
Aventose tõsteseadmed tagavad täiusliku liikumise
Maailma juhtiv furnituuritootja 
Blum on välja arendanud uued 
AVENTOS tõsteseadmed ülemiste-
le kappidele, mis tagavad täieliku, 
kerge ja sujuva liikumise ning 
teevad köögis tegutsemise seeläbi 
iseäranis mugavaks. See samm 
annab nüüd võimaluse kasutada 
tavalistel hingedel avanevate kapi-
uste asemel täiesti uut lähenemist 
ülemisele kapireale – tõstetavad 
kapiuksed!

Kena ja funktsionaalne AVENTOS 
HF (tõstetav voldikuks)

AVENTOS HF’i teevad usaldus-
väärseks nii selle täiuslik liikumine 
ja kaasaegne disain kui ka lihtne 
paigaldus.
Tõsteseadme mõlemaid uksepa-

neele saab reguleerida kolmes 
mõõtmes.
Saab vabalt valida, kuhu asetada 
käepide alumisel uksepaneelil.
Kahe ukse vahele jääv keskmine 
hing on ohutu sõrmedele.
Soovitud tulemus saavutatakse 3 
jõuseadme ja 4 teleskoophoovaga 
kombineerides.

AVENTOS HS (kapi peale pööratav 
uks) aitab ruumi optimaalselt ka-
sutada

Uus lahendus AVENTOS HS pakub 
lisavõimalusi seinakappide disaini-
misel.
Isegi väiksemates seinakappides 
saab kasutada tavalisi riiuleid, se-
gamata sellega mehhanismi tööd. 
See seade võimaldab optimaalselt 

kasutada ka ülemiste kappide ruu-
mi ning paigaldada kapile karniisi-
liistu. 
Kõikide uksemõõtude juures on 
tarvis ainult ühte mõõtu hooba.

AVENTOS HK (üles avanev klap-
puks) tähistab ajatut elegantsi ja 



järeleproovitud tehnoloogiat. Enam 
ei ole tarvis kasutada hingesid, sest 
uks kinnitub clip-tehnoloogiaga 
otse mehhanismi külge. Tõstemeh-
hanismi saab kasutada nii vasakul 
kui paremal. Sobib ka karniiside ja 
karniisiliistudega kappidele. 

AVENTOS HLi tõstemehhanismi 
saab täielikult üles tõsta. Nii on 
tagatud täielik ligipääs kapi sisule, 
isegi madalale paigutatud kappide 
puhul. Aventos HL katab täielikult 
kõiki tavalisi tõstesüsteemi laiusi 

ja kõrgusi ning sobib ka laiadele 
esipaneelidele.  Kuna Aventos HL 
avaneb paralleelselt kapi suhtes, 
saab seda kasutada seinakappides 
ja või kõrgete sektsioonide ülemi-
ses osas. Kapi keskosas saab seda 
kasutada väiksema kodutehnika 
hoidmiseks. Tänu eemaldatavale 
tõstukhoovale puuduvad väljaulatu-
vad osad. Nii muutub mööbli toot-
mine, transport ja lõplik paigaldus 
lihtsamaks ja ohutumaks. 

Kõiki AVENTOSe mehhanisme ise-
loomustavad järgmised näitajad:

sulgumine Blumotion tehnoloogia 
abil (pehmelt, sujuvalt ja hääle-
tult), võimalik on kasutada suuri 
uksi, (max laius 1800 mm, kõrgus 
HF 1000, HS 800, HK 600), 

mehhanismid on sümmeetrilised ja 
nende jõud on reguleeritav, uksed 
kinnitatakse clip-tehnoloogia abil 
(hõlbus paigaldada ja eemaldada), 
uksi on võimalik reguleerida kol-
mes suunas, lisakinnituse abil on 
võimalik kasutada ka alumiinium-
raamuksi.
Vastupidavuse garantii Blumilt - 
kogu mööbli eluiga!


