
Aj v kúpeľni vyzerá SPACE TOWER veľmi dobre  
a navyše je aj praktický.

Pri novom dizajnovom variante LEGRABOX free 
so zásuvnými prvkami zo skla vzniká ľahký a 
otvorený celkový vzhľad – pre optimálny prehľad v 
uložených zásobách

Potravinová skriňa ponúkajúca veľa 
odkladacieho priestoru, ktorého vnútro 
je možné flexibilne zostaviť a ktorý 
umožňuje pohodlný prístup k ulože-
ným zásobám zo všetkých strán – to 
je SPACE TOWER od firmy Blum. 
NOVINKA: skriňa na zásoby od firmy 
Blum je k dispozícii v ďalšom dizaj-
novom variante – s LEGRABOX free. 
Ten umožňuje voľný pohľad zo všet-
kých strán. Pri čelách bez úchytov sú 
obzvlášť praktické obidve podpory 
otvárania značky Blum – mechanická 
a elektrická.

Praktická skriňa na zásoby SPACE 
TOWER od firmy Blum – s dvierkami a 
flexibilne zostaviteľnými vnútornými vý-
suvmi – sa dá vyrobiť v ľubovoľnej výš-
ke, šírke a hĺbke. Pri SPACE TOWER sú 
možné všetky kovania zo štandardné- 
ho programu TANDEMBOX, osvedče-
ného výsuvného systému Blum alebo 
LEGRABOX, systému boxov s rovnými 
stenami bokov. To zaisťuje jednotný dizajn 
v celom obytnom priestore a súčasne 
ponúka veľa možností pri individuálnom 
plánovaní vnútra skrine. Novinkou je  
dizajnový variant LEGRABOX free so zá-
suvnými prvkami zo skla. Vzniká tak ľahký 
a otvorený celkový vzhľad umožňujúci 
lepší prehľad v uložených zásobách. 

Poriadok, stabilita a pohodlie
v každom výsuve
Bezpečnú stabilitu vo vnútri výsuvov 
poskytujú flexibilné deliace systémy, 
ako sú AMBIA-LINE alebo ORGA-LINE. 
Vďaka úplnému výsuvu je vždy možný 
dobrý prehľad a priamy prístup k ulože-
ným zásobám – a síce z troch strán a 

SPACE TOWER, potravinovú skriňu od firmy Blum, je možné naplánovať v ľubovoľnej výške, šírke a hĺbke – 
individuálne podľa potrieb používateľa

Blum: potravinová skriňa SPACE TOWER 
s novým dizajnovým variantom 
Voliteľná výška, šírka a hĺbka s pohodlným prístupom z 3 strán

zhora. Obzvlášť praktické: aby ste mohli 
vybrať určitý uložený predmet, stačí 
pohnúť želaným výsuvom. Až o 55 per-
cent viac úložného priestoru vytvárajú 
aj vyššie bočné steny. Každý jednotlivý 
vnútorný výsuv skrine SPACE TOWER 
je možné zaťažiť až 70 kg. Vďaka tlme-
niu BLUMOTION sa výsuvy zatvárajú 

vždy jemne a potichu. O komfort pri 
otváraní vnútorných výsuvov sa navyše 
stará SERVO-DRIVE, elektrická podpo-
ra otvárania značky Blum. Bezúchytové 
dvere potravinovej skrine sa dajú vďaka 
systému TIP-ON, mechanickému varian-
tu otvárania, taktiež ľahko otvoriť jemným 
zatlačením.
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www.blum.com
www.conmat.sk www.mpl.sk   www.tozan.sk    www.twd.sk www.vbaslovakia.sk www.hasta.sk www.zan.sk

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA a KFV pre SR:

Inovované kovanie HS PORTAL 
pre posuvné dvere so zdvihom 
teraz prináša jedinečné funkcie a 
inteligentné detaily, vďaka ktorým 
sa z miestností stáva priestor v 
ktorom je radosť žiť. Technicky 
dokonalé detaily prinášajú tiež 
množstvo výhod architektom a 
výrobcom, no najmä konečným 
užívateľom. 

Prevodovka s kyvným hákom

Vďaka skrytej technike uzatvárania 
pomocou kyvného háku z kvalitnej 
ocele spája táto prevodovka robustnú 
techniku uzavierania s ušľachtilým 
vzhľadom a bezbariérovosťou. 
V základnej verzii spĺňa požiadavky 
na odolnosť voči vlámaniu podľa RC2, 
je vhodná pre všetky schémy známe 

pre HS a umožňuje obľúbenú funkciu 
štrbinového vetrania. Zvyšuje tesnosť 
aj pri ľahkých krídlach, pretože kyvný 
hák tlačí krídlo nadol a na stranách do 
tesnenia, kde ho vďaka integrovanej 
blokovacej funkcii bezpečne 
pridržiava.

Tlmenie zatvárania SOFT CLOSE

Túto obľúbenú funkciu, ktorú 
poznáte z mnohých výrobkov 
(kuchyňa, kúpeľňa, skrine), možno 
teraz ponúknuť aj pre posuvné prvky 
so zdvihom. Jej havnou úlohou je, 
posuvné krídlo pred dosiahnutím 
zatváracej polohy jemne spomaliť 
a potom ho do zatváracej polohy 
pritiahnuť, resp. podporiť pri tomto 
pohybe. Systém tak prináša pohodlie a 
bezpečnosť, chráni pred rizikom úrazu, 
šetrí okenné prvky a predchádza 
stavebným škodám.

Vodiaca lišta SOFT CLOSE
Predstavuje dokonalé spojenie 

ľahkochodného posuvného pohybu 
a príťažlivej skrytej optiky. Lišta 
bola navrhnutá tak, aby obsahovala 
uchytenie pre rámový diel tlmenia 
SOFT CLOSE ako aj pre vodiace 
kladky vodiaceho dielu. Výsledkom 
tejto konštrukcie je sprostredkovanie 

úplne nového pocitu pri posúvaní. 
Lišta je skryto uložená a tak opticky 
sotva vnímateľná, vzhľad ostáva tak 
neporušený žiadnymi vytŕčajúcimi 
prvkami kovania. Jednoduchá montáž 
pri zavesení a vyvesení krídla vďaka 
bočne zoskrutkovaným vodiacim 
dielom a nezávislé vyrovnávanie 
tolerancie vo vodiacich prvkoch 
sú jednoznačnými výhodami pre 
spracovateľov.
Prinášame jedinečné inovatívne 
riešenia. Efektívne, spoľahlivé a 
úspešné. Vyvinuté zo skúseností pre 
praktické použitie.  
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Spoločnosť Siegenia, ako líder 
na trhu, neustále prináša 
inovácie pre ešte vyšší komfort 
bývania. Posuvné dvere s veľkými 
preskleniami spájajúce obytný 
priestor s vonkajšími priestormi 
určenými na relax, ako napríklad 
terasa, prinášajú pohodlie a 
komfort do každodenného života. 

Jednoducho
bezkonkurenčné

Prevodovka s kyvným hákom

http://www.blum.com
http://www.siegenia.sk

