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AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi uşi cu falţ

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic – uşă pliantă cu AVENTOS HF

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic – uşă basculantă cu AVENTOS HS

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic – uşă paralelă cu AVENTOS HL

Aplicaţie pentru falţ – uşă pliantă cu AVENTOS HF

Aplicaţie pentru falţ – uşă basculantă cu AVENTOS HS

Aplicaţie pentru falţ – uşă paralelă cu AVENTOS HL
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Fascinanta calitate a mişcării oferită de feroneriile AVENTOS există acum şi pentru uşi cu deschidere în sus, a căror canturi 
sunt tăiate în unghi ascuţit sau care sunt fălţuite. Deosebit de practic este faptul că feroneriile uzuale pot folosite în continuare 
prin simple modificări ale poziţiilor. Cu noile posibilităţi de întrebuinţare pot fi puse optim în practică idei de design actuale.

Uşile cu deschidere în sus sunt deosebit de confortabile, deoarece libertatea de mişcare a utilizatorului, a capului său, 
este garantată întotdeauna. În plus, uşile cu sistem de ridicare AVENTOS se opresc şi rămân pe loc la deschidere în orice poziţie 
dorită şi sunt astfel mereu uşor accesibile la închidere. Un confort suplimentar este oferit de sistemele de asistenţă la deschidere 
SERVO-DRIVE sau TIP-ON.

Tehnologii de mişcare

Cuprins

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic – uşă pivotantă cu AVENTOS HK Aplicaţie pentru falţ – uşă pivotantă cu AVENTOS HK

Diversitate mişcătoare pentru uşi cu 
deschidere în sus
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AVENTOS HF – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Sistemul de ridicare AVENTOS HF 
pentru uşă pliantă este soluţia 
ideală pentru dulapurile superioare 
de înălţime mare şi mijlocie. Dato-
rită frontului format din două părţi, 
spaţiul necesar deasupra corpului 
este unul redus, chiar şi la înălţimi 
de corp mari. În consecinţă, rămân 
deschise multe posibilităţi de confi-
gurare pentru dulapul superior.

Spre deosebire de aplicaţia 
uzuală, la canturi tăiate oblic şi 
la falţ aveţi nevoie de:

În cazul situării în domenii care se suprapun, recomandăm folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

LF  factor de putereMecanism de ridicare într-o parte Mecanism de ridicare în ambe părţi Suplimentar, al 3-lea Mecanism de ridicare

Factor de putere LF

Compus din:

 2 x mecanism de ridicare simetric

10 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Set de braţe telescopice

Oţel nichelat

înălţime corp 480–570 mm

înălţime corp 560–710 mm

înălţime corp 700–900 mm

Înălţime corp 760–1040 mm

Compus din:

2 x braţ telescopic simetric

Set de mecanisme de ridicare

Factorul de putere LF = înălţimea corpului KH (mm) x greutatea ambelor fronturi şi a mânerului (kg)

Informaţii pentru comandă – fronturi de lemn egale

2600–5500 (1 buc. LF 960–2650)

9000–17250 (3 buc. LF 13500–25900)

5350–10150

 ■ Balama CLIP top 155°
 ■ Limitator unghi de deschidere 
104°
 ■ Plăcuţă de montaj cu înălţare 
6 mm (numai la fronturi cu falţ)

LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05

LF 13500–25900

20F2800.05

1

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2

20F3800.01

20F3200.01

20F3500.01

20F3900.01

2
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Compus din:

1 x capac de acoperire mare stâng

1 x capac de acoperire mare drept

gri-deschis, alb-mătase, 
lăcuit-nichel

Plastic

2 x capac de acoperire rotund

Plăcuţă de montaj pentru braţul telescopic

Set de capace de acoperire

Toate plăcuţele de montaj drepte cu înălţare 0 mm

şuruburi1)

Recomandare:

Presare

presare

Presare

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

înălţare 6 mm

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

înălţare 0 mm

Balama CLIP top 155°

Oală:
oală din oţel

şuruburi1)

fără arc

Oală:
oală din oţel

INSERTA
fără arc

Plăcuţă de montaj pentru balamua CLIP top 155°

şuruburi1)

şuruburi2)

Recomandare aplicaţie pt canturi tăiate oblic:

Recomandare aplicaţie pentru falţ:

Oală:
oală din zinc

şuruburi1)

fără arc

Oală:
oală din zinc

EXPANDO
fără arc

Balama intermediară CLIP top

Plăcuţă de montaj pt balamaua intermediară CLIP top

şuruburi1)

Recomandare:

Plăcuţe de montaj uzuale cu înălţare 0 mm

Cap de şurubelniţă în cruce PZ

Limitator unghi de deschidere

înălţare 0 mm

Mărimea 2, lungime 39 mm

Plastic

gri-închis

gri-praf

1) La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00).

2) Folosiţi euroşuruburi Ø 6 x 14.5 mm (661.1450).

* Pentru numărul de balamale, vezi prelucrarea frontului.

Informaţii pentru comandă – fronturi de lemn egale

Informaţii pentru comandarea SERVO-DRIVE găsiţi în catalogul Blum

Situaţia de proiectare pentru SERVO-DRIVE o gasiţi la paginile

Informaţii
70T7600NTL

20F8000
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78Z5500T

78Z553ET

175H3100

BIT-PZ KS2

20F7051

20F7011

175H3100

175H3100

175H9160

177H3100

177H3100

177H3100

177H3100E

177H3100E

177H3100E

3b

3a

3c

104°

 83°

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *
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Canturi tăiate oblic de jur împrejur

Canturi laterale tăiate oblic

Aplicaţii cu falţ

FD grosime frontFT adâncime falţ R rază * cotă la plăcuţe de montaj cu cota A = 20 mm

Informaţii pentru proiectare – fronturi de lemn egale

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Balama pentru uşă semiaplicată

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 6 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 6 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 0 mm

Plăcuţă de montaj înălţare 6 mm

AVENTOS HF – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ
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A  Canturi tăiate oblic:
12 mm de la muchie interioară front 
Falţ: 
11 mm de la muchie interioară front

Prelucrare front

Spaţiu necesar

Distanţă gaură oală TB

Rost central F

Plăcuţă de montaj

Cote de găurire

Înălţime corp

Balama intermediară CLIP top

Număr de balamale
3 balamale începând cu lăţime corp 1200 mm, 
respectiv cu greutate front 12 kg
4 balamale la lăţime corp 1800 mm respectiv 
începând cu greutate front 20 kg

Spaţiu necesar

Spaţiu necesar pt cornişă/ornament

Rost minim F = 1.5 mm

Limitator de unghi de deschidere

* Adâncime de găurire 5 mm

* La aplicaţie pentru falţ + FT

FT adâncime falţ

IK muchie interioară corp

T  Canturi tăiate oblic:
37 mm de la IK pentru FD 19 şi 22 mm 
34.8 mm de la IK pentru FD 24 mm

  Falţ:
37 mm + FT de la IK

KH înălţime corp

KH înălţime corp

FD grosime front

FT adâncime falţ

Informaţii pentru proiectare – fronturi de lemn egale

FH înălţime front

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic

Aplicaţie pentru falţ

Înălţime corp
(KH)

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

FT (mm)

FD (mm)

FD (mm)

Z (mm)

Z (mm)

19

19

40

70

10

22

22

34

58

24

25

33

45

19

67

13

22

55

25

42

19

64

16

22

52

25

39

Y = 0 mm 83°

4 x            Ø 4 x 35 mm

480–549 mm 70 mm

550–1040 mm 47 mm

X

177H3100, 177H3100E
177H3100E10, 177H5100
175H3100, 175H4100
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AVENTOS HS – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Set de mecanisme de ridicare

Set de pachete de pârghii

Set de capace de acoperire

 2 x mecanism de ridicare simetric

1 x pachet de pârghii stâng

1 x piesă de legătură

1 x suport

2 x capac de acoperire pt bara de stab. transversală

1 x capac de acoperire mare stâng

1 x pachet de pârghii drept

Cotă de tăiere pentru 5: LW / 2 - 147 mm

Cotă de debitare: LW - 129 mm

1 x capac de acoperire mare drept

2 x capac de acoperire pt bara de stabilizare transversală

2 x capac de acoperire rotund

Compus din:

10 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Bară de stabilizare transversală rotundă

Set piesă de legătură pentru bara 
de stabilizare transversală

Aluminiu, Ø 16 mm

Set de cuplaje de front

Fronturi de lemn1)

1061 mm, de scurtat

Aluminiu, Ø 16 mm

de la LW 1190 mm

nichelat

Oţel, nichelat

Plastic

gri-deschis, alb-mătase, lăcuit-nichel

Compus din:

Compus din:

Compus din:

1)  La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi 
pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.

Exemplu:
KH = 600 mm, greutate front = 10 kg
Mecanismul 
de ridicare ales = 20S2E00.05

În cazul situării în domenii care se suprapun, recomandăm folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

Cap de şurubelniţă în cruce PZ

Mărimea 2, lungime 39 mm

Chiar şi fronturile mari realizate 
dintr-o bucată sunt basculate uşor în 
sus cu AVENTOS HS, de parcă nu ar 
exista gravitaţie. Deasupra corpului 
rămâne loc suficient pentru elemente 
de configurare precum cornişe sau 
ornamente.

Informaţii pentru comandă

KH înălţime corp LW lăţime interioară corp

Pentru alegerea mecanismului de 
ridicare potrivit aveţi nevoie de înălţimea 
corpului şi de greutatea frontului.

20S2F00.05

20S2I00.05

20S2C00.05

20S2E00.05

20S2H00.05

20S2B00.05

20S2D00.05

20S2G00.05

20S2A00.05

20S4200

20S3500.06

20S8000

20Q1061UN

20Q153ZN2b

3b

2a

3a

2c

3c

4

5

2

3

1

BIT-PZ KS2

KH 676–800 mm

KH 526–675 mm

KH 350–525 mm

KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

2a

2b

1

5

4

2c

3a

3b

3c
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Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

Informaţii pentru comandă

Informaţii pentru comandarea SERVO-DRIVE găsiţi în catalogul Blum

Situaţia de proiectare pentru SERVO-DRIVE o gasiţi la paginile

Informaţii

20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05

525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50

20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05

675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50

555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50

KH (mm)

KH (mm)

KH (mm)

20/21
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Prelucrare front

SOB grosime capac superior corp

FAo acoperire dată de front sus

Spaţiu necesar

Poziţie front

Cotele variază în funcţie de reglajul de înclinare şi de grosimea 
frontului

Corp poziţionat lipit de perete: rost minim necesar 5 mm

La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.

Cote de găurire

AVENTOS HS – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Informaţii pentru proiectare

FD grosime front FT adâncime falţ

R rază

SOB grosime capac superior corp FD grosime front

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic Aplicaţie pentru falţ

* Adâncime de găurire 5 mm

* La aplicaţie pentru falţ – FT

** La aplicaţie pentru falţ + FT

* La aplicaţie pentru falţ + FT

IK muchie interioară corp

T  Canturi tăiate oblic: 37 mm de la IK 
Falţ: 37 mm + FT de la IK

A  Distanţă faţă de muchia interioară a frontului 
Canturi tăiate oblic: 12 mm, Falţ: 8.5 mm

X  Distanţă faţă de muchia interioară a frontului 
Canturi tăiate oblic: 96 mm, Falţ: 92.5 mm

H 80 mm + SOB

5 x           Ø 4 x 35 mm



1111

Bară de stabilizare transversală

Piesă de legătură

[2] jumătate din LW - 147 mm

LW lăţime interioară

LW lăţime interioară

FT adâncime falţ

Spaţiu necesar pt cornişă/ornament

Informaţii pentru proiectare

FD grosime front

FT adâncime falţ

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic

Aplicaţie pentru falţ

* La aplicaţie pentru falţ + FT

Rost = 2 mm

X max.

X max.

Y max.

Y max.

1

[1] LW - 129 mm

2
2

FT

FD

FD

19 mm

25 mm

82 mm

10 mm 13 mm 16 mm

28 mm 29 mm 28 mm

85 mm 83 mm 82 mm

22 mm

19–25 mm 19–25 mm 19–25 mm

23 mm

78 mm

24 mm

20 mm

76 mm
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AVENTOS HL – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Set de mecanisme de ridicare Set de pachete de pârghii

Set de pachete de pârghii

Înălţime corpGreutatea frontului, inclusiv mâner 
(kg)

Set de mecanisme de ridicare

2 x capac de acoperire pt bara de stabilizare transversală

Compus din:

 2 x mecanism de ridicare simetric

10 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Înălţime corp 307–356 mm

Înălţime corp 357–406 mm

Înălţime corp 407–557 mm

Înălţime corp 457–587 mm

Compus din:

1 x pachet de pârghii stâng

1 x pachet de pârghii drept

În cazul situării în domenii care se suprapun, recomandăm folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

Sistemul de ridicare AVENTOS HL este 
soluţia ideală pentru fronturi cu suprafaţă 
mai mică, realizate dintr-o bucată. Întrucât 
cu acest sistem de ridicare uşa este de-
plasată în sus paralel faţă de corp, se pot 
rezolva unele situaţii de montaj speciale, ca 
de exemplu înglobarea aparatelor electrice 
în dulapul înalt.

Informaţii pentru comandă

307–356 mm 357–406 mm 407–557 mm 457–587 mm

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 kg

20L2300.05

20L2100.05 1.25–2.50 kg

1.75–5.00 kg 1.75–3.50 kg3.50–7.25 kg

4.25–9.00 kg 2.75–6.75 kg6.50–12.00 kg 2.00–5.25 kg20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

8.00–14.75 kg 5.75–11.75 kg11.00–20.00 kg 4.25–9.25 kg

10.50–20.00 kg13.50–20.00 kg 8.25–16.50 kg

20L2100.05

20L2300.05

20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

2c

2b

20L3200.06

20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

2a

1 2

4

1
3a

3b
3c

2a

2c

2b

5
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Set de capace de acoperire

Set de cuplaje de front

2 x capac de acoperire rotund

Fronturi de lemn1)

nichelate

Plastic

gri-deschis, alb-mătase, 
lăcuit-nichel

Compus din:

2 x cuplaj de front simetric

Compus din:

1 x capac de acoperire mare stâng

1 x capac de acoperire mare drept

1)  La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn 
(609.1x00) în fiecare parte.

1 x piesă de legătură

1 x suport

2 x capac de acoperire pt bara de stabilizare transversală

Cotă de tăiere pentru 5: LW / 2 - 147 mm

Cotă de debitare: LW - 129 mm

Bară de stabilizare transversală ovală

Set piesă de legătură pentru bara 
de stabilizare transversală

Aluminiu, Ø 16 mm

1061 mm, de scurtat

Aluminiu, Ø 16 mm

de la LW 1190 mm

Compus din:

Cap de şurubelniţă în cruce PZ

Mărimea 2, lungime 39 mm

LW lăţime interioară corp

LW lăţime interioară corp

Informaţii pentru comandă

Informaţii pentru comandarea SERVO-DRIVE găsiţi în catalogul Blum

Situaţia de proiectare pentru SERVO-DRIVE o gasiţi la paginile

Informaţii

3c

3b

20L8000.01

20S4200

3a

3

4

20Q1061UA

20Q153ZA

5

BIT-PZ KS2

20/21
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AVENTOS HL – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Informaţii pentru proiectare

Prelucrare front

Set de pachete de pârghii

Set de pachete de pârghii

X Distanţă faţă de muchia interioară a frontului

FAo acoperire dată de front sus

* Cote raportate la un rost de jos = 0 mm

** La aplicaţie pentru falţ + FT

Corp poziţionat lipit de perete: rost minim necesar 5 mm

KH înălţime corp

LH înălţime interioară corp

La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte.

Spaţiu necesar

Cote de găurire

Set de pachete de pârghii

* Cote raportate la un rost de jos = 2 mm

** La aplicaţie pentru falţ – FT

Poziţie front

max. c**

FT adâncime falţ

SOB grosime capac superior corp

* Adâncime de găurire 5 mm

IK muchie interioară corp

T  Canturi tăiate oblic: 37 mm de la IK 
Falţ: 37 mm + FT de la IK

A  Distanţă faţă de muchia interioară a frontului 
Canturi tăiate oblic: 12 mm, Falţ: 8.5 mm

FD grosime front FT adâncime falţ

R rază

SOB grosime capac superior corp FD grosime front

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic Aplicaţie pentru falţ

X (canturi tăiate oblic) X (falţ)

20L3200.06

20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

159.5 mm 156 mm

259.5 mm 256 mm

309.5 mm 306 mm

20L3200.06

20L3200.06

20L3500.06

20L3500.06

20L3800.06

20L3800.06

20L3900.06

20L3900.06

262 mm

312 mm

362 mm

412 mm

min LH*

264 mm

352 mm

440 mm

529 mm

Y*

209.5 mm 206 mm

5 x           Ø 4 x 35 mm

114 mm 256 mm 159 mm

146 mm 344 mm 209 mm

178 mm 432 mm 259 mm

210 mm 521 mm 309.5 mm

a** b*

H 95 mm + SOB
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Informaţii pentru proiectare

*  La aplicaţie pentru falţ + FT, raportat la 
muchia interioară a corpului

** Puneţi dedesubt un distanţier de 7 mm

Piesă de legătură

Bară de stabilizare transversală

[2] jumătate din LW -147 mm

LW lăţime interioară

LW lăţime interioară

FT adâncime falţ

Spaţiu necesar pt cornişă/ornament

FD grosime front

FT adâncime falţ

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic

Aplicaţie pentru falţ

Rost = 2 mm

2
2

[1] LW - 129 mm

FT

FD

FD

X

X

19 mm

18 mm

10 mm 13 mm 16 mm

29 mm 26 mm 23 mm

22 mm

19–25 mm 19–25 mm 19–25 mm

18 mm

24 mm

18 mm

1
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AVENTOS HK – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Indicaţie!
La corpuri late recomandăm utilizarea unui al treilea mecanism, fixat pe un pe-
rete median. Motivul îl constituie faptul că, există posibilitatea curbării frontului 
în poziţie deschis.

În cazul situării în domenii care se suprapun, recomandăm folosirea mecanismului de ridicare mai puternic!

Set de mecanisme de ridicare

Factor de putere

Greutate maximă a frontului, 18 kg la două mecanisme

2 x mecanism de ridicare simetric

6 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

*)  Limitator de unghi de deschidere, premontat

Compus din:

Unghi de deschidere

Set de capace de acoperire

Compus din:

1 x capac de acoperire mare drept

1 x capac de acoperire mare stâng

Plastic

2 x capac de acoperire mic

gri-deschis, alb-mătase, lăcuit-nichel

Mecanism de ridicare în ambele părţi LF  factor de putere

Factorul de putere LF = înălţimea corpului KH (mm) x greutatea frontului, inclusiv greutatea dublă a mânerului (kg)

Cu AVENTOS HK, frontul realizat 
dintr-o bucată se deschide în sus prin 
pivotare şi este nevoie de un spaţiu mic 
deasupra corpului. De aceea, sistemul 
de ridicare pentru uşă pivotantă este 
potrivit mai ales pentru uşile de înălţime 
medie şi mică de la dulapurile superioa-
re şi dulapul înalt, precum şi deasupra 
frigiderului.

Informaţii pentru comandă

20K2300.05

20K2500.05

20K2700.05

20K2900.05

2a

2b

2c

20K8000

20K2500.05 20K2900.05

LF 3200–9.000

20K2700.05

LF 480–1500

LF 750–2500

LF 1500–4900

20K2300.05

1 2

107°

107°

107°

*)

 480–1500

 750–2500

1500–4900

3200–9000 100°

1 2a

2b2c

3



  

 

  

 

1717

nichelate

Fronturi de lemn1)

Limitator unghi de deschidere

Plastic

Cap de şurubelniţă în cruce PZ

Mărimea 2, lungime 39 mm

Set de cuplaje de front

1)  La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn 
(609.1x00) în fiecare parte.

Compus din:

2 x cuplaj de front simetric

gri-închis

gri-praf

Informaţii pentru comandă

Informaţii pentru comandarea SERVO-DRIVE şi TIP-ON găsiţi 
în catalogul Blum

Situaţia de proiectare pentru SERVO-DRIVE o gasiţi la paginile

Situaţia de proiectare pentru TIP-ON o gasiţi la paginile

Informaţii

BIT-PZ KS2

20S4200 20K7041

20K7011

2 x

2 x

3

100°

 75°

20/21

22/23



T
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AVENTOS HK – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate 
oblic şi aplicaţie pentru uşi cu falţ

Spaţiu necesar

SOB grosime capac superior corp

Cote de găurire

* Adâncime de găurire 5 mm

Informaţii pentru proiectare

T  Canturi tăiate oblic: 37 mm de la IK 
Falţ: 37 mm + FT de la IK

**  Canturi tăiate oblic: max. 24 mm 
Falţ: max. 22 mm

H  Canturi tăiate oblic: 90 mm 
Falţ: 96 mm

H  Canturi tăiate oblic: 90 mm 
Falţ: 96 mm

**  Cel puţin 261 mm cu elemente de suspendare aparente 
La aplicaţie pentru falţ + FT

FD grosime front FD grosime front FD grosime front

FD grosime frontFD grosime front

FT adâncime falţFT adâncime falţ

R rază R rază

R rază

R rază

R rază

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic

Aplicaţie pentru falţ

IK muchie interioară corp

LH înălţime interioară corp

* La aplicaţie pentru falţ + FT

FT adâncime falţ

3 x           Ø 4 x 35 mm
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Prelucrare front

SOB grosime capac superior corp

Corp poziţionat lipit de perete: rost minim necesar 5 mm

La fronturi de lemn, folosiţi 4 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare 
parte.

Spaţiu necesar pentru cornişă/ornament

Rost minim aplicaţie pentru falţ

Limitator de unghi de deschidere

Spaţiu necesar

Fără

MF rost minim la deschidere (2 mm)

Informaţii pentru proiectare

FD grosime front

FT adâncime falţ

FH înălţime front

Aplicaţie pentru canturi tăiate oblic

Aplicaţie pentru falţ

X  Distanţă faţă de muchia interioară de sus a frontului 
Canturi tăiate oblic: 43.5 mm, Falţ: 46 mm

A  Distanţă faţă de muchia interioară a frontului 
Canturi tăiate oblic: 12 mm, Falţ: 8.5 mm

Grosime front (FD)

Adâncime falţ (FT)

Grosime front (FD)

107°

4 x Ø 3.5 x 15 mm

75°

100°

Y = FH x 0.29 - 15 + FD

Y = FH x 0.17 - 15 + FD

B = FH x 0.26 + 15 - FD

107°Z

Z

19 mm

20 mm

10 mm 13 mm

49 mm 46 mm39 mm 36 mm28 mm –

22 mm

19 mm 19 mm22 mm 22 mm25 mm 25 mm

–

24 mm

–
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Tehnologii de mişcare

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ

Spaţiu necesar

Prelucrare front

DSW perete lateral de dublare

Canturi tăiate oblic

Canturi tăiate oblic şi falţ

Falţ

A Distanţă faţă de muchia interioară a frontului

Canturi tăiate oblic

Falţ

DSW perete lateral de dublare

KH înălţime corp

DSW perete lateral de dublare

Spaţiu necesar

FT adâncime falţ

O uşoară atingere a frontului cu mâna sau cotul şi imediat uşile cu mecanism de ridicare se deschid ca prin 
magie, graţie SERVO-DRIVE pentru AVENTOS. Pentru închidere, este suficient să se apese pe butonul unui 

comutator situat pe partea interioară a laturii corpului, la care se ajunge uşor. Aceste lucruri sunt valabile şi în cazul aplicaţiilor 
sistemelor AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL şi AVENTOS HK pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ.

Spre deosebire de aplicaţia uzuală, la aplicaţiile 
pentru canturi tăiate oblic cu SERVO-DRIVE pentru 
AVENTOS aveţi nevoie de:

 ■ Articole SERVO-DRIVE (informaţii pentru comandă 
găsiţi în catalogul Blum)
 ■ Pereţi laterali de dublare, retraşi cu 1 mm, pentru a 
permite montarea comutatoarelor SERVO-DRIVE

Spre deosebire de aplicaţia uzuală, la aplicaţiile 
pentru falţ cu SERVO-DRIVE pentru AVENTOS aveţi 
nevoie de:

 ■ Articole SERVO-DRIVE (informaţii pentru comandă 
găsiţi în catalogul Blum)
 ■ Pereţi laterali de dublare, retraşi cu cota de adâncime 
a falţului plus 1 mm, pentru a permite montarea 
comutatoarelor SERVO-DRIVE

A AVENTOS HF AVENTOS HS/HL/HK

12 mm 12 mm

11 mm 8.5 mm
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SERVO-DRIVE pentru AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ

Poziţie distanţier Blum cu arc – AVENTOS HF/HS/HL

Poziţie distanţier Blum cu arc – AVENTOS HK Comutator SERVO-DRIVE

Canturi tăiate oblic Canturi tăiate oblic

Canturi tăiate oblic şi falţ Canturi tăiate oblic Falţ

Falţ Falţ

Doar introduceţi distanţierul Blum cu arc (nu-l încleiaţi)

FT adâncime falţ
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FAu acoperire dată de front jos

* Montare decalată cu 3 mm

* Montare decalată cu 3 mm

TIP-ON pentru AVENTOS HK – aplicaţie pentru uşi cu canturi tăiate oblic

Cu montare în cant

Plăcuţă de adaptare dreaptă

Plăcuţă de aderenţă

Plăcuţă de aderenţă

Fantă front

Deschiderea uşoară şi confortabilă a 
uşilor pivotante fără mâner este asigurată 

de asistenţa noastră mecanică la deschidere TIP-ON 
pentru AVENTOS HK. Pentru închidere, este suficient să 
se apese uşor pe uşă.

Spre deosebire de aplicaţia uzuală, la aplicaţiile 
pentru canturi tăiate oblic cu TIP-ON pentru 
AVENTOS HK aveţi nevoie de:

 ■ Articole TIP-ON (informaţii pentru comandă găsiţi în 
catalogul Blum)
 ■ În cazul în care se optează pentru montarea unităţii 
TIP-ON în cant, un fund de dublare retras cu 1.5 mm

Tehnologii de mişcare
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TIP-ON pentru AVENTOS HK – aplicaţie pentru uşi cu falţ

Cu montare în cant

Plăcuţă de adaptare dreaptă

Plăcuţă de aderenţă

Plăcuţă de aderenţă

Fantă front

FT adâncime falţ

FT adâncime falţFT adâncime falţ FAu acoperire dată de front jos

* Montare decalată cu 3 mm

* Montare decalată cu 3 mm

Spre deosebire de aplicaţia uzuală, la aplicaţiile 
pentru falţ cu TIP-ON pentru AVENTOS HK aveţi 
nevoie de:

 ■ Articole TIP-ON (informaţii pentru comandă găsiţi în 
catalogul Blum)
 ■ În cazul în care se optează pentru montarea unităţii 
TIP-ON în cant, un fund de dublare retras cu cota de 
adâncime a falţului plus 1 mm



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +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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