
Deschide. Fascinant. Simplu.
Când o atingere uşoară e suficientă pentru deschidere

Plusul destinat 
extragerii dvs. 

pentru gunoi

servodrive.blum.com/uno
www.blum.com



Cunoaşteţi şi dvs. această situaţie? Complet absorbită de gătit vreţi între timp să faceţi loc pe suprafaţa de lucru, 
aruncând cojile legumelor curăţate. Cum aţi ajuns cu cojile în faţa extragerii în care se află găleţile de gunoi, 
începe jonglatul pentru a o deschide. Însă asta nu se mai întâmplă.

Mâini ocupate, sertar închis ...

Cu mâinile ocupate deschide-
rea prin metoda obişnuită este 
dificilă, ...

... urmarea fiind mânere şi 
fronturi murdare.



BLUMOTION
inside

SERVO-DRIVE
inside

Acum extragerea pentru gunoi poate fi deschisă fără efort şi comod: cu SERVO-DRIVE uno, 
susţinerea electrică a deschiderii. Pentru aceasta este suficientă o uşoară atingere a frontului 
cu genunchiul, piciorul sau şoldul. Iar confortul entuziasmant este completat de funcţia de 
amortizare BLUMOTION, care asigură permanent o închidere lină şi fără zgomot a extragerilor.

... acum există soluţia



Precaut? Atunci când este nevoie.
SERVO-DRIVE uno reacţionează într-un mod sensibil 
şi precaut – la întâmpinarea unei rezistenţe, procesul 
de deschidere se întrerupe imediat.

Premise? Îndeplinite uşor.
Pentru aceasta aveţi nevoie de o extragere Blum 
(TANDEMBOX sau TANDEM, cu BLUMOTION, 
şi un spaţiu necesar de minim 41 mm în spatele 
peretelui posterior al extragerii) şi de o priză.

Te poţi rezema? Desigur.
Graţie protecţiei integrate la rezemare, deschiderea 
fără intenţie a sertarului este împiedicată. Puteţi să vă 
rezemaţi relaxat de front, pentru că funcţia electrică 
de deschidere este declanşată doar prin apăsare sau 
tragere scurtă.

Pe SERVO-DRIVE uno te poţi bizui – în orice situaţie

Consum de curent? Nici nu merită pomenit.
SERVO-DRIVE uno aduce satisfacţie şi 
în privinţa consumului de curent – deoa-
rece consumul în stand by, de 3,5 kWh 
pe an, este unul deosebit de mic. 



Deosebit de practic este faptul că montarea setului indi-
vidual premontat se realizează simplu şi repede. Fără a fi 
nevoie de măsurare şi găurire, setul SERVO-DRIVE uno 
este ideal şi în cazul instalării ulterioare.

Sigur? Până în detaliu.
Având în vedere că locul de montare este sub chiuvetă, 
ne-am gândit bineînţeles şi la siguranţă. Am integrat 
o protecţie contra picăturilor de apă, în caz că se întâm-
plă vreodată să picure apă în dulap.

Calitate? Cu certitudine.
Unitatea de antrenare certificată TÜV a fost dezvoltată special pentru 
a îndeplini cerinţele unei folosiri zilnice în bucătărie. Firma Blum vă 
acordă o garanţie de 5 ani pentru toate componentele electrice.

În fiecare încăpere? Dacă doriţi.
SERVO-DRIVE există pentru sertare, extrageri şi uşi cu 
deschidere în sus. Mobilele din toate spaţiile locuinţei 
pot fi echipate astfel cu SERVO-DRIVE.

Pană de curent? Nicio problemă!
Dacă se întâmplă să cadă curentul, extragerile echipate 
cu SERVO-DRIVE uno pot fi deschise oricând manual.

Montare? Într-o clipită.



Blum România S.R.L.
Str. Zborului 2B,
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
Tel.: 021-3512103, 3512104
Fax: 021-3512102
E-mail: info.ro@blum.com

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 
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