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Ewolucja ruchu

System prowadnic MOVENTO
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MOVENTO – Ewolucja ruchu

Perfecting motion – to motto, które nieprzerwanie przyświeca nam podczas 
rozwoju innowacyjnych produktów. Dzięki naszemu nowemu systemowi prowadnic 
MOVENTO zrobiliśmy kolejny krok do przodu: poprzez jeszcze dokładniej 
sprecyzowane właściwości wysuwu, zsynchronizowany ruch oraz nowe możliwości 
regulacji.

MOVENTO – Ewolucja ruchu
Zobaczcie Państwo sami na www.blum.com
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Odporne na mechaniczne zużycie wałki z tworzywa sztucznego 
znajdujące się w wózku jezdnym oraz synchronizacja elementów 

składowych prowadnicy zapewniają najwyższy komfort ruchu. Dzięki temu 
szuflady wysuwają się cicho, równomiernie oraz płynnie.

Zoptymalizowane właściwości szuflady 
sprawiają, że nawet mały nakład siły wystarczy, 

by ta otworzyła się delikatnie i zachwyciła płynnym 
ruchem. Jest to odczuwalne szczególnie w przypadku 

małych i lekkich szuflad oraz tych z małymi uchwytami.

Niezależnie od ciężaru szuflady oraz siły z jaką została ona 
zamknięta: nasz znany i ceniony system BLUMOTION, działając 

adaptacyjnie, troszczy się o delikatne i ciche zamykanie.

Zamykanie

Ruch

Otwieranie 
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Regulacja w 4 płaszczyznach

W nowym systemie MOVENTO, oprócz sprawdzonej regulacji 
wysokości i nachylenia, także układ szczelin może zostać niezwykle 
dokładnie ustawiony za pomocą nowej regulacji bocznej i głębokości. 
Regulacja głębokości jest opcjonalna i znajduje zastosowanie w 
przypadku frontów wpuszczanych. Szybko, łatwo oraz bez użycia 
narzędzi – tak osiągną Państwo idealny układ szczelin. Ponadto 
zbędna staje się również obróbka szuflady.

Nowy stopień regulacji

Nawet wąskie szczeliny mogą zostać optymalnie dopasowane: dzięki 4-stopniowej regulacji

MOVENTO – 4-stopniowa regulacja
Zobaczcie Państwo sami na www.blum.com
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1

2 3 4Regulacja wysokości Regulacja nachylenia Regulacja głębokości

Regulacja boczna - przebiega za pomocą sprzęgła; w razie konieczności korektę tej regulacji należy przeprowadzić z tyłu na prowadnicy.

- 2 mm

+ 2 mm
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Obciążenie i stabilizacja

System MOVENTO dostępny jest w dwóch klasach obciążenia 40 kg i 60 kg. Otwiera to nowe 
możliwości projektowania mebli, gdyż innowacyjny system prowadnic doskonale współgra z 
aktualnym trendem tworzenia szerokich i nisko osadzonych szuflad oraz stosowania ciężkich 
frontów. W ten sposób uzyskają Państwo mnóstwo cennej przestrzeni użytkowej, która może być 
zagospodarowana nawet ciężkimi przedmiotami.

Dla wysokiego stopnia stabilności: nasza stabilizacja boczna, 
stworzona z myślą o szerokich szufladach

Nowa prowadnica MOVENTO charakteryzuje się 
wysokim stopniem stabilności oraz małymi wartościami 
opadania. Sprawdza się to szczególnie w przypadku 
szuflad, które znajdują się nisko nad podłogą. 
Niewidoczna dla użytkownika, opcjonalna stabilizacja 
boczna jest idealna do szerokich szuflad o małych 
długościach nominalnych. Dodatkowo nie wymaga 
ona obróbki korpusu i szuflady. Nawet w przypadku 
zastosowania stabilizacji bocznej mogą Państwo 
korzystać z komfrotu oferowanego przez systemy 
SERVO-DRIVE i TIP-ON.

Więcej możliwości: dzięki wysokiemu stopniowi 
stabilności

Więcej możliwości: dzięki klasom obciążenia 40 oraz 60 kg



SERVO-DRIVE
inside

BLUMOTION
inside
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SERVO-DRIVE

Opcjonalnie z prowadnicą MOVENTO ze zintegrowanym systemem 
cichego zamykania BLUMOTION można zastosować nasze elektryczne 
wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE. Dzięki temu otwieranie będzie 
zaskakująco łatwe: wystarczy delikatne naciśnięcie na front. Jest to 
szczególnie praktyczne w przypadku mebli bez uchwytów. 

Aby cała kuchnia zachwycała najwyższą jakością ruchu system 
SERVO-DRIVE jest dostępny również do podnośników frontów górnych 
AVENTOS. Zarówno w przypadku szuflad, jak i podnośników frontów 
górnych BLUMOTION troszczy się o delikatne i ciche zamykanie. 

System prowadnic MOVENTO z opcjonalną funkcją SERVO-DRIVE



TIP-ON
inside
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TIP-ON

System MOVENTO jest również dostępny ze zintegrowanym 
systemem TIP-ON. Zastosowanie mechanicznego wspomagania 
otwierania TIP-ON nie wymaga dodatkowego miejsca z tyłu lub pod 
szufladą.

W celu otwarcia szuflady bez uchwytu wystarczy delikatnie nacisnąć 
front, aby zamknąć należy go natomiast lekko docisnąć. Aby zapewnić 
najwyższy komfort otwierania nawet bardzo szerokich frontów istnieje 
możliwość zastosowania opcjonalnej synchronizacji, która montowana 
jest bez użycia narzędzi. Dodatkowa obróbka szuflady lub korpusu jest 
zatem zbyteczna.

System prowadnic MOVENTO ze zintegrowaną funkcją TIP-ON
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Zastosowanie

System prowadnic MOVENTO został zaprojektowany 
tak, aby sprostać wysokim wymaganiom codziennej 
pracy w kuchni, np. w przypadku przechowywania 
ciężkich artykułów oraz częstego otwierania i zamykania 
szuflad. Także w innych pomieszczeniach mieszkalnych 
wysoka stabilność i płynny ruch przy obciążeniu 40kg 
oraz 60kg sprawdzają się doskonale.

MOVENTO stwarza wiele możliwości projektowania: np. nisko osadzone szuflady, które mogą być zrealizowane dzięki wysokiej stabilności oraz 
znikomym wartościom opadania. 

Optymalne do każdego pomieszczenia mieszkalnego



SERVO-DRIVE
inside

BLUMOTION
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SERVO-DRIVE

BLUMOTION TIP-ON

Łatwy montaż

MOVENTO oferuje Państwu obszerny program z wieloma 
możliwościami. Montaż jest przy tym zawsze identyczny. 
Niezależnie od tego czy system prowadnic MOVENTO 
stosują Państwo z BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON, 
czy z systemem stabilizacji bocznej, schemat nawierceń 
oraz pozycje mocowań szyn koprusu pozostają takie 
same.

Nasz cel: jednakowe pozycje mocowania

Sprzęgło

Stabilizacja boczna

*Możliwość stosowania z SERVO-DRIVE oraz stabilizacją boczną **Możliwość stosowania ze stabilizacją boczną

Możliwości z MOVENTO

System prowadnic MOVENTO ze 
zintegrowanym BLUMOTION*

System prowadnic MOVENTO ze 
zintegrowaną funkcją TIP-ON**

37 mm

38 mm

37 mm

38 mm
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Pomoce montażowe

Nasze dostępne pomoce montażowe mogą Państwo stosować także 
w przypadku MOVENTO. Listwy i wzorniki oraz maszyny do osadzania 
okuć umożliwiają Państwu szybki, łatwy i wygodny montaż.

Praca z dostępnymi materiałami
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760H4000B 760H4000T

760H4800B 760H4800T

760H5500B 766H5500B 766H5500T760H5500T

760H6000B 766H6000B 766H6000T760H6000T

766H6500B 766H6500T

760H5000B

760H4500B

760H5200B

766H5000B

766H4500B

766H5000T

766H4500T

766H5200B 766H5200T

760H5000T

760H4500T

760H5200T

766H7000B 766H7000T

766H7500B 766H7500T

766H5800B 766H5800T

760H3800B

760H3500B

760H3200B

760H3000B

760H2700B

760H2500B

760H4200T

760H3800T

760H3500T

760H3200T

760H3000T

760H2700T

760H2500T

760H4200B

T51.7601

ZRE.363A.ID

ZRE.443A.ID

ZRE.513A.ID

ZRE.563A.ID

ZRE.613A.ID

ZRE.463A.ID

ZRE.413A.ID

ZRE.483A.ID

298.7600

T57.7400

ZST.1137W

ZS7.400MU

ZS7.600MU

ZS7.750MU

2

3a1

3b

BLUMOTION TIP-ON 

Informacje o zamawianiu

Prowadnica lewa/prawa

40 kg 40 kg60 kg 60 kgDługość

Do przycięcia, 1.137 mm, pasujące do szer. kor. KB 1.400 mm

Aluminium

Synchronizacja TIP-ON - reling (w opcji)

Do przycięcia

Sprzęgło z regulacją szczelin bocznych

Synchronizacja TIP-ON - zestaw zębatek (w opcji)

Zamawiać lewe/prawe

Tworzywo/stal pomarańczowe

Tworzywo RAL 7037 ciemnoszara

Szerokość obudowy LW - 229 mm

500 mm

450 mm

520 mm

chromowanyDługość

400 mm

480 mm

550 mm

600 mm

650 mm

Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy

Zestaw stabilizacji bocznej

Do dł. nom. do 400 mm

Regulacja głębokości lewa/prawa (w opcji)

Przeznaczona do T51.7601

Tworzywo RAL 7037 ciemnoszara

Do KB 1.400 mm do skrócenia

Do dł. nom. do 600 mm

Do dł. nom. do 750 mm

500 mm

450 mm

520 mm

400 mm

480 mm

550 mm

600 mm

650 mm

700 mm

750 mm

580 mm

420 mm

380 mm

350 mm

320 mm

300 mm

270 mm

250 mm

Do przycięcia Szerokość obudowy LW - 295 mm
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MOVENTO ze zintegrowanym BLUMOTION

MOVENTO ze zintegrowanym TIP-ON
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Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa/szuflada wewnętrzna – 760/766H

Szuflada z wysokim frontem z relingiem – 760/766H

Do wszystkich rozwiązań

SKW  Szerokość wewnętrzna 
szuflady

SKL Długość szuflady ISKL Długość wewnętrzna szuflady

Szuflada stand. / Szuflada wew. Szuflada standardowaWymiary zabudowy Szuflada wewnętrzna

LW     Szerokość wewnętrzna
korpusu

NL   Długość nominalna SKL  Długość szuflady

NL    Długość nominalna

* + 4 mm z TIP-ON 

X      Grubość frontu

LW     Szerokość wewnętrzna 
korpusu

NL   Długość nominalna

Wymiary zabudowy Szuflada z wysokim frontem

SKL Długość szufladySKW  Szerokość wewnętrzna 
szuflady

Szuflada z wysokim frontem

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

Obróbka szuflady

** Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki 

bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji 

wewnętrznej szerokości szuflady.

Wskazówka

* + 3 mm z regulacją głębokości
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609.1500

661.1450.HG

609.1500

661.1450.HG

250, 270

300-380

400-520

550, 600

450-580

600-750

Prowadnica korpusu – 760H

Mocowanie w korpusie

Prowadnica korpusu – 766H

A  Wkręt do płyty wiórowej Ø 3,5 x 15 mm

B System wkrętów

Mocowanie w korpusie

A  Wkręt do płyty wiórowej Ø 3,5 x 15 mm

B System wkrętów

Tylna pozycja mocowania zapewnia optymalną stabilność Tylna pozycja mocowania zapewnia optymalną stabilność

Długość NL (mm)

Pozycje mocowania prowadnic korpusu – 760H

Min. wewnętrzna głębokość korpusu = długość NL + 3 mm Min. wewnętrzna głębokość korpusu = długość NL + 3 mm

Długość NL (mm)

Pozycje mocowania prowadnic korpusu – 766H
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Montaż, demontaż i regulacja

Sprzęgło

Regulacja

Szuflada z wysokim frontem

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady (760H/766H)

Szuflada czterostronna Szuflada trójstronna Szuflada wewnętrzna

Regulacja wysokości: + 3 mm Regulacja nachylenia Regulacja boczna po obu stronach
za pomocą sprzęgła +/- 1.5 mm*

Montaż z przodu Montaż z tyłu Demontaż z tyłu Demontaż z przodu

Zawieszanie Zdejmowanie

Dodatkowa regulacja boczna z tyłu 
prawej prowadnicy

*Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady.
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Zalety MOVENTO

Ruch
Komfort ruchu od otwierania aż po zamykanie

Bez uchwytów
SERVO-DRIVE lub TIP-ON umożliwiają projektowanie 
mebli bez uchwytów.

Układ szczelin
Nowa 4-płaszczyznowa regulacja dla precyzyjnego 
układu szczelin

Dokładnie przemyślane
Prowadnice MOVENTO mają zawsze te same pozycje 
mocowania.

Klasy obciążenia
Możliwość obciążenia do 40 kg i 60 kg, znikome wartości 
opadania oraz wysoka stabilność stwarzają wiele 
możliwości projektowania. 

Jakość
Przez cały okres użytkowania mebla
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Rozpoczęcie produkcji

Produkcja zawiasów 
meblowych

Wejście w branżę meblową

Zawias ANUBA jest 
pierwszym okuciem 
meblowym w firmie Blum.

Hacel był mocowany do 
końskich podków
i zapobiegał ślizganiu się 
konia.

Pierwszy produkt Prowadnica rolkowa

Rozpoczęto produkcję 
prowadnic rolkowych.

Dzięki technice CLIP montaż 
zawiasów odbywa się bez 
użycia narzędzi.

Technika montażu

Filozofia Blum
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2001 2005 2007 2011

Perfecting motion

DYNAMIC SPACE

1987

BLUMOTION zapewnia 
delikatne i ciche zamykanie. Po raz pierwszy 

przedstawiono podnośniki do 
frontów górnych AVENTOS.

Liczne wyróżnienia za 
wzornictwo i funkcjonalność 
dla SERVO-DRIVE.

System MOVENTO 
zapoczątkował rozwój 
nowej generacji prowadnic.

System METABOX był 
pierwszym systemem szuflad 
produkowanym w firmie Blum.

Hamulec Systemy podnośników do 
frontów górnych

Systemy prowadnicElektryczne wspomaganie 
otwierania

Systemy szuflad

Okucia firmy Blum sprawiają, że otwieranie i zamykanie mebli staje się 
emocjonalnym przeżyciem. Dlatego przy rozwoju naszych systemów szuflad, 
prowadnic czy podnośników do frontów górnych nieprzerwanie dążymy do 
perfekcyjnego ruchu.

Nasze rozwiązania powinny być 
innowacyjne oraz ułatwiać codzienną 
pracę w kuchni. Ważny aspekt stanowią 
przy tym badania potrzeb oraz dialog z 
naszymi klientami.

Produkty Blum przyczyniają się 
do optymilizacji przebiegu pracy, 
pozyskiwania dodatkowej przestrzeni 
użytkowej oraz zwiększenia komfortu 
użytkowania – a tym samym do 
stworzenia funkcjonalnej kuchni.

Ponad 5.000 pracowników pracuje 
nad tym, by urzeczywistnić nasze 
wyobrażenia o perfekcyjnym ruchu. 
Produkcja naszych okuć ma miejsce 
w dziesięciu zakładach: siedem z 
nich znajduje się w Austrii, pozostałe 
w USA, Brazylii i Polsce. Dzięki 
międzynarodowym oddziałom i biurom 
Blum jest blisko klientów na całym 
świecie.

Innowacje

Blum w Vorarlbergu – i na całym świecie

Produkty Blum zostały zaprojektowane 
tak, aby sprostać wysokim wymaganiom 
codziennej pracy w kuchni i cieszyć 
przez cały okres użytkowania mebla.

Jakość

Od producentów mebli po użytkownika: 
każdy powinien czerpać korzyści z zalet 
jakie oferują produkty Blum.

Filozofia globalnych korzyści

Ochrona środowiska stanowi bardzo 
ważną kwestię dla naszej firmy. Tym 
samym, poprzez przyjazne środowisku 
postępowanie, chcemy mądrze 
wykorzystywać zasoby oraz oszczędzać 
energię.

Środowisko naturalne



Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl



MOVENTO

Dostępność programu MOVENTO
MOVENTO z BLUMOTION

Sprzęgło z regulacją boczną

MOVENTO z TIP-ON

Synchronizacja TIP-ON - zębatka

Synchronizacja TIP-ON - listwa

Regulacja głębokości

Stabilizacja boczna

Strona 16

Strona 16

Strona 16

Strona 16

Strona 16

Strona 16

Strona 16

dostępny

dostępny

początek roku 2012

początek roku 2012
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