך הארון ושם את כל הפוקוס על עיצוב הרהיט, 

הודות לעיצובו המינימליסטי של המנגנון ומיקומו הצמוד לתקרת הארון.

מנגנון קטן

הגודל הקטן של מנגנון ה-HK top אידיאלי 
לארונות קטנים ועם זאת בעל עוצמת כוח 
גבוהה, המהווה יתרון גם בארונות עליונים 

גדולים.

כיסוי מינימליסטי

כיסוי המנגנון החדש עוצב בקווים ישרים 
ומשטחים חלקים לקבלת מראה נקי 

ומינימליסטי. 

המיתוג הינו חלק אינטגרלי מהעיצוב 
ומאפשר להזמין כיסוי קטן עם לוגו היצרן. 

צבע לבחירה

לבן-משי או אפור כהה? 

ניתן לבחור את צבע כיסוי המנגנון כך 
 שיתאים לגוון הרהיט או ליצור קונטרסט
על-ידי בחירת צבע מנוגד לצבע הרהיט.
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כוח פתיחה מינימלי 

שימוש באוונטוס HK top, מאפשר 
פתיחה קלה של החזית בהפעלת 
כוח מינימלי, ללא קשר לגודלה או 
משקלה. דבר זה מקנה את נוחות 

 השימוש הגבוהה ביותר גם עם 
חזיתות גדולות וכבדות.
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נוחות שימוש אינטגרלית
 כדי לקבל את רמת נוחות השימוש הגבוהה ביותר בתוך החלל הקטן ביותר, כל רכיב של מנגנון

ה-HK top עבר אופטימיזציה לקבלת התאמה מושלמת, עד הפרט האחרון.

 ניתן לחוש את הטכנולוגיה המתוחכמת ואת רמת נוחות השימוש הגבוהה כאשר הקלפה נפתחת 
בקלות רבה יותר, הודות לכוח פתיחה נמוך וכאשר היא נסגרת בצורה שקטה, ללא מאמץ.

מעצור פתיחה אינטגרלי לכל זווית

 הוכנס כחלק אינטגרלי מהמנגנון 
 ומאפשר לכוון* זווית פתיחה מדויקת, 

מ-750 עד 1070, בהתאם למיקום הארון 
ולמרחקו מהתקרה.

מנגנון בטיחות אינטגרלי

מנגנון הבטיחות שולב כחלק אינטגרלי 
מהקלפה ומאפשר שימוש חוזר למניעת 

פתיחה אקראית של הזרוע לקבלת 
הרכבה בטוחה.

כוון* כוח מנגנון

התאימו במדויק את כוח המנגנון 
למשקלה של החזית וכך היא תשאיר 

בדיוק במקום שקבעתם, כלומר החזית 
תמיד תהיה נגישה לצורך סגירתה.

(T20) TORX כוונון באמצעות מברג *(T20) TORX כוונון באמצעות ביט כוכב *
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נוחות הרכבה אופטימלית
 אוונטוס HK top מורכב בצורה קלה ומדויקת – מנגנון הקלפה סימטרי 

וניתן להרכיבו לדפנות הארון בשתי דרכים:

עם שבלונת מיקום אינטגרלית במנגנון - אין צורך בסימון או בקידוח מקדים.  .1

עם ברגיי יורו אינטגרליים במנגנון, להרכבה ישירה על דופן הארון – יש צורך בקידוח מקדים.  .2

מיקום חורי הקידוח זהים לכל גובה ארון, הודות למיקום ההרכבה החדש.

 כל הכוונונים מתבצעים 
)T20 מידה( TORX באמצעות מברג/ביט

            הרכבת מנגנון עם שבלונת           

           מיקום אינטגרלית

סוג זה של התקנה מאפשר הרכבה 
מדויקת בארון באמצעות הצמדת המנגנון 

לתקרת הארון ולחלקה הקדמי של 
הדופן. אין צורך בסימון או בקידוח מקדים.

1

סרטון הרכבה

9 8



הכוונון מתבצע בחלקו הקדמי של 
המנגנון

כוונון המנגנון מתבצע מחלקו הקדמי, ללא 

צורך בהור

TORX כוונון באמצעות מברג

אוונטוס HK top מבוסס על טכנולוגיית 
TORX (T20), המאפשרת תמיכה 

אופטימלית לקבלת כוונון מדויק ונוח.

 הכוונון מתבצע בחלקו הקדמי 

של המנגנון

 כוונון המנגנון מתבצע מחלקו הקדמי, 
 ללא צורך בהורדת הכיסוי באמצעות 

 .(T20) TORX ביט כוכב

 3 מימדי הכוונון מקנים מרווחים מדויקים 
בין החזיתות ועצירת החזית בכל נקודה.

          הרכבת מנגנון עם ברגי יורו    

         אינטגרליים 

סוג זה של התקנה מאפשר הרכבה 
מדויקת בארון, באמצעות ברגי יורו 

אינטגרליים במנגנון, גם כאשר הארון 
 מפורק. 

 יש לבצע קידוח סיסטם מקדים 
ל-4 חורים.

2
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פתיחה מכאנית

 לחיצה אחת בחזית משחררת את מנגנון ההרמה, כך שניתן 

לפתוח אותה בקלות כלפי מעלה. 

לסגירה, פשוט יש ללחוץ על החזית והמנגנון ייסגר.

סגירה שקטה

עם מנגנון הבלומושן, הקלפה תמיד תיסגר ללא מאמץ, 

בצורה חלקה ושקטה, ללא תלות במשקל החזית או 

בכוח הסגירה.
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נוחות שימוש בארונות עליונים
נוחות השימוש בקלפת אוונטוס HK top גדולה יותר בשילוב עם טכנולוגיית התנועה.

 בין אם החזית ללא ידית או עם ידית כאלמנט עיצובי – 
 בחירת התמיכה הנכונה בפתיחה מאפשרת להעלות את רמת נוחות השימוש בארון 

בעת פתיחתו וסגירתו.

פתיחה חשמלית וסגירה רכה

 נגיעה בחזית והקלפה נפתחת, הודות למנגנון הסרוו-דרייב. 

הקלפה נסגרת אוטומטית בלחיצה על מפסק הסגירה, 

המשלב סגירה רכה ושקטה. 
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סרוו-דרייב לקבלת נוחות שימוש 
אופטימלית

קלפת אוונטוס HK top ניתנת לשילוב עם סרוו-דרייב - מערכת חשמלית התומכת בפתיחה.
החזיתות נפתחות בנגיעה ונסגרות באמצעות לחיצה על המפסק. 

 מערכת ההרמה מרשימה מאוד - המנגנון קומפקטי למרות התוספת של יחידת ההינע.
פונקציונליות אופטימלית!

הרכבה קלה של יחידת ההינע

 לאחר התקנת הקלפה, 
יחידת ההינע מתחברת למנגנון.

 היחידה מתחברת בקליפ, 
ללא שימוש בכלים.

הפעלה קלה ומהירה

נורות חיווי מעבירות את המתקין 
את תהליך ההפעלה צעד אחר 

 SERVO-DRIVE צעד ויחידת 
בודקת אוטומטית את תקינות 

כיוון כוח המנגנון בהתאם למשקל 
החזית.
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מגוון יישומים: במטבח
מנגנון האוונטוס HK top נטמע ברהיט מבחינה עיצובית ומהווה הצהרה בזכות ביצועיו המרשימים.

עיצוב ארונות עליונים רחבים מאפשר קבלת קו מרווח אחיד בכל המטבח.
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מגוון מצבי התקנה 

 הודות לגודל המינימליסטי 
של המנגנון, הוא משתלב 

בצורה מושלמת בתוך הארון 
לדוגמה, מעל המקרר. 

 לחזיתות דקות 

מעובי 8 מ"מ ומעלה

ניתן ליישם בקלות חזיתות דקות 
עם אוונטוס HK top בשילוב 

עם טכנולוגיית החיבור החדשה 
אקספנדו T, המתאימה לקלפות 

אוונטוס, דלתות צירים ומגירות 
לגראבוקס.

חזיתות עם מסגרות רחבות 

וצרות 

 HK top מנגנון האוונטוס
 מאפשר ליישם רהיטים 

עם חזיתות במגוון עיצובים: 
חזיתות עם מסגרת מעץ או 
זכוכית עם אלומיניום או כל 
חומר אחר שתבחרו לחזית.
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לדלתות עד עובי 30 מ"מ 

עם אוונטוס HK top אפילו חזיתות 
עץ עבות, קלות להתקנה ונוחות 

 לשימוש. הפתיחה קלה מאוד, 
ללא קשר למשקל החזית.

מגוון יישומים: בכל אזורי המגורים
רהיטים שמותירים רושם רב מאפשרים לבטא בצורה טובה יותר את הסגנון האישי.

אוונטוס HK top מקנה פתרונות רבים ליצירת מרחב אישי. 

סגנון ייחודי בתוך הארון 

גוון הכיסוי מאפשר למנגנון 
להיטמע בצורה חלקה בתוך 

הארון או ליצור קונטרסט מכוון 
 על-ידי בחירת צבע המנוגד

לצבע הרהיט.
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גישה קלה ונוחה
 המחקר של BLUM על משתמשי המטבח בכל רחבי העולם, מאשר שוב ושוב 

ששימוש בקלפות בארונות עליונים הוא יתרון, במיוחד במטבחים. 

 כדי לאפשר את רמת נוחות השימוש הגבוהה ביותר, BLUM ממשיכה כל העת 
לבצע מחקרים המאפשרים לה להרחיב את טווח הפתרונות בהתאם לדרישות הלקוחות.
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טווח תנועה בלתי מוגבל  

החזית נפתחת מעל אזור 
העבודה, ניתנת לעצירה בכל 

נקודה, כך שניתן להשאירה 
פתוחה בזמן השימוש במטבח.

עובדות אלה מאפשרות גישה 
מלאה ומבט מלא על כל 
תכולת האחסון, בכל עת. 

שטח אחסון רב 

עיצוב ארונות עליונים בשילוב עם 
 קלפה גמיש לחלוטין, מבחינת:

  גובה ורוחב הארון
  מתאים לכל שטח אחסון נדרש 

  ניתן להתאים את קו המרווח 
בין הארון העליון לארון התחתון  

נוחות שימוש אידיאלית

חזיתות נפתחות בצורה חלקה 
 באופן מכאני או חשמלי, 

בהתאם לדרישת הלקוח. 

סגירה שקטה משולבת כסטנדרט 
במנגנון הבלומושן והסרוו-דרייב.
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מקרא

HK top 1.    מנגנון אוונטוס

2b.   כיסוי מנגנון 
2c.   כיסוי קטן עם לוגו 

3.    מחבר חזית

4.    מנגנון טיפ-און

5.    בית מנגנון 

מידע לתכנון
 כדי לקבל את רמת נוחות השימוש הגבוהה ביותר בתוך החלל הקטן ביותר, כל רכיב של מנגנון

ה-HK top עבר אופטימיזציה לקבלת התאמה מושלמת, עד הפרט האחרון.

 ניתן לחוש את הטכנולוגיה המתוחכמת ואת רמת נוחות השימוש הגבוהה כאשר הקלפה נפתחת 
בקלות רבה יותר, הודות לכוח פתיחה נמוך, ונסגרת בצורה שקטה, ללא מאמץ.

מנגנון הרמה ב-2 צידי הארון נתון כוח

 )2X משקל החזית בק"ג )כולל משקל הידית X מ"מ (KH) גובה ארון = (LF) נתון כוח
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מידע להזמנה

  בחירת סוג הרכבה:  1. עם שבלונת מיקום אינטגרלית
          2. עם ברגי יורו אינטגרליים

  בחירת גוון: לבן-משי, אפור כהה

  בחירת טכנולוגיית תנועה: בלומושן או טיפ-און* )פתיחה בלחיצה(

* ראו מידע טכני על מנגנון טיפ-און בהוראות ההרכבה

שבלונה בודדת לסימון וקידוח

65.1051.02

נתוני ארון

בהגבלה למשקל דלת מקסימלי, 
X2 כולל ידית

עד רוחב 1,800 מ"מ

 עומק פנים ארון: מינימום 187 מ"מ )261#(
# בשימוש עם מנגנון תלייה חיצוני

ני:
צו

חי
ון 

אר
ה 

וב
ג

מ 
מ"

 6
00

ם 
מו

סי
מק

* נתוני קידוח: עומק 11.5 מ"מ;  קוטר 5 מ"מ

מיקום מנגנון בהרכבה עם ברגי יורו אינטגרליים

מידות במ"מ

FD1619222628 = עובי חזית

X6857473327 = מרחק בליטת הקרניז

SOB =עובי קנט עליון )מקסימום 25.4 מ"מ(

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FH   = גובה חזית

קביעת המרחק הנכון בין הקרניז לבין חזית הארון

2 מ"מ  = MF

מרווח מינימלי בין החזיתות

מידות נדרשות

LH = גובה פנים ארון 

גובה ארון חיצוני: מקסימום 600 מ"מ

 * עומק פנים ארון: מינימום 261 מ"מ עם מנגנון תלייה חיצוני
    מנגנון סרוו-דרייב
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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 השקטה 
 .BLUMOTION-של מנגנון ה 

ניתן ליישם בהצלחה גם רהיטים ללא ידיות ברחבי אזור המגורים 
 TIP-ON :כולו, הודות למערכות התומכות בפתיחת הרהיטים

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 
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