
O nouă faţetă a mişcării perfecte

BLUMOTION pentru uşi



Închiderea lină şi silenţioasă, 
dintr-o nouă perspectivă

Acum BLUMOTION are o nouă faţe-
tă, destinată balamalelor. Prin monta-
rea sa pe partea balamalelor, BLU-
MOTION se poate integra oricând şi 
mai repede în corpurile cu uşi, fără 
a modifi ca modul de montare a bala-
malei şi la aproape orice situaţie de 
aşezare a uşii.
Noul BLUMOTION redefi neşte ter-
menul de calitate a mişcării. Prin po-
ziţia sa pe partea balamalelor, siste-
mul intră mai repede în acţiune şi 
asigură astfel mişcarea perfectă 
pe toată durata procesului de închi-
dere. Efectul creat încăntă şi entu-
ziasmează clienţii.

Cu BLUMOTION, clienţii dumnea-
voastră se bucură zi de zi de închi-
derea lină şi silenţioasă a uşilor de 
la mobilă. O plusvaloare fascinantă, 
ce a devenit deja măsură de referinţă 
în sistemele de extrageri TANDEM şi 
TANDEMBOX.
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Sistemul adaptiv – controlează mişcarea perfectă

Confort deosebit prin capacitate 
de adaptare ridicată.

Chiar şi uşile ce sunt trântite cu putere, ...

sunt frânate uşor ...

şi se închid încet şi silenţios.

Acest lucru se datorează tehnicii in-
teligente a sistemului adaptiv BLU-
MOTION. Ea reacţionează automat 
la factori determinanţi ca mărime 
uşă, greutate uşă, viteză de închide-
re, frânând într-un mod corespun-
zător mişcarea uşii. Rezultatul este o 
permanentă mişcare de închidere 
perfectă. Lină şi silenţioasă.
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Viteză de închidere redusă: Elementul de frânare se extinde puţin.
Fluidul poate curge fără rezistenţă pe lângă el, acţiunea BLUMOTION este reglată 
prin canalele de curgere şi rămâne în această situaţie redusă.

Viteză de închidere mare: Elementul de frânare se extinde şi fl uidul se poate 
deplasa numai cu viteză redusă prin canalele de curgere îngustate. Rezultatul este 
o acţiune mai puternică a BLUMOTION.

Viteză de închidere prea mare: Siguranţa la suprasarcină intră în acţiune.
Presiunea excesivă este diminuată cu ajutorul unui canal de curgere suplimentar, 
iar BLUMOTION ca şi balamalele de altfel, sunt protejate contra deteriorării.

Element de frânare

■ Lin şi silenţios datorită modului 
de funcţionare adaptiv.

■ Siguranţa integrată contra 
suprasarcinii protejează sistemul 
BLUMOTION contra deteriorărilor 
cauzate de o utilizare abuzivă. 

■ Astfel, BLUMOTION are aceaşi 
durată de viaţă ca mobila şi face 
ca mulţumirea clienţilor să fi e 
deplină.

Aşa acţionează sistemul adaptiv

O privire în spatele culiselor siste-
mului adaptiv BLUMOTION:
Elementul de frânare se extinde în 
concordanţă cu presiunea exercitată 
şi reglează prin aceasta viteza de 
curgere a mediului fl uid.

Astfel BLUMOTION se adaptează 
automat la respectiva dimensiune 
de uşă, la greutatea ei şi la viteza de 
închidere. 



CLIP top cu BLUMOTION – 
funcţionalitate bine gândită şi un design atrăgător
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BLUMOTION îndeplineşte cele mai 
ridicate standarde de design, lucru 
valabil şi pentru balamalele noas-
tre.
CLIP top şi BLUMOTION 973A lu-
crează într-o perfectă armonie şi for-
mează o unitate tehnologică de mare 
valoare şi plină de stil. Această com-
binaţie reuşită face ca fi ecare mişcare 
de închidere să producă o trăire 
emoţională.



O plusvaloare de care profită toţi

BLUMOTION 973A poate fi  montat 
oricând de-a lungul procesului de 
producţie şi de comercializare a 
mobilei. Astfel, oricine – de la pro-
ducător, distribuitor, comerciant şi 
până la cumpărătorul fi nal – poate 
decide oricând, dacă şi cum doreşte 
să profi te de plusvaloarea tehnicii noi 
a BLUMOTION.

Folosinţă: Cu BLUMOTION, clientul 
fi nal se poate bucura de benefi cii 
suplimentare la cunoscutul standard 
de calitate Blum. Fiecare închidere 
a uşilor produce încântare şi contri-
buie la confortul mult dorit – datorită 
mişcării perfecte, line şi silenţioase.

Producţie: Cel mai bine este ca uşile 
să fi e dotate încă din faza de pro-
ducţie a mobilei cu BLUMOTION 
973A. Montarea se face într-un singur 
pas de lucru prin simpla ataşare la 
braţul apreciatelor balamale CLIP top 
şi CLIP.

Adâncimea oalei respectiv adânci-
mea de găurire rămân neschimbate 
şi astfel nu se modifi că nimic în pro-
cesul de prelucrare a balamalelor, 
neexistând costuri suplimentare.
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Vânzare: Chiar dacă în procesul de 
producţie nu s-a optat pentru dotarea 
cu BLUMOTION, nu este prea târziu, 
el putând fi  adăugat în timpul proce-
sului de comercializare a mobilei. 
Mulţumită montării simple a BLUMO-
TION 973A, puteţi să vă surprindeţi 
şi să vă impresionaţi clienţii în timpul 
discuţiilor de îndrumare şi vânzare: 
cu o demonstraţie practică a mişcării 
perfecte. O experienţă, la care clien-
tul nu va mai vrea să renunţe.

Montare: Clientul mai poate opta 
pentru mişcarea perfectă, chiar şi 
atunci când mobila este deja monta-
tă acasă. BLUMOTION 973A se ata-
şează simplu la balama şi clientul 
poate experimenta imediat mişcarea 
perfectă la uşile dulapurilor sale.



Calitate a mişcării pentru toate situaţiile de aşezare

BLUMOTION 973A pentru balamale CLIP top şi CLIP

Indiferent unde, în bucătărie, hol, 
baie, living sau dormitor – BLU-
MOTION este peste tot ca acasă. 
Aşa, întreaga familie va fi  încântată 
de închiderea lină şi silenţioasă a uşi-
lor de mobilă. Iar mişcarea perfectă 
aduce calitate şi confort în toate do-
meniile vieţii de zi cu zi.
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BLUMOTION 973A este compatibil 
cu aproape fi ecare situaţie de aşeza-
re a uşii şi este disponibil pentru fi e-
care tip de braţ, adică drept, semico-
tit şi cotit. Bineînţeles că funcţia CLIP 
a balamei se păstrează neîngrădită 
şi cu BLUMOTION ataşat pe braţ.

BLUMOTION 973A



BLUMOTION 973A – montare pe braţ

BLUMOTION 973A în combinaţie cu 
balamalele CLIP şi CLIP top, este so-
luţia ideală pentru obţinerea mişcării 
perfecte a uşilor. Montarea şi demon-
tarea se efectuează rapid din câteva 
mişcări.

■ CLIP top 107°
■ CLIP top 120°
■ CLIP top 120° specială
■ CLIP top uşă profi lată
■ CLIP top 95° ramă de aluminiu
■ CLIP top 120° ramă de aluminiu

■ CLIP top 107°
■ CLIP top 120°
■ CLIP top uşă profi lată
■ CLIP top 95° ramă de aluminiu
■ CLIP top 120° ramă de aluminiu

■ CLIP top 107°
■ CLIP top uşă profi lată
■ CLIP top 95° ramă de aluminiu

Pentru a avea o mişcare perfectă, 
la uşi de dimensiuni normale trebuie 
ca fi ecare balama să fi e prevăzută cu 
un BLUMOTION 973A. În cazul uşilor 
mai mici şi mai uşoare, cantitatea ne-
cesară se reduce corespunzător.

■ Montare simplă prin apăsare pe 
braţul balamalei

■ Funcţia CLIP se păstrează şi cu 
BLUMOTION montat pe braţ

■ După demontarea fără scule a 
BLUMOTION se pot efectua 
reglajele la balama

■ CLIP 100°

■ CLIP 100°

Pentru balamale cu braţ drept

Nr. art.

■ CLIP 100°

Pentru balamale cu braţ semicotit

Nr. art.

Pentru balamale cu braţ cotit

Nr. art.

BLUMOTION 973A

973A0500

BLUMOTION 973A

973A0600

BLUMOTION 973A

973A0700

BLUMOTION 973A
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■ CLIP top 170° – braţ drept
■ CLIP top 170° – braţ semicotit
■ CLIP top 155° cu pătrundere 0

■ CLIP top +45° I uşă semiaplicată (79A96X8XT)
■ CLIP top +45° II uşă aplicată (79T55X0X)
■ CLIP top +30° II uşă aplicată (79A95X7XT)

Nr. art.

Pentru balamale cu unghi de deschidere mare, braţ drept şi semicotit

Pentru balamale de unghi
Nr. art.

Pentru CRISTALLO – uşi de sticlă şi uşi oglindă

Nr. art.

Start livrări, trimestrul IV 2006

Start livrări, trimestrul IV 2006

BLUMOTION 973A

BLUMOTION 973A

973A7480
973A7680
973A7360

BLUMOTION 973A

■ CLIP top CRISTALLO

973A6000

973A9000
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BLUMOTION 971A – 
cu plăcuţă adaptor, pentru uşi aplicate

BLUMOTION 971A poate fi  folosit la 
balamale CLIP top pentru uşi de sti-
clă, la minibalamale CLIP top sau la 
toate celelalte balamale cu braţ 
drept.
Pentru o acţiune BLUMOTION opti-
mă, trebuie montat la distanţă egală 
între balamale.

În cazul uşilor înalte şi grele, reco-
mandăm montarea unui BLUMOTION 
971A suplimentar, poziţionat la mijlo-
cul unei alte perechi de balamale. 
Adaptarea la fanta uşii se realizează 
cu un reglaj confortabil în adâncime, 
prin spirală (+3 / –7 mm).

BLUMOTION 971A
cu plăcuţă adaptor dreaptă

Înălţime constructivă 25 mm
Înălţime constructivă 33 mm

BLUMOTION 971A
cu plăcuţă adaptor dreaptă

BLUMOTION 971A
cu plăcuţă adaptor în cruce (37/32)
■ Montare cu şuruburi pentru lemn 

Ø 3 mm sau Ø 4 mm
■ Material: zinc, nichelat

■ Montare prin presare
■ Material: zinc, nichelat

■ Montare cu şuruburi pentru lemn 
Ø 3 mm sau Ø 4 mm

■ Material: zinc, nichelat

Nr. art.

Înălţime constructivă 25 mm
Înălţime constructivă 33 mm

Nr. art.

Înălţime constructivă 25 mm
Înălţime constructivă 33 mm

Nr. art.

971A0200
971A2200

971A0230
971A2230

971A0500
971A2500

BLUMOTION 971A
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BLUMOTION 971A
cu plăcuţă adaptor în cruce 
(9,5/32)
■ Montare cu şuruburi pentru lemn 

Ø 3 mm sau Ø 4 mm
■ Material: zinc, nichelat

BLUMOTION 971A
cu plăcuţă adaptor în cruce (37/32)

Poziţii de montare

În fi gurile următoare, sunt arătate po-
ziţiile de montaj recomandate ale 
BLUMOTION 971A pentru uşi cu do-
uă sau mai multe balamale.

■ Montare cu şuruburi speciale 
şi dibluri crestate premontate 
(EXPANDO)

■ Material: zinc, nichelat

Înălţime constructivă 25 mm
Înălţime constructivă 33 mm

Nr. art.

Înălţime constructivă 25 mm
Înălţime constructivă 33 mm

Nr. art.

■ BLUMOTION 971AXXXX
 balamale

La toate balamalele cu braţ drept 
în combinaţie cu plăcuţă de montaj cu 
înălţare 0 mm.
Excepţie: balama 95° pentru uşă 
profi lată.

La toate balamalele cu braţ drept 
în combinaţie cu plăcuţă de montaj cu 
înălţare 3 mm. În plus, la balama 95° 
pentru uşă profi lată în combinaţie 
cu plăcuţă de montaj cu înălţare 0 mm.

Înălţime constructivă 25 mm

Înălţime constructivă 33 mm

971A05E0
971A25E0

971A0700
971A2700
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BLUMOTION 970A – montare în cant

BLUMOTION 970A

BLUMOTION 970A se montează în 
cant pe partea balamalelor şi asigu-
ră mişcarea perfectă inclusiv la apli-
caţii cu balamale de unghi. Prima 
opţiune de montare a BLUMOTION 
970A este în cantul capacului supe-
rior al corpului. Poziţia corectă este 
dată de distanţa de găurire (BA).

Dacă efectul BLUMOTION nu este 
sufi cient, recomandăm montarea 
unui BLUMOTION 970A suplimentar 
în capacul de jos al corpului.
Pentru uşi late la dulapuri înalte, re-
comandăm utilizarea BLUMOTION 
973A sau 971A.

Distanţa de găurire
În tabelul alăturat găsiţi mărimea distanţei de găurire corespunzătoare fi ecărei 
aplicaţii de unghi.

Aplicaţie de unghi

Pentru montarea BLUMOTION 970A aveţi la dispoziţie un şablon de găurit special. 
Cu ajutorul lui găsiţi în cel mai scurt timp, pentru fi ecare situaţie de aşezare, poziţia 
de găurire corectă în capacul superior şi inferior.

Plăcuţe adaptor

Plăcuţă adaptor în 
cruce

Plăcuţă adaptor 
dreaptă

Aplicaţie de unghi, 
uşă încadrată

Aplicaţie de unghi, 
îmbinare în unghi

În cazul unor capace retrase sau a unei fante mai mari a uşii, 
plăcuţa adaptor trebuie mutată în mod corespunzător.

Nr. art.

Nr. art.

Pentru următoarele aplicaţii sunt necesare plăcuţe adaptor 970.XXXX:

Şablon de găurit

Distanţa de găurire (BA) în mm

(vezi catalog)

Nr. art.

Uşă încadrată

65.5010

970A1002

* * *
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Aplicaţie standard

MD: Înălţare plăcuţă de montaj
BA: Distanţă de găurire

Aplicaţie de unghi

Uşă sticlă

BA în mm BA în mm BA în mm BA în mm

BA în mm BA în mm BA în mm BA în mm BA în mm

0 mm
3 mm 3 mm

0 mm
3 mm
6 mm
9 mm

0 mm
3 mm
6 mm
9 mm

(Minibalama)

50°

40°
35°

45°

30°
25°
20°
15°
10°
5°
–5°
–10°
–15°
–20°
–25°
–30°
–35°
–40°
–45°
–50°

15°

5°
–5°

10°

50°

40°
25°

45°

20°
15°
5°
–5°

50°

40°
25°

45°

20°
15°
5°
–5°

MD

MD
MD

MD

CRISTALLO

Mini

*

* *



100°

107°

120°

170°

155°

94°

94°

125°

40°

50°
45°

110°

40°

50°
45°

95°

95°

95°

120°

95°

120°

BLUMOTION – privire de ansamblu

Balama

Uşă standard

Situaţie de aşezare uşă

recomandat

posibil

Uşă standard 
acoperire mare

Uşă standard

Uşă standard

Uşă standard

Balama pătrunde-
re 0

Uşă profi lată

Lezenă

Uşă cu ramă de 
aluminiu pentru 
BLUMOTION

Uşă cu ramă de 
aluminiu pentru 
BLUMOTION

CRISTALLO

Uşă sticlă

Mini (Minibalama)

Balama de unghi 
+45˚ I, +45˚II, 
30˚ II

Celelalte tipuri de 
balamale de unghi 

973A0600 970A1002973A0500 970A1002971AXXXX

970A1002

971AXXXX 970A1002

970A1002

973AXXXX 970A1002

973A0600 970A1002

973A6000 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

973A9000 970A1002

970A1002

970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

973A9000 970A1002

970A1002

970A1002

973A0500 970A1002

971AXXXX 970A1002

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A6000 970A1002971AXXXX

973A6000 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A9000 970A1002971AXXXX



2  3 4  5 6  7 8  9 10  11 12  13 14  15 16  17 18  19

Blum doreşte să fi e pentru dumnea-
voastră un partener de nădejde şi 
sigur, cu produsele potrivite, cu ser-
vicii ingenioase şi cu parteneri de 
discuţie competenţi.

Pentru aceasta, dorinţele şi necesi-
tăţile clienţilor noştri reprezintă un 
imbold important în acţiunile noas-
tre.

De încredere, 
sigur, competent

Inovaţiile făcute de Blum reprezintă 
astăzi puncte de referinţă în con-
strucţia mobilei. Dumneavoastră con-
tribuiţi la ridicarea valorii mobilei şi 
la entuziasmarea utilizatorului ei, prin 
îmbinarea reuşită între frumuseţe şi 
funcţionalitate.

Prin dialog descoperim noi şanse 
de a realiza împreună mai multă 
mişcare.
Aşa putem să optimizăm şi să între-
gim oferta noastră de produse şi ser-
vicii pentru clienţii noştri de pe tot 
globul, pentru ca din ele să obţinem 
avantaje pentru toţi: producători de 
mobilă, vânzători de mobilă, monta-
tori şi cumpărători de mobilă.

Aşa prevede fi lozofi a noastră, a avan-
tajelor globale pentru clienţi, pe care 
o menţinem de decenii.

Scopul nostru este de a face din 
deschiderea şi închiderea mobilei o 
trăire emoţională.
„Mai multă mişcare“ este deviza, ca-
re-i uneşte pe toţi cei ce dau ce au 
mai bun pentru marca Blum.

Mai multă mişcare



Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modifi cări tehnice şi de program.
Tipărit in Austria. IDNR: 376.428.2 EP-104/1 RO-RO/04.06-1

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Faks: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

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
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