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Podnośnik do małych frontów uchylnych
 

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne

  

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów
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AVENTOS HK-S można swobodnie otworzyć i zamknąć już przy niewiel-
kim nakładzie siły. Bezstopniowa funkcja stop zapewnia zatrzymanie 
frontu na dowolnej wysokości

Listwy ozdobne
Przy rozwoju AVENTOS HK-S zo-
stały uwzględnione także korpusy z 
listwą ozdobną

Harmonijne proporcje
Dzięki niewielkim rozmiarom 
AVENTOS HK-S idealnie pasuje do 
mniejszych korpusów

AVENTOS HK-S jest przeznaczony do małych 
frontów np. nad szafą na zapasy lub lodówką. 
Dzięki niewielkim rozmiarom AVENTOS HK-S 
harmonijnie wpasowuje się w mniejsze kor-
pusy.

▬ specjalnie do małych frontów uchylnych
▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki 

BLUMOTION
▬ otwiera się bez trudu
▬ zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
▬ oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
▬ odpowiedni dla szafek z górną listwą ozdob-

ną
▬ mały program, duże spektrum zastosowania
▬ prosty montaż i regulacja
▬ stabilny, także w przypadku szerokich frontów
▬ długi okres użytkowania
▬ żadnych wystających elementów
▬ w opcji: TIP-ON do AVENTOS

Długi okres użytkowania
Głównym elementem siłownika jest 
solidny zestaw sprężyn.
Zapewnia on okuciu trwałość i długi 
okres użytkowania

Brak wystających elementów
Dostawa z opuszczonym podnośni-
kiem to zaleta przy produkcji mebli i 
montażu kuchni

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że front zamyka się delikatnie 
i cicho
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Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

AVENTOS HK-S – mały front uchylny

Front drewniany

Szeroka ramka aluminiowa

Wąska ramka aluminiowa

TIP-ON do AVENTOS HK-S – mały front uchylny

Planowanie
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Rys.

Rys.
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy
DQDD6M

 Współczynnik mocy LF
Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z 
podwójną wagą uchwytu (kg)

W przypadku spornych, granicznych danych zaleca-
my silniejszy siłownik!

Wersja standard
TIP-ON

Informacje o zamawianiu
1 Zestaw siłowników

Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia  Nr art.
220–500 107° ¹   20K2B00.02
400–1000 107°   20K2C00.02
960–2215 107°   20K2E00.02

Elementy składowe:
1a 2 x Symetryczny siłownik
1b 2 x Zaślepka, lewa/prawa

HGR | SW | TGR
– 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika
¹ Siłownik nie posiada sprężyny

1 Zestaw siłownika do TIP-ON
Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia  Nr art.
220–500 107° ¹   20K2B00T  
400–1000 107°   20K2C00T  
960–2215 107°   20K2E00T  

Elementy składowe:
1a 2 x Symetryczny siłownik
1b 2 x Zaślepka, lewa/prawa

HGR | SW | TGR
– 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika
¹ Siłownik nie posiada sprężyny

4 Mocowanie frontu
Rozwiązanie

Rodzaj mocowania Dystans (mm)  Nr art.
Wkręty 0 ¹  175H3100   
EXPANDO 0  177H3100E  
Do wprasowania 0  177H3100   

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową 2 x
Wszystkie prowadniki proste ze stali możliwe z dystansem 0 mm
¹ Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
¹ Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

4 Zestaw mocowań frontu
Rozwiązanie  Nr art.
Wąskie ramki aluminiowe 1 x   20K4A00A02

6 Zestaw TIP-ON

Rozwiązanie Wysokość korpusu 
KH (mm)  Nr art.

Wersja krótka Do 600  956.1004   
Elementy składowe:
6a 1 x TIP-ON
6b 1 x Płytka magnetyczna na wkręty
– 1 x Wkręt do płyty wiórowej 609.1500
– 1 x Płytka magnetyczna do naklejania

Akcesoria
– Ogranicznik kąta otwarcia

Kąt otwarcia Kolor  Nr art.
100° TGR   20K7A41   
75° R7037   20K7A11   

7 Adaptery
Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Adapter prosty – wersja 
krótka SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   

Adapter krzyżakowy – 
wersja długa R7036  956A1501   

Kolor
R7036 RAL 7036 szary
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
NI-L Niklow
  

Kolor
HGR Jasnoszary
SW Jedwabiście biały
TGR Ciemnoszary
TS Brunatnoczarny
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▬ idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, 
zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką

▬ wysokość korpusu KH max. 600 mm
▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
▬ mały nakład siły podczas otwierania
▬ komfortowy, płynny ruchu dzięki bezstopniowej 

funkcji stop
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach
▬ prosta, bezstopniowa regulacja siłownika
▬ rozwiązanie bez zawiasów
▬ TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkZaxA=
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy
DQDD6M

Planowanie
Pozycja bolców

SOB Grubość wieńca górnego

Pozycje mocowania

3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm

Wymiary zabudowy

* Min. 240 mm z widoczną zawieszką do szafek

Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie 
ramki aluminiowe

Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty 
(660.0950)
SOB Grubość wieńca górnego
F Szczelina
SFA Nałożenie frontu boczne

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe

SOB Grubość wieńca górnego
F Szczelina
SFA Nałożenie frontu boczne
 

Planowanie – wąskie ramki aluminiowe

Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu 
boczne SFA od 11–18 mm
* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary 

obróbki
 

Wymiary zabudowy – listwy ozdobne

Ogranicznik kąta otwarcia Wymiary zabudowy (mm)
Bez Y = FH x 0.29 – 15 + D
100° Y = FH x 0.17 – 15 + D
75° A = FH x 0.26 + 15 – D
FH Wysokość frontu
D (mm) 16 19 22 26 –
X (mm) 70 59 49 35 –

Minimalna szczelina

MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – AVENTOS HK-S 75
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a150
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkZaxA=
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TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
 

Informacje o zamawianiu
Kolor Nr art.
SW | TS | R7036  956.1004   
Elementy składowe:
1 x TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
1 x Płytka magnetyczna do naklejania
1 x Płytka magnetyczna na wkręty
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R7036 RAL 7036 szary

Planowanie
 

() Płytka magnetyczna na wkręty

Płytka magnetyczna na wkręty Płytka magnetyczna do naklejania

FA
u

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

FAu Nałożenie frontu dolne
 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – AVENTOS HK-S 75
Akcesoria – adaptery proste 79
Akcesoria – adaptery krzyżakowe 79

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a150

Obróbka
Wzornik wiertarski BLUMOTION | TIP-ON 652
Wzornik pozycjonowania płytek magnet 673
PRO-CENTER 602
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▬ do frontów uchylnych o 
wysokości do 600 mm

▬ do nawiercania lub w 
kombinacji z adapterem

▬ droga uruchamiania ok. 
17 mm

▬ regulacja +4/–1 mm
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Adapter prosty – wersja krótka 20/17
 

Informacje o zamawianiu
Kolor Nr art.
SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R7036 RAL 7036 szary
NI-L Niklow

Planowanie

Szczelina frontu

 

Płytka magnetyczna

FAu

8

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

Adapter krzyżakowy – wersja długa 37/32
 

Informacje o zamawianiu
Kolor Nr art.
R7036  956A1501   
R7036 RAL 7036 szary

Planowanie

Szczelina frontu

 

Płytka magnetyczna

FAu

8

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – AVENTOS HK-S 75
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a150

Obróbka
Matryca oporowa 650
Wzornik wiertarski do prowadników 651
Wzornik pozycjonowania płytek magnet 673
PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618

MINIPRESS M 622
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▬ montaż na wkręty do 
płyt wiórowych Ø 3.5 lub 
Ø 4 mm

▬ alternatywny montaż 
przy użyciu wkrętów 
EURO

▬ TIP-ON należy zamówić 
dodatkowo

▬ montaż na wkręty do 
płyt wiórowych Ø 3.5 lub 
Ø 4 mm

▬ alternatywny montaż 
przy użyciu wkrętów 
EURO

▬ TIP-ON należy zamówić 
dodatkowo


