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Kõik köögis 
avaneb kui 
võluväel…
Vaid kerge vajutus sahtlile ja see 

liigub kapist välja. Kerge vajutus 

ülemise kapi uksele ja see avaneb 

sujuvalt üles. Selline näeb välja 

Blumi furnituuriga varustatud 

tänapäevane köök.

Ja me räägime SERVO-DRIVE lahendusest 
köögis. See on täiesti uus lähenemine köögi-
mööbli  tehnilistele lahendustele,  mis annab 
disaineritele täiesti vabad käed kujundada köö-
gile uus nägu. Tähendab see puhtaid siledaid 
pindasid – enam ei mingeid käepidemeid. 

Esimene, mida Blum tegi – ta pani sahtlid 
avanema Servo-Drive elektrilise lahendusega. 
Nüüd on tehtud järgmine samm – sama põhi-
mõtte kohaselt avanevad ka ülemiste kappide 
tõstemehhanismid.

See on mugav avanemine

AVENTOSELE mõeldud SERVO-DRIVE abil tõs-
tesüsteemide avamiseks piisab vaid kergest 
vajutusest käe või küünarnukiga esipaneelile. 
Ka suured ja rasked esipaneelid avanevad 
vaeva nõudmata ja Maa külgetõmbejõudu 
eirava lihtsusega. Köögi kasutaja jaoks tähen-
dab see lihtsat juurdepääsu kapi sisemusele.

Sulgumise tagab kapi küljel ja käeulatuses 
asuv lüliti, mis võimaldab tõstesüsteemidel 
lihtsalt ja ergonoomiliselt sulguda. Tunnus-
tatud pehmendi BLUMOTION funksioon tagab 
lisaks vaikse ja vaevatu kapiukse sulgumise.

Kõik on kontrolli all!

Kuigi tõstesüsteemid avanevad ja sulguvad 
automaatselt, võib köögi kasutaja katkestada 
igal ajal uste liikumise. Sulgemis tegevus pea-
tub koheselt kui sirutada käsi kappi uue asja 
järele või kui midagi jääb takistuseks ukse 
vahele. Lisaks sellele saab Aventosele mõel-
dud Servo-Drive lahendusega igal ajal tõste-
süsteeme lihtsalt avada ja sulgeda, ka käsitsi. 
Näiteks elektrikatkestuse ajal.
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Ei mingit kokkupõrget!

Nurgalahenduste puhul on iseäranis oluline, et 
kahe kapi esipaneelid ei avaneks samaaegselt.

Tänu ”kokkupõrke vältimise” funksioonile 
saab mootorid seadistada nii, et avaneb vaid 
üks esipaneel korraga. 

Täielikult sünkroniseeritud!

Sünkroniseeritud liikumiseks saab seadistada 
kuni kolm mootorit. See sobib kasutamiseks, 
kui köögis on kujundatud mitu ülemist kappi 
paigaldatud ühe suure ukse taha.

SERVO-DRIVE üks süsteem kogu 

köögile!

Pärast Servo-Drive süsteemi paigaldamist ei 
taha köögi kasutajad enam kunagi loobuda 
sellisest mugavusest!

Küsimused ja vastused:

Küsimus (K): Kui ma alguses kasutan köögis BLUMi 
furnituuri, kas ma saan hiljem lisada sinna SERVO-
DRIVE lahenduse?
Vastus (V): Jah, loomulikult on see võimalus olemas 
kui on jäetud piisvalt ruumi sahtli taha.

K: Kas süsteemi on võimalik välja lülitada?
V: Jah, kui lisada lüliti pistiku ja alaldi vahele või tõm-
mates lihtsalt pistiku kotaktist välja.

K: Kui on elektrikatkestus, saan ma sahtleid või kapi 
uksi avada ilma süsteemi vigastamata?
V: Jah, see on võimalik, kuna süsteemi mootorid ei ole 
otseselt sahtlitega seotud.

K: Kas ma võin usaldada Blumi tooteid, mis fi rma see 
on?
V: Blum on Austria fi rma ja kogu toodang valmista-
takse Austrias. Blum loodi aastal 1952 ning praegu 
töötab kuues tehases ja kogu organisatsioonis kokku 
üle 5000 töötaja.

K: Kas ka Eestist on võimalik BLUMI tooteid osta?
V: Jah, Hahle Eesti OÜ on BLUMI ametlik esindaja 
Eestis.
Info leiab Hahle Eesti  koduleheküljelt: www.hahle.ee 


