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AVENTOS HK top
Funkcionalnost v celoti



Majhen dvižni mehanizem,  
poln funkcionalnosti
Smisel za podrobnosti in celoto je tisto, kar potrebujemo, če želimo  
razviti dvižni mehanizem, ki je kompakten, hkrati pa presenetljivo funkcionalen.  
Prav zato je AVENTOS HK top idealna rešitev za pohištvo, pri katerem 
šteje vsaka malenkost. 
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Design
AVENTOS HK top je skoraj neopazen v visečih omaricah. S tem je sama 
 oblika pohištva bolj nevsiljiva. Zaradi majhne velikosti in minimalističnega 
dizajna je bil AVENTOS HK top že večkrat nagrajen.

Majhna velikost
Velikost dvižnega mehanizma 
AVENTOS HK top je idealna za 
manjše omarice. Zaradi kompa-
ktnosti mehanizma je primeren 
tudi za večje sprednje stranice.

Puristična pokrivna kapica
Ravne linije, harmonična raz-
merja, gladke površine – pokriv-
na kapica navduši s svojim 
minimalističnim dizajnom. Po 
želji tudi z uveljavljanjem vaše 
blagovne znamke.

Trije barvni odtenki
Svetlo siva, svileno bela ali tem-
no siva? Barva pokrivne kapice 
se izbere in stilsko združi glede 
na izbrano pohištvo – ali pa ga 
namerno poudari.

4



Podrobne informacije  
o nagradah na
www.blum.com/award
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Funkcija
Za čim večjo funkcionalnost v majhnem prostoru je vsak posamezni sestavni 
del AVENTOS HK top optimiziran do najmanjše podrobnosti. Istočasno  
delovanje mehanizma je zelo občutno: stranice se lažje odpirajo ter se zapirajo 
lahko in tiho.

Brezstopenjska zausta-
vitev
Če je zbiralnik moči nas-
tavljen točno na težo spre-
dnje stranice, se poklopna 
dvižna vrata ustavijo v 
poljubnem položaju in so 
vedno zlahka dosegljiva.
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Majhna sila za odpiranje
Z AVENTOS HK top je, ne glede 
na težo sprednje stranice, pot-
rebna le majhna in enakomerna 
sila za odpiranje. Za izjemno 
udobno upravljanje – tudi pri ve-
likih, težjih sprednjih stranicah.
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www.blum.com/ 
hktopassembly

Posebna pozornost je pri AVENTOS HK top namenjena enostavni in natančni 
montaži in montaži. Izbirate lahko med dvema simetričnima zbiralnikoma moči 
in dvema vrstama montaže. Zaradi novega položaja montaže so izvrtine enake 
za vsako uporabo in višino korpusa. 

Zbiralnik moči z iskanjem 
položaja
To vrsto zbiralnika moči lahko z 
nastavitvijo na zgornjo stra-
nico in sprednji rob natančno 
montirate v korpus. Predhodne 
izvrtine niso potrebne.

Dodatne informacije  
o montaži.Premišljeno: nastavitev
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Montaža s predhodno monti-
ranimi sistemskimi vijaki
Z dvema simetričnima sis-
temskima vijakoma in dvema 
vtičnima čepoma lahko to 
vrsto zbiralnika moči montirate 
celo na demontirano stranico 
korpusa. Za to so potrebne štiri 
izvrtine v 32-mm rastru.
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www.blum.com/eaapp

Montaža

Informacije za preprosto 
montažo in nastavitev 
najdete v naši aplikaciji 
EASY ASSEMBLY.

AVENTOS HK top ima neposredno vgrajene številne uporabne funkcije. Tako 
lahko preprosto, varno in udobno montirate sprednjo stranico. Z le nekaj prije-
mi nastavite sprednjo stranico in odpiralni kot. Nastavitev zbiralnika moči po-
teka s sprednje strani, lahko tudi pri montirani pokrivni kapici. Tako se stranica 
zaustavi v poljubnem položaju. 
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Nastavitev z vijaki Torx
AVENTOS HK top stavi 
na tehnologijo Torx. Tako 
optimalno zagotavlja 
natančno in udobno na-
stavitev.

Vgrajena varnostna 
rešitev
Inovativen mehanizem 
preprečuje nenamerno 
sprostitev vzvodne ročice. 
To zagotavlja tudi varno 
delo brez poškodb.

Brezstopenjska nastavi-
tev odpiralnega kota
Omejevalnik odpiralnega 
kota je pri AVENTOS HK 
top že vključen. Brezsto-
penjsko in tako povsem 
natančno lahko nastavite, 
kako visoko naj se odpre 
sprednja stranica.

Preprosta pritrditev spre-
dnjih stranic
S točkalno šablono hitro in 
preprosto ugotovite položaj 
za pritrditev sprednjih stranic: 
Nataknite šablono, nastavi-
te pripiro sprednjih stranic, 
namestite sprednjo stranico 
in zatočkajte.

11



www.blum.com/4formore

Električno odpiranje in zapiranje 
z blaženjem
Že rahel dotik sprednje stranice 
sproži SERVO-DRIVE, ki podpira 
odpiranje sprednje stranice. Za 
samodejno zapiranje je dovolj že 
pritisk tipke. Blaženje je že vklju-
čeno.

Več o štirih tehnologijah 
gibanja pri podjetju Blum  
na naslovu:
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Mehansko odpiranje
Z rahlim dotikom sprednje stranice se stranica odpre 
tako, da ga lahko preprosto pomaknete navzgor. Zapi-
ranje se izvede s pritiskom.

Zapiranje z blaženjem
Z sistemom BLUMOTION se sprednja stranica vedno 
zapre lahko in tiho – ne glede na težo sprednje strani-
ce ali različno silo pri zapiranju.

Za visoke omare in viseče omarice 
z izjemno udobnim upravljanjem
Kombinacija s tehnologijo gibanja omogoča še večjo funkcionalnost  
AVENTOS HK top. Brez ročajev ali z ročaji kot oblikovnim elementom –  
z ustrezno podporo poskrbite, da je odpiranje in zapiranje visokih  
omar in visečih omaric za uporabnike še bolj udobno.
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Za še več funkcionalnosti:  
SERVO-DRIVE
AVENTOS HK top je na voljo tudi z električno podprtim gibalnim sistemom 
SERVO-DRIVE. Odpiranje z rahlim dotikom in zapiranje prek daljinskega  
stikala močno poveča njegovo funkcionalnost. Dvižni mehanizem  
pa kljub dodani električni pogonski enoti prepriča s svojo majhnostjo.

Podprt začetek uporabe
Pogonska enota in daljinsko 
stikalo potrjujeta, da ste na 
pravi poti, in vas z barvnimi 
signali korak za korakom 
vodita od začetka uporabe.

Enostavna montaža 
pogonske enote
Po montaži dvižnega 
mehanizma se pogonska 
enota pritrdi na  zbiralnik 
moči. Za pritrditev z 
mehanizmom CLIP ne 
potrebujete nobenega 
orodja.
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Različni položaji vgradnje
Zaradi majhne velikosti se 
AVENTOS HK top optimal-
no prilega korpusu, npr.  
nad hladilnikom. 

Sprednje stranice z  
širokimi in ozkimi  
aluminijastimi okvirji
AVENTOS HK top omo-
goča raznolike dizajne 
sprednje stranice. Naj 
gre za sprednje stranice 
iz lesa ali z aluminijastimi 
okvirji, pri izbiri materialov 
sprednje stranice ni meja. 

Za tanke sprednje  
stranice od 8 mm
AVENTOS HK top v kombi-
naciji z novim pritrjevalnim 
sistemom EXPANDO T 
omogoča preprosto izved-
bo tankih sprednjih stranic. 
To je uporabno pri  
stranicah, vratih in izvlekih.
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Za raznolike možnosti uporabe:  
v kuhinji
AVENTOS HK top je optično diskreten, kljub temu pa prepriča s svojo izjemno 
zmogljivostjo. S širokimi visokimi omarami in visečimi omaricami pa lahko 
izpolnimo posebno oblikovno zahtevo: enoten videz rež v celotni kuhinji.
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Za raznolike možnosti uporabe:  
v vseh stanovanjskih prostorih
Pohištvo je videti boljše, če bolje poudari osebni slog. AVENTOS HK top  
ponuja številne možnosti postavitve pohištva po lastni izbiri.

Vpadljiv poudarek v 
notranjosti korpusa
S pokrivno kapico v ustre-
zni barvi se majhen globlji 
izvlek harmonično prilega 
notranjosti korpusa ali pa 
je namerno poudarjen.

Za debelino vrat do  
30 mm
AVENTOS HK top omo-
goča udobno premikanje 
tudi debelejših stranic. 
Prav tako je udobno: 
upravljanje. Ne glede na 
težo sprednje stranice je 
odpiranje izjemno lahko.
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Območje prostega 
gibanja
Če se sprednja stranica 
premakne iz delovnega 
območja in se ustavi v 
katerem koli položaju, lah-
ko med uporabo kuhinje 
ostane odprta. S tem je 
vsebina omarice vedno 
neovirano dostopna. 

Izredno udobje gibanja 
Sprednje stranice se 
odpirajo lahkotno, na željo 
stranke z mehansko ali 
električno podporo. Zapi-
ranje z blaženjem je  
pri BLUMOTION in  
SERVO-DRIVE že vklju-
čeno.

Ustrezen skladiščni 
prostor
Visoke omare in viseče 
omarice s stranicami  
lahko poljubno oblikujete 
po višini in širini – glede 
na potrebo po skladišč-
nem prostoru ali prilagoje-
no videzu rež v navadnih 
omarah.
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www.blum.com/ideas

Za udoben prijem
Pri opazovanju uporabe kuhinj po svetu vedno znova opažamo: stranice pri 
visokih omarah in visečih omaricah so resnična prednost. Predvsem v kuhinji. 
Da boste strankam lahko ponudili kakovostno pohištvo z izjemno udobnim 
upravljanjem, nenehno raziskujemo in razširjamo svoj program okovij ter ga 
prilagajamo potrebam strank.
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AVENTOS omogoča raznoliko gibanje v visokih omarah in visečih omaricah: 
Pregibno in zaklopno zapiranje, dvižno in nihajno odpiranje – za vsako  
strankino željo in vsak položaj vgradnje imamo v programu pravi dvižni meha-
nizem. Več informacij o prednostih posameznih rešitev okovij boste našli na  
www.blum.com/aventos

AVENTOS HK top 
za poklopna dvižna vrata

Več pestrosti pri stranicah
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AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata

AVENTOS HKXS za majhna poklopna dvižna vrata

AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata

AVENTOS HL za dvižna vrata

AVENTOS HK-S za majhna poklopna dvižna vrata

AVENTOS HK za poklopna dvižna vrata
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HKXS

Gibanje Tipična uporaba Gibanje  
teže sprednje 
stranice*

Možne sprednje 
stranice

Možne dimenzije  
korpusa v mm

Viseča omarica, visoke,  
dvodelne sprednje stranice

Višina 480–1040
Širina do 1800

Viseča omarica (če je prostor), 
velike, enodelne sprednje stra-
nice, tudi z okrasnimi letvami in 
stranicami

Višina 350–800
Širina do 1800

Viseča omarica, visoka omara 
(če je prostor), na dosegu rok, 
naprave zadaj, sprednje strani-
ce nad njo

Tanke sprednje stranice, 
lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem

Višina 300–580
Širina do 1800

Viseča omarica, visoka omara, 
nad hladilnikom, shrambno 
omaro, pečico

Tanke sprednje stranice, 
lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem

Višina 205–600
Širina do 1800

Viseča omarica, visoka omara, 
nad hladilnikom, shrambno 
omaro, pečico

Tanke sprednje stranice, 
lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem

Višina 205–600
Širina do 1800

Viseča omarica, visoka omara, 
nad hladilnikom, shrambno 
omaro, pečico

Lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem

Višina 180–600
Širina do 1800

Viseča omarica, visoka omara, 
nad hladilnikom, shrambno 
omaro, pečico, kuhinjsko napo, 
v kopalnici

Lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem

Višina 240–600
Širina do 1800

Program AVENTOS
Za vsako uporabo primeren dvižni mehanizem

obojestransko

Lesene, široke/ozke spre-
dnje stranice z aluminijas-
tim okvirjem, kombinacija 
lesa in stekla, asimetrične 
sprednje stranice

Tanke sprednje stranice, 
lesene, široke/ozke 
sprednje stranice z alu-
minijastim okvirjem
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HKXS

Svetla min. 
globina

Celotno okovje 
ali z odmičnimi 
sponami

Razpoložlji-
va tehnolo-
gija gibanja

Pokrivna  
kapica

Posebna predelava ali montaža

Potrebne so odmične 
spone na zgornji 
stranici korpusa + 
povezava sprednjih 
stranic

Montaža sistema CLIP
Obdelava zgornje stranice
3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)
4 x teleskopska ročica (simetrična)

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Svileno bela
Svetlo siva
Temno siva

Ni potrebe po odmičnih 
sponah

Montaža sistema CLIP
Prečna stabilizacija
9 tipov zbiralnikov moči (simetrični)
1 komplet ročic

Ni potrebe po odmičnih 
sponah

Montaža sistema CLIP
Prečna stabilizacija 
5 tipov zbiralnikov moči (simetrični) 
4 kompleti ročic

Ni potrebe po odmičnih 
sponah

Montaža sistema CLIP, 4 tipi zbiralnikov moči (simetrični), 
nastavitev zbiralnika moči s sprednje strani, vključena 
varnostna rešitev in omejevalnik odpiralnega kota

Ni potrebe po odmičnih 
sponah

Montaža sistema CLIP
4 tipi zbiralnikov moči (simetrični)

Ni potrebe po odmičnih 
sponah

Montaža sistema CLIP
3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)

125 
(možna poseb-
na rešitev s  
100 mm)

Potrebne so odmične 
spone na zgornji stra-
nici korpusa

Montaža sistema CLIP
Obdelava zgornje stranice
3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)

* S težo sprednje stranice in višino kor-
pusa izračunate faktor moči zbiralnika 
moči. Z veseljem vam pomagamo  
pri izbiri izdelka na spletni strani  
www.blum.com/configurator
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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

Standardni sistem in sistem  
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

S pomočjo faktorja moči lahko dolo-
čite, kateri zbiralnik moči je najustre-
znejši. Faktor moči je odvisen od teže 
sprednje stranice (vključno z dvojno 
težo ročaja) in višine korpusa.

Pri uporabi tretjega zbiralnika moči 
(povečanje faktorja moči do 50 %) 
priporočamo pripirni preizkus.

Opomba!
Pri širokih korpusih priporočamo, 
da dodatni zbiralnik moči pritrdite 
na srednjo stranico. Razlog za to je 
možno upogibanje sprednje stranice v 
odprtem položaju.

 Standard

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!

Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

Obojestranski zbiralnik moči Faktor moči (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

Standardni sistem in sistem  
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Podatki za naročilo

Komplet zbiralnika moči

Alternativno

Alternativno

Pribor

Barva

Barva

Barva

Material

Material

Material

Komplet zbiralnika moči

Komplet pritrdilcev sprednjih stranic

Pritrdilec sprednje stranice

Univerzalna šablona

Komplet pokrivnih kapic

Komplet pokrivnih kapic za sistem SERVO-DRIVE

Komplet SERVO-DRIVE

Simetrično s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki

Simetrično z vijaki za iverko vklj. z iskanjem položaja

Simetričen, ponikljan

Simetrična, ponikljana

EXPANDO T za tanke sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh  
zbiralnikov moči

Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh  
zbiralnikov moči

Lesene sprednje stranice in široki  
aluminijasti okvirji*

Plastika

Plastika

Plastika Prašno siva

Faktor moči
Odpiralni kot (brezstopenjsko nastavljiv)

*  Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko 
(609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje upora-
bite 4 pločevinske vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) 
na stran.

Svetlo siva, svileno bela, temno siva

Sestavljen iz:
1 x velika pokrivna kapica, levo
1 x velika pokrivna kapica, desno
2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum

Sestavljen iz: 
2a | 1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo
2b | 1 x velika pokrivna kapica, desno
2c | 2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum
2d | 2 x stikalo SERVO-DRIVE
2e | 2 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm

Sestavljen iz: 
4a | 1 x pogonska enota
4b | 1 x razdelilni kabel, 1500 mm
4c | 1 x vezno vozlišče
4d | 2 x kabelska zaščita

HGR | SW | TGR

Omrežni napajalnik in pribor

Točkalna šablona za AVENTOS HK top

Za tri zbiralnike moči ali več priporočamo uporabo dveh 
sinhroniziranih pogonskih enot

glejte stran 36

največ 107°

največ 107°

največ 107°

največ 107°

največ 107°

največ 107°

največ 107°

največ 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 za AVENTOS HK top

S pomočjo faktorja moči lahko dolo-
čite, kateri zbiralnik moči je najustre-
znejši. Faktor moči je odvisen od teže 
sprednje stranice (vključno z dvojno 
težo ročaja) in višine korpusa.

Pri uporabi tretjega zbiralnika moči 
(povečanje faktorja moči do 50 %) 
priporočamo pripirni preizkus.

Opomba!
Pri širokih korpusih priporočamo, 
da dodatni zbiralnik moči pritrdite 
na srednjo stranico. Razlog za to je 
možno upogibanje sprednje stranice v 
odprtem položaju.

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!

Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

Obojestranski zbiralnik moči Faktor moči (LF)
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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 za AVENTOS HK top

BarvaMaterial

Komplet TIP-ON

Ravna nosilna ploščica

Križna nosilna ploščica

Plastika

Sestavljen iz:
1 x mehanska odpiralna opora TIP-ON
1 x zaporna plošča za privitje
1 x vijak za iverno ploščo 609.1500
1 x zaporna plošča za lepljenje

Kratka različica: do KH 500 mm

Kratka različica

Svileno bela (SW), terra črna (TS),  
RAL 7036 platinasto siva (R7036), lakiran nikelj (NI-L)

Dolga različica: od KH 501 mm

Dolga različica

Dolga različica

RAL 7036 platinasto siva (R7036)

Podatki za naročilo

Komplet zbiralnika moči

Alternativno

Alternativno

Pribor

Barva

Barva

Barva

Material

Komplet zbiralnika moči

Univerzalna šablona

Komplet pokrivnih kapic

Simetrično s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki

Simetrično z vijaki za iverko vklj. z iskanjem položaja

Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh  
zbiralnikov moči

Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh  
zbiralnikov moči

Plastika

Faktor moči
Višina korpusa
Odpiralni kot (brezstopenjsko nastavljiv)

Sestavljen iz:
2a | 1 x velika pokrivna kapica, levo
2b | 1 x velika pokrivna kapica, desno
2c | 2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum

Alternativno

Komplet pritrdilcev sprednjih stranic

Pritrdilec sprednje stranice

Simetričen, ponikljan

Simetrična, ponikljana

Ozki aluminijasti okvirji

Lesene sprednje stranice in široki alumi-
nijasti okvirji*

*  Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko 
(609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje upora-
bite 4 pločevinske vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) 
na stran.

EXPANDO T za tanke sprednje stranice

Svetlo siva, svileno bela, temno sivaHGR | SW | TGR

Točkalna šablona za AVENTOS HK top
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AVENTOS HK top

 SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE

 TIP-ON

Načrtovanje

Pritrdilni položaji za zbiralnik moči s predhodno montira-
nimi sistemskimi vijaki

Potreben prostor v korpusu Pritrditev sprednje stranice

Pritrdilni položaji za zbiralnik moči z vijaki za iverko  
vklj. z iskanjem položaja

* Globina vrtanja 11.5 mm

Opomba: višina korpusa maks. 600 mm

Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji*

*  Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00).  
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 vijake z vgreznjeno glavo  
za pločevino (660.0950).

* min. 261 mm z vidnim pritrdilom za omaro

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

FAo znaša največ 25.4 mm

 Standard

4 x Ø 4 x 35 mm

Reža
Pripir zgornjih sprednjih stranic
Notranja višina

Stranska pripira sprednjih stranic
Debelina zgornjega dna korpusa

SFA
SOB

F
FAo
LH

Standardni sistem, sistem TIP-ON in  
sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
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AVENTOS HK top

16 19 22 26 28

68 57 47 33 27

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FD
FH

Pritrditev sprednje stranice Načrtovanje ozkih aluminijastih okvirjev

Potreben prostor za okrasne letve in stranice Najmanjša reža

Ozki aluminijasti okvirji

*  Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere

Pri širini okvirja 19 mm: možna širina SFA 11–18 mmPrislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

FAo znaša največ 25.4 mm

FD (mm)

Najmanjša reža znaša 2 mm

SOB maksimalno 25.4 mm

X (mm)

Načrtovanje

Debelina prednje stranice
Višina sprednje stranice

Najmanjša reža pri odpiranju
Stranska pripira sprednjih stranic Debelina zgornjega dna korpusaSOB

MF
SFA

Standardni sistem, sistem TIP-ON in  
sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
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8*

AVENTOS HK top SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Načrtovanje

Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

Stikalo SERVO-DRIVE

Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za  
distančne blažilnike podjetja Blum. Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov  
podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepite!
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AVENTOS HK top

65.1051.02 ZML.2200

Načrtovanje

Standardni sistem, sistem TIP-ON in  
sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Obdelava korpusov

Vrtalna šablona

uporabna za vsa dvižna vrata

Šablona za pritrditev sprednje stranice

Točkalna šablona za AVENTOS HK top

za pritrditev sprednje stranice
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AVENTOS HK top Načrtovanje TIPON

Pritrdilni položaj TIPON za vrtanje

Pritrdilni položaj nosilne ploščice TIPON

Načrtovalne mere reže med stranicami

Kratka različica TIPON

Kratka različica TIPON

Dolga različica TIPON

Dolga različica TIPON

Ravna nosilna ploščica – kratka različica Križna nosilna ploščicaRavna nosilna ploščica – dolga različica

Za sprednje stranice vključno z višino 500 mm Za sprednje stranice, višje od 500 mm

* najmanj 3.1 mm z zaporno ploščico za privitje * najmanj 3.1 mm z zaporno ploščico za privitje

najmanj 2.6 mm z zaporno ploščico za lepljenje najmanj 2.6 mm z zaporno ploščico za lepljenje
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AVENTOS HK top

FA
FAu

Za vrtanje

Za vrtanje

Ravna priključna ploščica

Ravna priključna ploščica

Križna priključna ploščica

Križna priključna ploščica

Načrtovanje TIPON

Načrtovanje zaporne ploščice za privitje

Načrtovanje zaporne ploščice za lepljenje

Pripir sprednje stranice
Spodnji pripir sprednjih stranic

* Pri zaporni ploščici, ki se privije, priporočamo, da se pozicija TIP-ON zamakne za 3 mm.
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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 za AVENTOS HK top
Omrežni napajalnik in pribor

Podatki za naročilo

Omrežni napajalnik 24 W

Jezikovne oznake v skladu z ISO-639

Vklj. z navodili za uporabo in montažo

Na en razdelilni kabel je dovoljen le en omrežni napajalnik 
podjetja Blum!

Brez omrežnega kabla

1 Brez vtikača

Evropa

Evropa1

Vključno z omrežnim kablom (1120 mm)

Samo za posamezno uporabo

Omrežni kabel

Napajalni vtič 12 W

Alternativa za omrežni napajalnik 24 W in omrežni kabel

Omrežni adapter (x)*

Jezikovni paketi (y)

Trg Trg

Držalo za kabel

Razdelilni kabel in kabelska zaščita

Veznik in kabelska zaščita

Držalo za omrežni napajalnik

Za montažo na steno

Uporaben kot razdelilni kabel in kabel z nosilci

8 m

S pomočjo držala za kabel lahko preprosto pritrdite razde-
lilni kabel na korpus.

Sestavljeno iz:
1 x SERVO-DRIVE električni kabel črne  
 barve za prirezovanje
5 x kabelska zaščita

Sestavljeno iz:
1 x veznik
2 x kabelska zaščita

* Uporaba za več pogonskih enot ni dovoljena!
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SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
Omrežni napajalnik in pribor

Razdelilni kabel za prirezovanje

Veznik

Kabelska zaščita

Omrežni napajalnik

Držalo za omrežni napajalnik

Omrežni kabel

Za kroženje zraka morate upoštevati 
varnostno razdaljo 30 mm (glejte grafike), 
sicer obstaja nevarnost pregrevanja 
omrežnega napajalnika oz. omrežnega 
priključka.

Na en razdelilni kabel je lahko  
priključen le en omrežni napajalnik !

Potreba po prostoru in varnostna razdalja za držalo za omrežni napajalnik oz. omrežni priključek

Montaža na zgornji stranici

Napeljava kabla nazaj Napeljava kabla navzgor

Načrtovanje
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Podjetje Blum
Podjetje Blum, ki ga je pred več kot 60 leti ustanovil Julius Blum, je danes 
mednarodno dejavno družinsko podjetje. K njegovim strateškim poslovnim 
področjem sodijo dvižni sistemi, odmične spone in izvlečni sistemi. Pri razvoju 
vseh izdelkov je v središču vedno prizadevanje za popolno gibanje.

www.blum.com

Blum v Avstriji in po svetu
Podjetje Blum razpolaga z osmimi 
proizvodnimi obrati v Avstriji 
(Vorarlberg) in dodatnimi proizvo-
dnimi obrati na Poljskem, v ZDA 
in Braziliji, ter ima 30 hčerinskih 
družb oz. predstavništev. Podjetje 
s svojimi izdelki oskrbuje preko 
120 tržišč. V skupini Blum je za-
poslenih skupno 8.000 delavcev, 
od tega 6.000 v Vorarlbergu.

Globalna korist za stranke
»Ne glede na to, ali ste proizvaja-
lec, trgovec, monter ali uporabnik 
kuhinje – v vsakem primeru boste 
lahko dodobra izkoristili prednosti 
izdelkov Blum in jih uporabili v 
svojo korist«, pravi načelo glo-
balne koristi za stranke podjetja 
Blum.

Inovacije
Da lahko strankam ponudimo ino-
vativne rešitve okovja in zagoto-
vimo dolgotrajen uspeh podjetja, 
dosledno vlagamo v raziskave 
in razvoj, v obrate in naprave ter 
v izobraževanje delavcev. Z več 
kot 2.100 patenti po vsem svetu 
sodi podjetje Blum med najbolj 
inovativna podjetja v Avstriji.

Kakovost
Podjetje Blum pojmuje kakovost 
zelo na široko in je ne zahteva 
zgolj pri izdelkih. Enake zahteve 
glede kakovosti podjetje izpol-
njuje tudi pri svojih storitvah in 
pri sodelovanju s strankami in 
partnerji.

Okolje
V podjetju Blum smo prepriča-
ni, da je preudarno ekološko 
ravnanje dolgoročno tudi gospo-
darno. Dolga življenjska doba 
izdelkov pri tem predstavlja le en 
pomemben vidik izmed mnogih. 
Nadaljnji pomembni ukrepi so tudi 
uporaba okolju prijaznih postop-
kov, pametna uporaba materialov 
in preudarno gospodarjenje z 
energijo.

DYNAMIC SPACE
Izjemen potek dela (Workflow), 
dovolj skladiščnega prostora 
(Space) in visoko udobje pri pre-
mikanju (Motion) so pomembne 
značilnosti praktične kuhinje. 
S svojimi idejami za praktične 
kuhinje želi podjetje Blum funkcio-
nalnost, udobje in ergonomič-
nost prenesti tudi v notranjost 
pohištva.

Vse navedbe se navezujejo na trenutno stanje naših informacij z dne 30.06.2019
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Podjetje Blum
Podjetje Blum, ki ga je pred več kot 60 leti ustanovil Julius Blum, je danes 
mednarodno dejavno družinsko podjetje. K njegovim strateškim poslovnim 
področjem sodijo dvižni sistemi, odmične spone in izvlečni sistemi. Pri razvoju 
vseh izdelkov je v središču vedno prizadevanje za popolno gibanje.

www.blum.com

Blum v Avstriji in po svetu
Podjetje Blum razpolaga z osmimi 
proizvodnimi obrati v Avstriji 
(Vorarlberg) in dodatnimi proizvo-
dnimi obrati na Poljskem, v ZDA 
in Braziliji, ter ima 30 hčerinskih 
družb oz. predstavništev. Podjetje 
s svojimi izdelki oskrbuje preko 
120 tržišč. V skupini Blum je za-
poslenih skupno 8.000 delavcev, 
od tega 6.000 v Vorarlbergu.

Globalna korist za stranke
»Ne glede na to, ali ste proizvaja-
lec, trgovec, monter ali uporabnik 
kuhinje – v vsakem primeru boste 
lahko dodobra izkoristili prednosti 
izdelkov Blum in jih uporabili v 
svojo korist«, pravi načelo glo-
balne koristi za stranke podjetja 
Blum.

Inovacije
Da lahko strankam ponudimo ino-
vativne rešitve okovja in zagoto-
vimo dolgotrajen uspeh podjetja, 
dosledno vlagamo v raziskave 
in razvoj, v obrate in naprave ter 
v izobraževanje delavcev. Z več 
kot 2.100 patenti po vsem svetu 
sodi podjetje Blum med najbolj 
inovativna podjetja v Avstriji.

Kakovost
Podjetje Blum pojmuje kakovost 
zelo na široko in je ne zahteva 
zgolj pri izdelkih. Enake zahteve 
glede kakovosti podjetje izpol-
njuje tudi pri svojih storitvah in 
pri sodelovanju s strankami in 
partnerji.

Okolje
V podjetju Blum smo prepriča-
ni, da je preudarno ekološko 
ravnanje dolgoročno tudi gospo-
darno. Dolga življenjska doba 
izdelkov pri tem predstavlja le en 
pomemben vidik izmed mnogih. 
Nadaljnji pomembni ukrepi so tudi 
uporaba okolju prijaznih postop-
kov, pametna uporaba materialov 
in preudarno gospodarjenje z 
energijo.

DYNAMIC SPACE
Izjemen potek dela (Workflow), 
dovolj skladiščnega prostora 
(Space) in visoko udobje pri pre-
mikanju (Motion) so pomembne 
značilnosti praktične kuhinje. 
S svojimi idejami za praktične 
kuhinje želi podjetje Blum funkcio-
nalnost, udobje in ergonomič-
nost prenesti tudi v notranjost 
pohištva.

Vse navedbe se navezujejo na trenutno stanje naših informacij z dne 30.06.2019
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Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com
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