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AVENTOS HK top
Funkcionalitás, szépen csomagolva!



Kis felnyílóvasalat, tele  
funkcionalitással
Rálátás a részletekre és az egészre – erre van szükség az olyan felnyílóvasalat 
fejlesztéshez, ami nemcsak kompakt, de ezen felül még sokoldalú  
funkcionalitásával is elbűvöl. Éppen ez teszi az AVENTOS HK top vasalatot 
ideális megoldássá olyan bútorokhoz, melyeknél minden apróság számít. 
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Minimalizált design
AVENTOS HK top láthatatlanul illeszkedik a magas- és felsőszekrényekbe. 
Ezzel a bútorok kialakítása még inkább előtérbe kerül. Kis beépítési mérete  
és minimalizált formatervezése miatt, az AVENTOS HK top vasalat több  
díjat is szerzett.

Kis beépítési méret
Kompakt beépítési módja miatt 
az AVENTOS HK top ideális 
megoldás kis korpuszokhoz. 
Erejénél fogva ez a vasalat na-
gyobb felnyílókhoz is alkalmas. 

Visszafogott takarósapka
Egyenes vonalak, harmonikus 
arányok, sima felület – a takaró-
sapka minimál designja hatásos. 
Vevői kívánságra, egyéni  
márkajelzéssel is elkészíthető.

Háromfajta szín
Világos szürke, selyemfehér 
vagy mélyszürke? A takarósap-
ka mindig illeszkedik a kivá-
lasztott bútorhoz és stílusosan 
beépül – vagy akár tudatosan 
hangsúlyt kap. 
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Részletes információk  
az Awards:
www.blum.com/award
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Integrált funkció
A legkisebb helyen elérhető legnagyobb funkcionalitás érdekében, az  
AVENTOS HK top minden egyes eleme optimalizálva lett. A kidolgozott  
technika összjátéka tapintható: A felnyílók érezhetően könnyebben nyílnak,  
és finoman, halkan záródnak.

Fokozatmentes megál-
lítás
Ha az erőhordozó pon-
tosan van beállítva az 
előlapsúlyhoz, akkor a 
felnyíló megáll a kívánt 
pozícióban, és mindig jól 
elérhető marad.
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Csekély nyitási erő
Az AVENTOS HK top vasalattal, 
függetlenül az előlap súlyától, 
csak kevés és egyenletes nyitá-
si erő szükséges. Magasszintű 
kezelési komfort – akár nagy és 
nehéz előlapoknál is.
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www.blum.com/ 
hktopassembly

Az AVENTOS HK top vasalatnál külön hangsúly lett fektetve az egyszerű  
és pontos szerelésre, megmunkálásra. Az AVENTOS HK top vasalatnál  
két szimmetrikus erőhordozó, és kétféle szerelés közül választhat.  
Az új szerelési pozíciónak köszönhetően, a furatok minden alkalmazásnál  
és korpuszmagasságnál azonosak. 

Erőhordozó pozícionálóval
Ez az erőhordozó típus a kor-
puszban pontosan egyszerűen 
beszerelhető, úgy hogy felhe-
lyezhető a felsőlapra és az első 
élre. Nincs szükség előfúrásra.

További információk  
a szerelésről.Átgondolt megmunkálás 
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Szerelés előszerelt  
eurocsavarral
Ez az erőhordozó típus akár 
szabadon álló korpuszoldalra is 
felszerelhető két szimmetrikus 
eurocsavarral és két csappal. 
Ehhez négy darab 32 mm-es 
raszter furatra van szükség.
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www.blum.com/eaapp

Optimalizált szerelés

Információk az  
egyszerű szereléshez  
és beállításhoz itt:  
EASY ASSEMBLY-App

Az AVENTOS HK top vasalatba sok fontos funkció van beépítve. Így a 
vasalatot egyszerűen, biztonságosan és komfortosan tudja beszerelni. 
Néhány mozdulattal beállíthatja az előlapképet és a nyitásszöget. Az 
erőhordozó beállítása elölről történik, még felszerelt takarósapka esetén 
is. Így a felnyíló minden kívánt pozícióban megállítható. 
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Beállítás  
torx-csavarokkal
Az AVENTOS HK top 
vasalatnál alkalmazha-
tó a torx-technológia. 
Ez optimálisan segíti 
a pontos és komfortos 
beállítást.

Beépített biztonsági  
megoldás
Egy innovatív szerkezet 
megakadályozza az  
emelőkar véletlen kiaka-
dását. Ez segíti a bizton-
ságos megmunkálást.

Nyitásszög 
fokozatmentes beállítása
Az AVENTOS HK top 
vasalat már nyitásszögha-
tárolóval van felszerelve. 
Pontosan beállítható a  
fokozatmentes szabá-
lyozással, hogy meddig 
nyíljon az előlap.

Előlapok egyszerű  
rögzítése
A pontozósablonnal 
gyorsan és egyszerűen 
megtalálhatók  az előlap-
rögzítés pozíciói: Tegye 
fel a sablont, állítsa 
be az előlapráütődést, 
helyezze fel az előlapot, 
jelölje be a pontokat.
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www.blum.com/4formore

Elektronikus nyitás és  
csillapított zárás
Egyszerűen érintse meg az 
előlapot, és a SERVO-DRIVE már 
nyitja is a felnyílót. Az automatikus 
záráshoz elegendő egy könnyed 
gombnyomás. A csillapítás be van 
építve.

Tudjon meg  
többet a Blum 4  
mozgástechnológiájáról:
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Mechanikus nyitás
Rövid érintés az előlapra – és már nyílik is a felnyíló 
annyira, hogy kényelmesen felfelé tudjon mozogni.  
A zárás visszanyomással történik.

Csillapított zárás
A BLUMOTION csillapítással a felnyíló mindig finoman 
és halkan záródik – függetlenül az előlap súlyától és a 
zárás lendületétől.

Magas és felsőszekrényekhez 
kiváló kezelési komforttal
Beépített mozgástechnológiával az AVENTOS HK top vasalat funkcionalitása 
még növelhető. Fogantyúval vagy anélkül – a megfelelő rásegítéssel a magas- 
és felsőszekrényeinél vevői számára a nyitás és zárás még komfortosabb lesz.
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A még több funkcionalitásért: 
SERVO-DRIVE
Az AVENTOS HK top kapható SERVO-DRIVE elektromos mozgásrásegí-
téssel. A rádióvezérelt kapcsolóval a nyitás és zárás funkciója elképesztően 
megnövekszik. Még az elektromos meghajtó egységgel kiegészítve is  
meggyőző a felnyílóvasalat kicsiny mérete.

Támogatott üzembe 
helyezés
A meghajtóegység és a 
rádióvezérelt kapcsoló 
biztosítják a helyes eljá-
rási módot, és színekkel 
támogatva vezetik Önt lé-
pésről lépésre az üzembe 
helyezés során.

A meghajtóegység  
egyszerű szerelése
A felnyílóvasalat felszere-
lése után kell az erőhordo-
zóra a meghajtóegységet 
felszerelni. A CLIP-sze-
relésnek köszönhetően 
teljesen szerszám nélkül, 
felpattintással történik.
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Különféle beépítési 
szituációk
Az AVENTOS HK top  
csekély beépítési  
méretének köszönhetően 
optimális pl. hűtőszekrény 
feletti korpuszoknál. 

Széles és keskeny  
alukeretes előlapok 
Az AVENTOS HK top 
vasalattal sokféle előlap-
design elkészíthető. 
Legyen fa vagy alukeret, 
– az előlapok anyagának 
kiválasztásánál semmi 
nem szab határt. 

Vékony előlapokhoz 8 
mm vastagságtól
Az újfajta EXPANDO T 
rögzítőrendszerrel kombi-
nálva a vékony előlapok 
egyszerűen kivitelezhetők 
az AVENTOS HK top 
vasalattal.
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Sokféle felhasználás minden  
lakótérben
Az AVENTOS HK top megjelenése bár visszafogott, impozáns teljesítménye 
hatást kelt. A magas- és felsőszekrényekkel teljesíthető a különleges design 
elvárás: egységes fugakép az egész konyhában. 
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Sokféle felhasználás minden  
lakótérben
A bútorok annál jobban mutatnak, minél inkább egyéni stílust képviselnek.  
Az AVENTOS HK top sokféle megoldást nyújt a szekrények még egyedibb 
megjelenéséhez. 

Feltűnő hangsúly a kor-
puszbelsőben
A színben megegyező 
takarósapkával a kis 
felnyílóvasalat harmoniku-
san illeszkedik a korpusz 
belsejébe, – vagy épp 
tudatos hangsúlyt kap. 

Már 30 mmes ajtóvas-
tagsághoz is
Az AVENTOS HK top 
vasalattal vastagabb 
előlapok is kényelmesen 
elkészíthetők. Ugyanilyen 
komfortos a kezelés is. 
Az előlap súlyától füg-
getlenül, a nyitás nagyon 
könnyű.
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Szabad mozgástér
Ha az előlap kimozdul a 
munkatérből és bármely 
pozícióban megállítható, 
akár az egész konyha-
használat során nyitva 
maradhat. Így a szekrény 
tartalma bármikor jól 
elérhető. 

Magas mozgáskomfort 
Az előlapok piheköny-
nyen nyithatók, a vevő 
kívánságának megfelelően 
mechanikus vagy elektro-
mos mozgásrásegítéssel 
ellátva. A BLUMOTION és 
SERVO-DRIVE esetén a 
csillapított zárás beépített. 

Megfelelő tárolótér
A felnyílókkal szerelt ma-
gas- és felsőszekrények 
szélességben és ma-
gasságban rugalmasan 
alakíthatók, a tárolóhely 
igények vagy az alsó 
szekrény fugaképének 
megfelelően.
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www.blum.com/ideas

A komfortos hozzáférésért
A világszerte végzett konyhahasználati megfigyeléseink mindig igazolják:  
Magas- és felsőszekrények esetén a felnyílók előnyöket jelentenek, mindenek 
előtt a konyhában. Annak érdekében, hogy Ön a vevőinek magas kezelési 
komforttal felszerelt minőségi bútorokat tudjon készíteni, folyamatos kutatáso-
kat végzünk, és a vevők igényei alapján bővítjük vasalatprogramunkat.
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Az AVENTOS még több féle mozgást hozhat a magas- és felsőszekrények 
terén: Harmonika, liftes, felbillenő - minden vevőkívánsághoz és beépítési  
helyzethez megfelelő vasalatprogramot tudunk kínálni. Tudjon meg többet  
az egyes vasalatmegoldásokról itt: www.blum.com/aventos

AVENTOS HK top 
felnyílókhoz

Még szélesebb felnyíló skála
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AVENTOS HS felbillenő vasalat

AVENTOS HKXS kis felnyíló vasalat

AVENTOS HF harmonika felnyíló vasalat

AVENTOS HL felnyíló lift vasalat

AVENTOS HK-S kis felnyíló vasalat

AVENTOS HK felnyíló vasalat
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HKXS

Mozgás Tipikus alkalmazás Előlap  
súlyának  
mozgatása*

Lehetséges  
előlapok

Lehetséges 
korpuszméretek 
mm-ben

Felsőszekrény, magas, kétré-
szes előlap

Magasság 480–1040
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, (ha van hely) 
nagy, egyrészes előlap, akár 
díszléccel és szegéllyel

Magasság 350–800
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, magas szekrény 
(ha van hely) fogásmagasság-
ban, eszközök mögötte, előlap 
felette

Vékony előlap, fa, szé-
les/keskeny alukeretes 
előlap

Magasság 300–580
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, magas szekrény, 
hűtő- és kamraszekrény, sütő 
felett

Vékony előlap, fa, szé-
les/keskeny alukeretes 
előlap

Magasság 205–600
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, magas szekrény, 
hűtő- és kamraszekrény, sütő 
felett

Vékony előlap, fa, szé-
les/keskeny alukeretes 
előlap

Magasság 205–600
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, magas szekrény, 
hűtő- és kamraszekrény, sütő, 
páraelszívó felett, fürdő

Fa, széles/keskeny 
alukeretes előlap

Magasság 180–600
Szélesség 1800-ig

Felsőszekrény, magas szekrény, 
hűtő- és kamraszekrény, sütő, 
páraelszívó felett, fürdő

Fa, széles/keskeny 
alukeretes előlap

Magasság 240–600
Szélesség 1800-ig

AVENTOS-program
Minden felhasználáshoz a megfelelő megoldást

kétoldalú

Fa, széles/keskeny 
alukeretes előlapok, 
fa-üveg-kombinációk, 
aszimmetrikus előlapok

Vékony előlap, fa,  
széles/keskeny  
alukeretes előlap
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HKXS

Min. belső 
mélység

Komplett vasalat 
vagy pántokkal

Rendelke-
zésre álló 
mozgástech-
nológiák

TakarósapkaEgyedi megmunkálás vagy szerelés

Pántok szükségesek a 
korpuszfelsőlaphoz + 
előlapok összekötése

CLIP-szerelés
Felső fenéklap megmunkálás
3 erőhordozó típus (szimmetrikus)
4 teleszkópos emelőkar (szimmetrikus)

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Selyemfehér
Világosszürke
Sötétszürke

Nem szükséges  
kivetőpánt

CLIP-szerelés
Keresztstabilizátor
9 erőhordozó típus (szimmetrikus)
1 emelőkar készlet

Nem szükséges  
kivetőpánt

CLIP-szerelés
Keresztstabilizátor 
5 erőhordozó típus (szimmetrikus) 
4 emelőkar készlet

Nem szükséges  
kivetőpánt

CLIP-szerelés, 4 erőhordozó típus, (szimm.) erőhordozó 
beállítás elölről, beépített biztonsági megoldás és nyitás-
szöghatároló 

Nem szükséges  
kivetőpánt

CLIP-szerelés
4 erőhordozó típus (szimmetrikus)

Nem szükséges  
kivetőpánt

CLIP-szerelés
3 erőhordozó típus (szimmetrikus)

125 
(Egyedi megol-
dás 100 mm-rel 
lehetséges)

Pántok szükségesek a 
korpuszfelsőlaphoz

CLIP-szerelés
Felső fenéklap megmunkálás
3 erőhordozó típus (szimmetrikus)

* Az előlapsúllyal és korpuszmagas-
sággal kiszámíthatja az erőhordozó 
teljesítményfaktorát. Szívesen támo-
gatjuk Önt a termék kiválasztásában 
itt: www.blum.com/configurator

25



AVENTOS HK top

 SERVO-DRIVE

LF 420–1610

LF 930–2800

LF 1730–5200

LF 3200–9000

2d

2a 2b2c4a

4c+d4b

1

2e

3

Standard és SERVO-DRIVE  
AVENTOS HK top felnyílóhoz

A teljesítményfaktor segítségével a 
szükséges erőhordozókat ki lehet 
számolni. A teljesítményfaktor függ az 
előlap súlyától (beleértve a kétszeres 
fogantyúsúlyt is) valamint a korpusz-
magasságtól.

Harmadik erőhordozó alkalmazása 
esetén (teljesítményfaktor növelése 
50 %-kal), ütköztetési próbát javaso-
lunk.

Figyelmeztetés!
Széles korpuszok esetén, a köztes fal-
ra egy harmadik erőhordozó alkalma-
zását javasoljuk. Ennek oka az előlap 
nyitott állapotban való behajlása.

 Standard

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztetési próbát javasolunk!

Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]

Kétoldali erőhordozó Teljesítményfaktor LF
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AVENTOS HK top

1

LF OW

 420–1610 22K2310

 930–2800 22K2510

1730–5200 22K2710

3200–9000 22K2910

1

LF OW

 420–1610 22K2300

 930–2800 22K2500

1730–5200 22K2700

3200–9000 22K2900

3

20S4200

20S4200A

EXPANDO T 20S42T1

65.1051.02

ZML.2200

2

HGR | SW | TGR 22K8000

2

HGR | SW | TGR 23K8000

4

23KA000

LF
OW

2 x

Standard és SERVO-DRIVE 
AVENTOS HK top felnyílóhoz

Rendelési információ

Erőhordozó készlet

Választható

Választható

Tartozékok

Szín

Szín

Szín

Anyag

Anyag

Anyag

Erőhordozó készlet

Előlaprögzítő készlet

Előlaprögzítő

Univerzális-egyes sablon

Takarósapka készlet

Takarósapka készlet SERVO DRIVE-hoz

SERVO-DRIVE készlet

Szimmetrikus, előszerelt eurocsavarral

Szimmetrikus, facsavarral, pozíciónálóval együtt

Szimmetrikus, nikkelezett

Szimmetrikus, nikkelezett

EXPANDO T vékony frontokhoz

Keskeny alukeretek

Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

Fa előlapok és széles alukeretek*

Műanyag

Műanyag

Műanyag Porszürke

Teljesítményfaktor
Nyitásszög (fokozatosan állítható)

*  Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 (609.1x00) for-
gácslapcsavart. Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db 
(660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart oldalanként.

Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürke

Tartalmaz:
1 x nagy takarósapka bal
1 x nagy takarósapka jobb
2 x kis takarósapka Blum-logoval

Tartalmaz: 
2a | 1 x SERVO-DRIVE-nagy takarósapka bal
2b | 1 x nagy takarósapka jobb
2c | 2 x kis takarósapka Blum-logoval
2d | 2 x SERVO-DRIVE-kapcsoló
2e | 2 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

Tartalmaz: 
4a | 1 x meghajtóegység
4b | 1 x osztókábel, 1500 mm
4c | 1 x összekötő kapocs
4d | 2 x kábelvég védő

HGR | SW | TGR

Blum-hálózati adapter és tartozékok

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

3 erőhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált  
meghajtóegységet alkalmazni

lásd 36. oldal

max. 107°

max. 107°

max. 107°

max. 107°

max. 107°

max. 107°

max. 107°

max. 107°
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AVENTOS HK top

LF 420–1610

LF 930–2800

LF 1730–5200

LF 3200–9000

1

4

5

3

2b 2c

TIP-ON AVENTOS HK top vasalathoz

A teljesítményfaktor segítségével a 
szükséges erőhordozókat ki lehet 
számolni. A teljesítményfaktor függ az 
előlap súlyától (beleértve a kétszeres 
fogantyúsúlyt is) valamint a korpusz-
magasságtól.

Harmadik erőhordozó alkalmazása 
esetén (teljesítményfaktor növelése 
50 %-kal), ütköztetési próbát javaso-
lunk.

Figyelmeztetés!
Széles korpuszok esetén, a köztes fal-
ra egy harmadik erőhordozó alkalma-
zását javasoljuk. Ennek oka az előlap 
nyitott állapotban való behajlása.

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztetési próbát javasolunk!

Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]

Kétoldali erőhordozó Teljesítményfaktor LF

28



AVENTOS HK top

4

SW | TS | R7036

956.1004

956A1004

5

956.1201

956A1201

956A1501

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2310T

 930–2800 107° 22K2510T

1730–5200 100° 22K2710T

3200–9000 100° 22K2910T

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2300T

 930–2800 107° 22K2500T

1730–5200 100° 22K2700T

3200–9000 100° 22K2900T

65.1051.02

LF
KH
OW

3

20S4200

20S4200A

2

HGR | SW | TGR 22K8000

EXPANDO T 20S42T12 x

ZML.2200

TIP-ON AVENTOS HK top vasalathoz

SzínAnyag

TIP-ON készlet

Egyenes adapterlemez

Keresztalakú adapter

Műanyag

Tartalmaz:
1 x TIP-ON
1 x csavarozható tapadólapka
1 x forgácslapcsavar 609.1500
1 x ragasztható tapadólapka

Rövid változat KH 500 mm-ig

Rövid változat

selyemfehér (SW), terrafekete (TS), RAL 7036  
platinaszürke (R7036), nikkel-lakkozott (NI-L)

Hosszított változat KH 501 mm-től

Hosszított változat

Hosszított változat

RAL 7036 platinaszürke

Rendelési információ

Erőhordozó készlet

Választható

Választható

Tartozékok

Szín

Szín

Szín

Anyag

Erőhordozó készlet

Univerzális-egyes sablon

Takarósapka készlet

Szimmetrikus, előszerelt eurocsavarral

Szimmetrikus, facsavarral, pozíciónálóval együtt

Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

Műanyag

Teljesítményfaktor
Korpuszmagasság
Nyitásszög (fokozatosan állítható)

Tartalmaz:
2a | 1 x nagy takarósapka bal
2b | 1 x nagy takarósapka jobb
2c | 2 x kis takarósapka Blum-logoval

Választható

Előlaprögzítő készlet

Előlaprögzítő

Szimmetrikus, nikkelezett

Szimmetrikus, nikkelezett

Keskeny alukeretek

Fa előlapok és széles alukeretek*

*  Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 (609.1x00) for-
gácslapcsavart. Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db 
(660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart oldalanként.

EXPANDO T vékony frontokhoz

Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürkeHGR | SW | TGR

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz
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AVENTOS HK top

 SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE

 TIP-ON

Tervezés

Rögzítési pozíciók erőhordozóhoz előszerelt eurocsavarral

Helyigény a korpuszban Előlapmegmunkálás

Rögzítési pozíciók erőhordozóhoz facsavarral és 
pozícionálóval

* Fúrásmélység 11.5 mm

Figyelmeztetés: max. korpuszmagasság 600 mm

Fa előlapok és széles alukeretek*

*  Fa előlapokhoz 4 forgácslapcsavart (609.1x00) használjon. Széles  
alukeretekhez használjon 4 süllyesztettfejű lemezcsavart (660.0950).* min. 261 mm látható szekrényfüggesztővel

Ütköztetés a falon: Szükséges min. fuga 5 mm

FAo max. 25.4 mm

 Standard

4 x Ø 4 x 35 mm

Fuga
Felső előlapráütés
Belső korpuszmagasság

Előlapráütődés oldalsó
Korpuszfelsőlap vastagság

SFA
SOB

F
FAo
LH

Standard, TIP-ON és  
SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz
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FH FD
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2

AVENTOS HK top

16 19 22 26 28

68 57 47 33 27

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FD
FH

Előlapmegmunkálás Keskeny alukeretek tervezése

Párkányléc és díszléc helyigénye Min. fuga

Keskeny alukeretek

*  Anyagvastagság változtatása esetén a megmunkálási méreteken  
igazítani kell

19 mm-es keretszélesség esetén: SFA 11–18 mm-től lehetségesÜtköztetés a falon: Szükséges min. fuga 5 mm

FAo max. 25.4 mm

FD (mm)

Min. fuga 2 mm.

SOB max. 25.4 mm

X (mm)

Tervezés

Előlapvastagság
Előlapmagasság

Min. fuga nyitáskor
Előlapráütődés oldalsó Korpuszfelsőlap vastagság

MF
SFA SOB

Standard, TIP-ON és  
SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

31



8*

AVENTOS HK top SERVO-DRIVE AVENTOS HK top vasalathoz

Tervezés

Fúrási pozíció Blumtávtartó ütköző

SERVO-DRIVE-kapcsoló

Javaslat alukeretekre: Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve. 
Előlapban történő Blum-távtartó ütköző rögzítésénél ütköztetési próbát kell 
végezni.

A Blum-távtartó ütköző ne ragassza!
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AVENTOS HK top

65.1051.02 ZML.2200

Tervezés

Standard, TIP-ON és  
SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

Korpuszmegmunkálás

Fúrósablon

minden felnyíló vasalathoz alkalmazható

Előlapmegmunkáló sablon

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz

előlaprögzítéshez
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min 1.5

14
.5

AVENTOS HK top TIP-ON tervezés

TIP-ON rögzítési pozíció befúráshoz

TIP-ON adapterlemez rögzítési pozíció

Előlaprés tervezési méret

TIP-ON rövid változat

TIP-ON rövid változat

TIP-ON hosszított változat

TIP-ON hosszított változat

Egyenes adapterlemez – rövid változat Keresztalakú adapterEgyenes adapterlemez – hosszított változat

Előlapokhoz 500 mm magasságig bezárólag Előlapokhoz 500 mm magasság felett

* min. 3.1 mm csavarozható tapadólapkával * min. 3.1 mm csavarozható tapadólapkával

* min. 2.6 mm ragasztható tapadólapkával * min. 2.6 mm ragasztható tapadólapkával
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3*

7.5
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u 7.

5 8

FAu

8

FAu

18

0.5

13

AVENTOS HK top

FA
FAu

Befúráshoz

Befúráshoz

Egyenes adapterlemez

Egyenes adapterlemez

Keresztalakú adapter

Keresztalakú adapter

TIP-ON tervezés

Csavarozható tapadólapka tervezése

Ragasztható tapadólapka tervezése

Előlapráütés
Alsó előlapráütés

* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON vasalatot 3 mm-el eltoltan szerelni.
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AVENTOS HK top

3

DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A

DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B

EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C

EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D

CS, HU, SK, PL Z10NE030E

BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F

EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G

EN, ZH Z10NE030H

5

AR Z10M200A AU Z10M200K

UK Z10M200B CL Z10M200L

CH Z10M200C CN Z10M200N

DK Z10M200D TW Z10M200T

Z10M200E US, CA Z10M200U

IN ☎  Z10M200H ZA Z10M200Z

IL Z10M200I BR ☎  Z10M200S.01

JP Z10M200J Z10M200E.OS

A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, SK, PL

B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU

C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR, (US, CA)

D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Z10NA30xyF

Z10K0009

2

Z10K800AE

1

Z10V100E.01

4

Z10NG120

E B K U

2 1

3 4

5

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz
Blum-hálózati adapter és tartozékok

Rendelési információ

Blum-hálózati adapter 24 W

Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint

Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt

Elosztókábelenként csak egy Blum-hálózati adapter  
engedélyezett!

Hálózati kábel nélkül

1 csatlakozó dugó nélkül

Európa

Euróa1

Kábellel együtt (1120 mm)

Egyedi alkalmazásokhoz

Hálózati kábel

Blumdugalj rész 2 W

Választható 24 W Blum-halózati adapterhez kábellel

Hálózati adapter (x)

Nyelvi csomag (y)

Ország Ország

Kábeltartó

Elosztó kábel és kábelvég védő

Összekötő kapocs és kábelvég védő

Hálózati adaptertartó

Falra szereléshez

Alkalmazható elosztókábelként vagy tartóprofil kábelként

8 m

A kábeltartó segítségével pl. az elosztó kábel a korpuszon 
egyszerűen rögzíthető.

Tartalmaz:
1 x SERVO-DRIVE fekete méretre vágható  
 elektromos kábel
5 x kábelvég védő

Tartalmaz:
1 x összekötő kapocs
2 x kábelvég védő

* Nem használható több meghajtó egységhez

36



7669

12
2

AVENTOS HK top

4
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1
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4

3

5

6

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top felnyílóhoz
Blum-hálózati adapter és tartozékok

Méretre vágható osztókábel

Összekötő kapocs

Kábelvég védő

Blum-hálózati adapter

Hálózati adaptertartó

Hálózati kábel

A levegőkeringetés érdekében  
30 mm biztonsági távolságot tartani  
kell (lásd a rajzot), különben a Blum 
hálózati adapter ill. hálózati egység 
túlmelegedhet.

Elosztókábelenként csak egy Blum-
hálózati adapter csatlakoztatható!

Blum-hálozati adapter ill. hálózati egység biztonsági távolság

Szerelés a felső lapon

Kábelezés hátul Kábelezés fent

Tervezés
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A Blum vállalat
Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy 
nemzeközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek 
számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden 
termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com

Blum
Ausztriában és világszerte
A Blum vállalat nyolc gyár-
ral rendelkezik Ausztriában 
(Vorarlbergben) további telep-
helyekkel Lengyelországban, az 
USA-ban és Brazíliában valamint 
31 leányvállalata ill. képviselete 
van. A vállalat több, mint 120 pi-
acra szállít. 8 000 munkatárs dol-
gozik a Blum-vállalatcsoportban, 
ebből 6 000 Vorarlbergben.

Globális vevőhaszon
Mindegy, hogy gyártó, szerelő, 
eladó vagy konyhahasználó – a 
Blum előnyökből mindenkinek 
profitálni kell és hasznot húzni 
belőle, ez a Blum globális vevő-
haszon filozófiája.

Újdonságok
A vevők új vasalatmegoldásokkal 
történő támogatása és a vállalati 
siker hosszútávú biztosítása ér-
dekében van szükség a kutatás-
ba és fejlesztésbe, a gyárakba 
és berendezésekbe valamint a 
dolgozók képzésébe való állandó 
beruházásra. A világszerte 
bejegyzett 2 100 jogvédelmével 
a Blum cég Ausztria leginnovatí-
vabb vállalatai közé tartozik.

Minőség
A Blum átfogó minőségtudatos 
gondolkodása nem csak a termé-
kére vonatkozik. Szolgáltatásai, 
a vevőkkel és partnerekkel való 
együttműködése során a vállalat 
ugyanennek a minőségi elvárás-
nak szeretne megfelelni.

Környezet
A Blum vállalatnál meg vagyunk 
győződve arról, hogy a környe-
zettudatos magatartás hosszútá-
von gazdaságos is. A termékek 
hosszú élettartama csak egyike 
a sok fontos szempontnak. 
További fontos intézkedések, a 
környezetbarát eljárások alkal-
mazása, az intelligens anyag-
felhasználás és a körültekintő 
energiagazdálkodás.

DYNAMIC SPACE
A jó munkafolyamatok (Workflow), 
az elegendő tárolótér (Space) és 
a magas szintű mozgáskomfort 
(Motion) egy konyha fontos is-
mertetőjegyei. A Blum a praktikus 
konyhára vonatkozó ötleteivel 
funkciót, komfortot és ergonómiát 
szeretne a bútorok belsejébe 
vinni.

Minden adat a 2019.06.30. ismereteink aktuális helyzetére vonatkoznak
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A Blum vállalat
Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy 
nemzeközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek 
számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden 
termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com

Blum
Ausztriában és világszerte
A Blum vállalat nyolc gyár-
ral rendelkezik Ausztriában 
(Vorarlbergben) további telep-
helyekkel Lengyelországban, az 
USA-ban és Brazíliában valamint 
31 leányvállalata ill. képviselete 
van. A vállalat több, mint 120 pi-
acra szállít. 8 000 munkatárs dol-
gozik a Blum-vállalatcsoportban, 
ebből 6 000 Vorarlbergben.

Globális vevőhaszon
Mindegy, hogy gyártó, szerelő, 
eladó vagy konyhahasználó – a 
Blum előnyökből mindenkinek 
profitálni kell és hasznot húzni 
belőle, ez a Blum globális vevő-
haszon filozófiája.

Újdonságok
A vevők új vasalatmegoldásokkal 
történő támogatása és a vállalati 
siker hosszútávú biztosítása ér-
dekében van szükség a kutatás-
ba és fejlesztésbe, a gyárakba 
és berendezésekbe valamint a 
dolgozók képzésébe való állandó 
beruházásra. A világszerte 
bejegyzett 2 100 jogvédelmével 
a Blum cég Ausztria leginnovatí-
vabb vállalatai közé tartozik.

Minőség
A Blum átfogó minőségtudatos 
gondolkodása nem csak a termé-
kére vonatkozik. Szolgáltatásai, 
a vevőkkel és partnerekkel való 
együttműködése során a vállalat 
ugyanennek a minőségi elvárás-
nak szeretne megfelelni.

Környezet
A Blum vállalatnál meg vagyunk 
győződve arról, hogy a környe-
zettudatos magatartás hosszútá-
von gazdaságos is. A termékek 
hosszú élettartama csak egyike 
a sok fontos szempontnak. 
További fontos intézkedések, a 
környezetbarát eljárások alkal-
mazása, az intelligens anyag-
felhasználás és a körültekintő 
energiagazdálkodás.

DYNAMIC SPACE
A jó munkafolyamatok (Workflow), 
az elegendő tárolótér (Space) és 
a magas szintű mozgáskomfort 
(Motion) egy konyha fontos is-
mertetőjegyei. A Blum a praktikus 
konyhára vonatkozó ötleteivel 
funkciót, komfortot és ergonómiát 
szeretne a bútorok belsejébe 
vinni.

Minden adat a 2019.06.30. ismereteink aktuális helyzetére vonatkoznak
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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