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AVENTOS HK top
Funktion i snygg förpackning!



Litet klaffbeslag, fyllt med  
funktioner
Med blick för små detaljer men inte minst för helheten – det är vad som behövs 
för att skapa ett klaffbeslag som inte bara är nätt i sin konstruktion utan samti-
digt fyllt av imponerande funktioner. Detta gör AVENTOS HK top till en idealisk 
lösning för möbler där varje liten detalj räknas.
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Minimalistisk design
AVENTOS HK top utgör en harmonisk enhet i både hög- och väggskåp.  
Fokus sätts på möbelutformningen. Tack vare sin nätta konstruktion  
och minimalistiska formspråk har AVENTOS HK top redan belönats med  
flera designutmärkelser.

Nätt dimension
Den kompakta designen gör 
AVENTOS HK top till en utmärkt 
lösning för mindre skåp. Men 
kraftpaketet lämpar sig även för 
större klaffar.

Slimmade täckkåpor
Rena linjer, harmoniska propor-
tioner, blanka ytor – täckkåpor-
na ger intryck av en minimalis-
tisk design. Dessa kan även fås 
med individuell kundmärkning.

Tre färgvarianter
Ljusgrå, sidenvit eller mörkgrå? 
Genom valet av färg på täck-
kåporna kan de anpassas efter 
möbeln och diskret integreras i 
skåpet för en enhetlig stil – eller 
i en avvikande färg som ger en 
medveten accentuerad detalj.
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Detaljerad information om 
designutmärkelserna:
www.blum.com/award
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Integrerad funktion
För maximal funktion på minsta möjliga plats har varenda liten komponent i 
AVENTOS HK top förbättrats. Samspelet mellan den avancerade tekniken 
är tydlig – klaffarna öppnas märkbart lättare och stänger ännu mjukare och 
tystare.

Integrerad öppnings-  
vinkelbegränsare
Öppningsvinkelbegränsaren är 
nu integrerad i AVENTOS HK top. 
Steglöst och exakt justerar du hur 
mycket fronten ska kunna öppnas.

Steglöst stopp
Är lyftmekanismen justerad 
efter frontvikten stannar alltid 
klaffen i önskad position. Då blir 
den lätt att nå vid stängning.

Integrerad säkerhetslösning
Den innovativa mekanismen 
förhindrar att lyftarmen fälls ut 
oavsiktligt. Det gör monteringen 
säker och trygg.
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Minimal öppningskraft
Oavsett frontvikt – med  
AVENTOS HK top behövs  
knappast ingen kraft alls att  
öppna. Det gör väggskåpet 
användarvänligt, även vid  
stora och tyngre fronter.
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www.blum.com/ 
hktopassembly

Förenklad montering
Under utvecklingen av AVENTOS HK top fokuserades det särskilt på en enkel 
och exakt bearbetning och montering. Du kan välja mellan två symmetriska 
lyftmekanismtyper – och två olika monteringssätt. Tack vare de nya monte-
ringspositionerna är borrningarna identiska för alla situationer och skåphöjder. 

Lyftmekanism med 
positioneringsmall
Den här varianten placeras  
mot toppstycket och skåpets 
framkant och den exakta mon-
teringspositionen är klar. Ingen 
förborrning krävs.

Mer information om  
monteringen.
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Lyftmekanismen justeras 
framifrån
Justeringen av lyftmekanismen 
görs nu smidigt framifrån och 
kan även utföras då täckkåpan 
är monterad. Och när fronten 
är i balans stannar den alltid i 
önskad position.

Montering med förmonterade 
systemskruvar
Med två symmetriska system-
skruvar och två styrtappar kan 
den här lyftmekanismtypen 
även monteras i en omonterad 
skåpssida. Då krävs fyra borr-
ningar i 32 mm-hålrad.

Justering med Torx-skruvar
AVENTOS HK top bygger på 
Torx-teknik. Det underlättar för 
en exakt och smidig justering.
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Elektrisk öppning och dämpad 
stängning
En liten knuff på fronten och  
SERVO-DRIVE* öppnar klaffen. 
För automatisk stängning räcker 
det med ett tryck på knappen. 
Dämpningen är integrerad.

*  Information om produkttillgänglig-
het får du från din återförsäljare.
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Mekanisk öppning
Ett litet tryck på fronten och klaffen öppnas en bit så 
att du med handen enkelt och bekvämt kan öppna till 
önskat läge. Stänger gör du genom att lätt trycka igen 
fronten.

Dämpad stängning
Med BLUMOTION stänger klaffarna alltid mjukt och 
tyst – oberoende av frontvikten eller stängningskraf-
ten.

Gör dina hög- och väggskåp  
användarvänliga
Genom att kombinera AVENTOS HK top med någon av våra öppningsfunktio-
ner blir både öppning och stängning till smidiga moment. Med eller utan hand-
tag – med önskad funktion förvandlas dina hög- och väggskåp till ergonomiska 
förvaringsenheter att glädjas åt varje dag.
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Bästa funktionen: SERVO-DRIVE
AVENTOS HK top kan även utrustas med vår elektriska öppnings- och  
stängningsfunktion SERVO-DRIVE. Öppna med en liten knuff på fronten  
och stäng med ett enkelt knapptryck – oerhört smidigt och funktionellt.  
Även när den elektriska drivenheten är monterad övertygar klaffbeslaget  
med sin nätta dimension.

Förenklad idrifttagning
Drivenheten och sändaren 
bekräftar att proceduren 
går rätt till och guidar dig 
steg för steg genom idrift-
tagningen – via färgsigna-
lerna.

Enkel montering av 
drivenheten
Efter att klaffbeslaget 
monterats fästs drivenhe-
ten på lyftmekanismen. 
Den snäpps på plats 
utan verktyg tack vare 
CLIP-tekniken.

* Information om produkttillgänglighet får du från din återförsäljare. 13



Olika inbyggnads-
situationer
Tack vare klaffbeslagets 
nätta storlek passar 
AVENTOS HK top utmärkt 
i skåpet över t.ex. kylen 
eller frysen. 

Fronter med breda och 
smala aluramar
Med AVENTOS HK top 
kan du designa fronterna 
som du vill. Välj fronter 
av trä eller med aluramar, 
det finns egentligen inga 
gränser. 

För tunna fronter  från 
8 mm
AVENTOS HK top kan 
med fördel monteras med 
tunna fronter – i kombina-
tion med vårt nya monte-
ringssystem EXPANDO T.  
Fungerar med klaffar, 
luckor, lådor och utdrag.
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Montering i köket
AVENTOS HK top ger ett diskret intryck men imponerar med sin prestanda. 
Med breda väggskåp skapas en lugn och enhetlig design eftersom fogbilden 
följer bänkskåpens linjer.
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Montering i hela hemmet
Uttryck din personliga stil genom dina möbler. AVENTOS HK top  
erbjuder oändliga möjligheter att utforma skåpen med individuella val.

Uppseendeväckande 
detaljer inuti skåpen
Välj en täckkåpa i samma 
färg som skåpet för en 
harmonisk enhet – eller 
vill du hellre bryta av med 
en avvikande färg?

För lucktjocklekar upp 
till 30 mm
Med AVENTOS HK top 
kan även tjockare träfron-
ter monteras smidigt. Och 
ändå är de så enkla att 
öppna och stänga –  
oberoende av frontvikten.

17



Fritt arbetsområde
Låt gärna fronten stå i 
öppet läge under köksar-
betets gång – eftersom 
den befinner sig utanför 
skåpsöppningen skapas 
fri åtkomst till skåpsinne-
hållet och inga luckor 
hindrar. 

Användarvänligt och 
ergonomiskt 
Fronterna öppnas med 
en svävande rörelse, 
mekaniskt eller elektriskt, 
beroende på önskemål. 
Mjukstängningen är redan 
integrerad i BLUMOTION 
och SERVO-DRIVE.

Anpassat förvarings-
utrymme
Hög- och väggskåp med 
klaffbeslag kan flexibelt 
anpassas i både höjd 
och bredd – beroende på 
hur mycket förvaringsyta 
du behöver eller kanske 
vill du följa bänkskåpens 
fogbild.
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www.blum.com/ideas

För smidig åtkomst
Våra internationella köksobservationer bekräftar återigen: klaffar i hög-  
och väggskåp är ett stort plus. Och framförallt i köket. För att vi även  
fortsättningsvis ska lyckas utveckla användarvänliga och ergonomiska  
möbler forskar vi vidare och utökar vårt beslagssortiment – helt anpassat  
efter kundernas behov.
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AVENTOS gör dina hög- och väggskåp användarvänliga och lättillgängliga. 
Vika, lyfta, svänga eller fälla – för de allra flesta kundönskemål och  
monteringssituationer finns ett passande klaffbeslag i sortimentet. Läs mer  
om fördelarna med respektive beslagslösning på www.blum.com/aventos

AVENTOS HK top 
klaffbeslag för  
överhängda luckor

Upptäck vårt mångsidiga 
klaffsortiment
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AVENTOS HS lyftklaff för vinklade fronter

AVENTOS HK-XS klaffbeslag för små överhängda luckor

AVENTOS HF lyftklaff för vikfronter

AVENTOS HL lyftklaff för vertikala fronter

AVENTOS HK-S klaffbeslag för små överhängda luckor

AVENTOS HK klaffbeslag för överhängda luckor
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HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HK-XS

Klaffvariant Typiska monterings-
situationer

Frontvikt* Möjliga fronter Möjliga skåps-
dimensioner i 
mm

Väggskåp, höga, tvådelade 
fronter

Alu-fronter, 
trä-glas-kombination, 
assym. fronter

Höjd 480–1040
Bredd upp till 1800

Väggskåp (när plats finns), 
stora, hela fronter, även med 
krönlister

Tunna fronter, träfronter, 
aluramar

Höjd 350–800
Bredd upp till 1800

Väggskåp, högskåp (när plats 
finns), inom räckhöjd, dölja 
elektriska apparater, överliggan-
de fronter

Tunna fronter, träfronter, 
breda/smala aluramar

Höjd 300–580
Bredd upp till 1800

Väggskåp, högskåp, över  
kyl/frys, förrådsskåp, ugn

Tunna fronter, träfronter, 
breda/smala aluramar

Höjd 205–600
Bredd upp till 1800

Väggskåp, högskåp, över  
kyl/frys, förrådsskåp, ugn

Tunna fronter, träfronter, 
breda/smala aluramar

Höjd 205–600
Bredd upp till 1800

Väggskåp, högskåp, över  
kyl/frys, förrådsskåp, ugn

Träfronter, breda/smala 
aluramar

Höjd 180–600
Bredd upp till 1800

Väggskåp, högskåp, över  
kyl/frys, förrådsskåp, ugn, bad

Träfronter, breda/smala 
aluramar

Höjd  240–600
Bredd upp till 1800

AVENTOS-sortimentet
Det finns ett klaffbeslag för alla användningsområden

Tvåsidig

22



HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK 207

HK-S 163

HK-XS

Minsta 
invändigt 
djup

Komplett be-
slag eller med 
gångjärn

Tillgängliga 
öppnings- och 
dämpnings-
funktioner

TäckkåporSpeciell bearbetning eller montering

Gångjärn i skåpets 
toppstycke krävs + för-
bindning av fronterna

CLIP-montering
Bearbetning av toppstycket
3 lyftmekanismtyper (symmetriska)
4 teleskoparmar (symmetriska)

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Sidenvit
Ljusgrå
Mörkgrå

Inga gångjärn behövs CLIP-montering
Tvärstabilisering
9 lyftmekanismtyper (symmetriska)
1 lyftarmsats

Inga gångjärn behövs CLIP-montering
Tvärstabilisering 
5 lyftmekanismtyper (symmetriska) 
4 lyftarmsatser

Inga gångjärn behövs CLIP-montering, 4 lyftmekanismtyper (symmetriska), 
lyftmekanismen justeras framifrån, integrerad säkerhets-
lösning och öppningsvinkelbegränsare

Inga gångjärn behövs CLIP-montering
4 lyftmekanismtyper (symmetriska)

Inga gångjärn behövs CLIP-montering
3 lyftmekanismtyper (symmetriska)

125 
(speciallösning 
möjlig med  
100 mm)

Gångjärn i skåpets 
toppstycke krävs

CLIP-montering
Bearbetning av toppstycket
3 lyftmekanismtyper (symmetriska)

* Med frontvikten och skåphöjden beräk-
nar du lyftmekanismens prestationsfak-
tor. Via www.blum.com/configurator får 
du hjälp att välja rätt produkt.
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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

Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Med hjälp av prestationsfaktorn kan 
du beräkna vilken lyftmekanism som 
krävs. Prestationsfaktorn är beroende 
av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) 
och skåphöjden.

Då en tredje lyftmekanism monteras 
(höjning av prestationsfaktorn med 
upp till 50 %), rekommenderas en 
provmontering.

Observera!
Vid breda skåp rekommenderar vi en 
tredje lyftmekanism som monteras 
i en mellanvägg. Anledningen är att 
fronten annars kan bågna i öppet 
läge.

 Standard

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!

Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

Dubbelsidig lyftmekanism Prestationsfaktor (LF)
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AVENTOS HK top

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2310

 930–2800 107° 22K2510

1730–5200 107° 22K2710

3200–9000 107° 22K2910

1

LF OW

 420–1610 107° 22K2300

 930–2800 107° 22K2500

1730–5200 107° 22K2700

3200–9000 107° 22K2900

3

20S4200

20S4200A

EXPANDO T 20S42T1

65.1051.01

2

HGR | SW | TGR 22K8000

2

HGR | SW | TGR 23K8000

4

23KA000

LF
OW

2 x

Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Beställningsinformation

Lyftmekanismsats

Alternativ

Alternativ

Tillbehör

Färg

Färg

Färg

Material

Material

Material

Lyftmekanismsats

Frontbeslagssats

Frontbeslag

Universal-enkelmall

Sats med täckkåpor och täckbrickor

Sats med täckkåpor och täckbrickor för SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE-sats

Symmetriska med förmonterade systemskruvar

Symmetriska med spånplatteskruvar  
inkl. positioneringsmall

Symmetriska, förnicklade

Symmetriska, förnicklade

EXPANDO T för tunna fronter

Smala aluramar

Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg

Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg

Vid prestationsfaktor > 9000 rekommenderar vi två  
synkroniserade drivenheter!

Träfronter och breda aluramar*

Syntetmaterial

Syntetmaterial

Syntetmaterial Grå

Prestationsfaktor
Öppningsvinkel (steglös justering)

*  Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) 
per sida. Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med 
försänkt huvud (660.0950) per sida.

Ljusgrå, sidenvit, mörkgrå

Bestående av:
1 x Täckkåpa, stor, vänster
1 x Täckkåpa, stor, höger
2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo

Bestående av: 
2a | 1 x SERVO-DRIVE-täckkåpa, stor, vänster
2b | 1 x Täckkåpa, stor, höger
2c | 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo
2d | 2 x SERVO-DRIVE-sändare
2e | 2 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm

Bestående av: 
4a | 1 x Drivenhet
4b | 1 x Fördelarkabel, 1500 mm
4c | 1 x Kabelkoppling
4d | 2 x Kabeländskydd

HGR | SW | TGR
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AVENTOS HK top

 SERVO-DRIVE

Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade 
systemskruvar

Platsbehov i skåpet Frontbearbetning

Monteringspositioner för lyftmekanismen med  
spånplatteskruvar och positioneringsmall

* Borrdjup 11.5 mm

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

Träfronter och breda  
aluramar*

Smala aluramar

*  Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).  
Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).* min. 261 mm med synligt skåpupphängningsbeslag

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm

 Standard

4 x Ø 4 x 35 mm

Fog
Frontens täckning upptill
Invändig skåphöjd

Frontens sidotäckning
Toppstyckets tjocklek

SFA
SOB

F
FAo
LH
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8*

16
2
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FH FD
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ax

SO
B

AVENTOS HK top

16 19 22 26 28

68 57 47 33 27

Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FD
FH

Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Planering för smala aluramar

Borrposition Blum-distansdämpare

SERVO-DRIVE-sändare

Platsbehov för krönlister

Minimifog

*  Anpassa bearbetningsmåttet vid förändring av materialtjockleken

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm

Rekommendation för aluminiumramar: Borra in Blum-distansdämparna i 
skåpssidan istället. När Blum-distansdämparna monteras i fronten måste en 
provmontering utföras.

Limma inte Blum-distansdämparna!

FD (mm)

MF är 2 mm

SOB max. 25.4 mm

X (mm)

Planering

Fronttjocklek
Fronthöjd

Minimifog vid öppning
Frontens sidotäckning Toppstyckets tjocklek

MF
SFA SOB
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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 för AVENTOS HK top

Med hjälp av prestationsfaktorn kan 
du beräkna vilken lyftmekanism som 
krävs. Prestationsfaktorn är beroende 
av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) 
och skåphöjden.

Då en tredje lyftmekanism monteras 
(höjning av prestationsfaktorn med 
upp till 50 %), rekommenderas en 
provmontering.

Observera!
Vid breda skåp rekommenderar vi en 
tredje lyftmekanism som monteras 
i en mellanvägg. Anledningen är att 
fronten annars kan bågna i öppet 
läge.

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!

Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

Dubbelsidig lyftmekanism Prestationsfaktor (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

65.1051.01

LF
KH
OW

3

20S4200

20S4200A

2

HGR | SW | TGR 22K8000

EXPANDO T 20S42T12 x

TIP-ON för AVENTOS HK top

FärgMaterial

TIP-ON-sats

Rak adapterplatta

Kryssadapterplatta

Syntetmaterial

Bestående av:
1 x TIP-ON
1 x Platta för skruvning
1 x Spånplatteskruv 609.1500
1 x Platta för limning

Korta versionen: upp till KH 500 mm

Korta versionen

Sidenvit (SW), Svart (TS), RAL 7036 Platinagrå (R7036), 
Nickel-lackerad (NI-L)

Långa versionen: från KH 501 mm

Långa versionen

Långa versionen

RAL 7036 platinagrå (R7036)

Beställningsinformation

Lyftmekanismsats

Alternativ

Alternativ

Tillbehör

Färg

Färg

Färg

Material

Lyftmekanismsats

Universal-enkelmall

Sats med täckkåpor och täckbrickor

Symmetriska med förmonterade systemskruvar

Symmetriska med spånplatteskruvar  
inkl. positioneringsmall

Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg

Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg

Syntetmaterial

Prestationsfaktor
Skåphöjd
Öppningsvinkel (steglös justering)

Bestående av:
2a | 1 x Täckkåpa, stor, vänster
2b | 1 x Täckkåpa, stor, höger
2c | 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo

Alternativ

Frontbeslagssats

Frontbeslag

Symmetriska, förnicklade

Symmetriska, förnicklade

Smala aluramar

Träfronter och breda aluramar*

*  Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) 
per sida. Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med 
försänkt huvud (660.0950) per sida.

EXPANDO T för tunna fronter

Ljusgrå, sidenvit, mörkgråHGR | SW | TGR
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2

1

AVENTOS HK top

F
FAo
LH

TIP-ON för AVENTOS HK top

Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade 
systemskruvar

Platsbehov i skåpet Frontbearbetning

Monteringspositioner för lyftmekanismen med spånplatteskruvar 
och positioneringsmall

* Borrdjup 11.5 mm

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

Träfronter och breda alu-
ramar*

Smala aluramar

* min. 261 mm med synligt skåpupphängningsbeslag

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm

Fog
Frontens täckning upptill
Invändig skåphöjd

Frontens sidotäckning
Toppstyckets tjocklek

4 x Ø 4 x 35 mm

*  Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).  
Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).

SFA
SOB
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Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FD
FH

TIP-ON för AVENTOS HK top

Planering

Fronttjocklek
Fronthöjd

Planering för smala aluramar Platsbehov för krönlister

Minimifog

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm

FD (mm)

MF är 2 mm

SOB max. 25.4 mm

X (mm)

Minimifog vid öppning
Frontens sidotäckning Toppstyckets tjocklek

MF
SFA SOB

*  Anpassa bearbetningsmåttet vid förändring av materialtjockleken
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AVENTOS HK top TIP-ON-planering

Monteringsposition för TIP-ON för inborrning

Monteringsposition för TIP-ON med adapterplatta

Planeringsmått frontspalt

TIP-ON korta versionen

TIP-ON korta versionen

TIP-ON långa versionen

TIP-ON långa versionen

Rak adapterplatta korta versionen KryssadapterplattaRak adapterplatta långa versionen

För fronter med en höjd på upp till 500 mm För fronter högre än 500 mm

* min. 3.1 mm med platta för skruvning * min. 3.1 mm med platta för skruvning

min. 2.6 mm med platta för limning min. 2.6 mm med platta för limning
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0.5

13

AVENTOS HK top

FA
FAu

För inborrning

För inborrning

Rak adapterplatta

Rak adapterplatta

Kryssadapterplatta

Kryssadapterplatta

TIP-ON-planering

Planering för platta för skruvning

Planering för platta för limning

Fronttäckning
Frontens täckning nertill

* Vid montering av platta för skruvning rekommenderar vi 3 mm förskjutning jämfört med TIP-ON-enheten.
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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 för AVENTOS HK top
Blum-transformator och tillbehör

Beställningsinformation

Blum-transformator 24 W

Språkkoder enl. ISO-639

Inkl. bruks- och monteringsanvisningar

Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

Utan nätkabel

1 Utan kontakt

Europa

Europa1

Inklusive nätkabel (1120 mm)

Endast för användning i ett skåp

Nätkabel

Blum-nätadapter 12 W

Alternativ till Blum-transformator 24 W och nätkabel

Nätadapter (x)*

Språkpaket (y)

Marknad Marknad

Kabelhållare

Fördelarkabel och kabeländskydd

Kabelkoppling och kabeländskydd

Transformatorhållare

För väggmontering

Användbar som fördelarkabel och bärprofilkabel

8 m

Med hjälp av kabelhållaren kan t.ex. fördelarkabeln enkelt 
fixeras i skåpet.

Bestående av:
1 x SERVO-DRIVE elkabel, svart, för kapning
5 x Kabeländskydd

Bestående av:
1 x Kabelkoppling
2 x Kabeländskydd

* Ej anpassad för mer än en drivenhet!
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SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top
Blum-transformator och tillbehör

Montering

Fördelarkabel för kapning

Kabelkoppling

Kabeländskydd

Blum-transformator

Transformatorhållare

Nätkabel

Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan 
Blum-transformatorn/-nätadaptern 
och de angränsande delarna (se 
bilden), annars riskeras överhett-
ning av Blum-transformatorn resp. 
Blum-nätadaptern.

Använd endast 1 Blum-transformator  
per fördelarkabel!

Platsbehov och säkerhetsavstånd till Blum-transformatorhållaren och Blum-nätadaptern

Montering ovanpå skåpet

Bakre kabeldragning Övre kabeldragning
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www.blum.com/services

Dygnet-runt-support – i varje  
arbetsmoment
Med E-SERVICES från Blum ger vi dig support online, dygnet runt. Välkommen 
att ta del av våra tjänster som underlättar din arbetsdag. Vissa effektiviserar en-
skilda uppgifter, medan andra guidar dig genom flera processer. På så sätt kan 
de förenkla och rationalisera ditt arbete och skapa förutsättningar för ett perfekt 
slutresultat.
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/produktkonfigurator

www.blum.com/ccds

CAD-/CAM-dataservice
CAD/CAM-dataservicen gör det möjligt att ladda 
ned CAD- och CAM-data som paket eller för 
enstaka produkt för vidare bearbetning. 

Marknadsföring
Med Blums Marketing-mediatek får du tillgång 
till produktinformation och marknadsföringsma-
terial – alltid uppdaterat och tillgängligt online 
dygnet runt, t.ex. broschyrer, foton och filmer. 

Montering och justering
EASY ASSEMBLY-appen underlättar för mon-
tören med användbara anvisningar och monte-
ringsfilmer. All information för en enkel och exakt 
montering och justering av Blum-produkterna 
finns tillgänglig även offline.

Produkturval, planering och beställning
Med Produktkonfiguratorn får du fram kollisi-
ons testade beslagslistor som du kan spara i 
varukorgen och beställa direkt hos din beslags-
återförsäljare. Skåpplaneringsprogrammet  
DYNALOG hjälper dig med en exakt skåpplane-
ring via DYNAPLAN-gränssnitten, t.ex. genom 
dataexport till olika CAD-/CAM-program. 
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Företaget Blum
För över 60 år sedan grundade Julius Blum sin firma som idag utvecklats till 
ett internationellt men fortfarande familjeägt företag. Till de strategiskt mest 
viktiga affärsområdena hör gångjärns-, utdrags- och klaffsystem. I alla våra 
produktutvecklingar försöker vi nå målet med den perfekta funktionen.

www.blum.com

Kvalitet
Blums gedigna kvalitetsarbete 
omfattar inte bara produktions-
processen. Även när det gäller 
vårt tjänsteutbud och samarbetet 
med våra kunder vill vi erbjuda 
något alldeles extra.

DYNAMIC SPACE
Smidiga arbetsflöden (Workflow), 
tillräckligt med förvaringsutrymme 
(Space) och användarvänligt och 
ergonomiskt (Motion) är några 
av de viktigaste punkterna för ett 
praktiskt kök. Med Blums idéer 
för praktiska kök förs funktion, 
komfort och ergonomi in i kökets 
vardag.

Blum i Österrike
och internationellt
Åtta av Blums fabriker ligger 
i Österrike (Vorarlberg) och 
ytterligare produktionsorter 
finns i Polen, USA och Brasilien. 
Tillsammans med företagets 30 
dotterbolag plus representanter 
levererar Blum beslag till över 120 
länder. 7.600 medarbetare ingår 
i Blum-gruppen, varav 5.800 i 
Vorarlberg.

Innovationer
För att kunna förse våra kunder 
med innovativa beslagslösningar 
och samtidigt säkra företagets 
framtid och tillväxt, krävs det 
kontinuerliga investeringar i 
både forskning och utveckling 
av fabriker och anläggningar 
samt löpande utbildning av våra 
medarbetare. Med mer än 2.100 
internationella patent räknas 
Blum till ett av de mest innovativa 
företagen i Österrike.

Informationen är baserad på aktuella uppgifter från 30.06.2018

Kundnytta från Blum
”Oavsett om du är tillverkare, 
återförsäljare, montör eller 
köksanvändare – användare i 
alla led ska kunna dra nytta av 
fördelarna med Blum-produkter-
na”; det är filosofin i kundnyttan 
från Blum.

Miljö
På Blum är vi övertygade om att 
smarta och miljövänliga metoder 
är de mest kostnadseffektiva 
på lång sikt. Att våra produkter 
är långlivade är ytterligare en 
mycket viktig miljöaspekt. Med 
miljövänliga insatser, intelligent 
materialutnyttjande och energi
sparåtgärder vill vi bidra till ett 
hållbart samhälle.
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Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se
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