dizajn – inzercia

Dvierka bez úchytiek. Ako ich otvoriť?
Už nejakú dobu sa stretávame na trhu s nábytkom s dvierkami
s hladkou prednou plochou, bez vyčnievajúcich úchytiek. Tieto riešenia sú čoraz viac obľúbenejšie nielen pri obývacom a kúpeľňovom
nábytku, ale aj pri kuchynských linkách. Možností je viacero, keďže
trh ponúka mnoho variant – zafrézované úchytky do dvierok alebo
do korpusu (v tvare L alebo C), kde vzniká štrbina na uchytenie
a ich otvorenie. Ďalšou dizajnovou alternatívou sú dvierka hladké
bez akýchkoľvek úchytiek. V tomto prípade je vhodné doplnenie
takéhoto nábytku kvalitným kovaním.
Pre každý typ dvierok, zásuviek alebo
výklopov ponúka firma Julius Blum rôzne technológie pohybu, ktoré umožňujú
čelo otvoriť ale i zavrieť. Jedna z najznámejších a osvedčených technológií je

BLUMOTION jemné a tiché dovretie,
kde je ale pri otváraní hladkých dvierok
alebo zásuvky nutné použiť už spomínané zafrézované úchytky.
Ďalšou obľúbenou technológiou pre úpl-

Kuchyňa s dvierkami s vyfrézovanými úchytkami
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ne hladké dvierka najmä v obývačkách,
kúpeľniach ale i v šatníkoch a kuchyniach je TIP-ON – mechanická podpora
otvorenia (nazývaný aj push). Dvierka
sa otvárajú zatlačením, po ktorom sa

S použitím BLUMOTION sa zásuvky jemne a ticho dovrú

Použitie TIP-ON pre výklopný mechanizmus AVENTOS HK
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AVENTOS HF a použitie elektrickej podpory otvorenia SERVODRIVE

odchýlia do určitého uhla a dvierka sa
potom dajú pohodlne rukou potiahnuť
do úplného otvorenia. Pri všetkých zásuvkových systémoch Blum je možné
okrem technológie BLUMOTION použiť
aj TIP-ON. Otvárajú aj zatvárajú sa zatlačením na čielko. Niektoré výklopné
systémy sú taktiež vybavené týmto riešením (napr. AVENTOS HK).
Najkvalitnejšou technológiou najmä pre
kuchynský nábytok je SERVO-DRIVE,
elektrická podpora otvorenia. Zásuvky
alebo výklopné systémy sa po zatlačení
otvárajú s ľahkosťou a ich zatváranie je
zabezpečené osvedčenou technológiou BLUMOTION. Najmä AVENTOS-y
našli uplatnenie v kuchyniach pre nižšie
gazdinky. Po otvorení výklopu sa sprístupní celý priestor skrinky a zatvorí
sa zatlačením na vysielač umiestnený
v dolnej časti, takže odpadá naťahovanie za dvierkami pri ich zatváraní.
Okrem výklopov je praktickým riešením
elektroniky v kuchyni aj SERVO-DRIVE
uno pre odpadkové koše. Odhadzovanie
odpadkov s plnými rukami nebolo nikdy
jednoduchšie. Na čielko zásuvky sa len
zatlačí kolenom alebo bokom a zásuvka
s košom sa otvorí. A zatvorenie? Stačí
postrčenie a zásuvka sa jemne a ticho
dovrie.
Pri riešení kuchýň s hladkou plochou
dvierok a čielok bolo donedávna problematické otváranie zabudovaných spotrebičov, ako sú chladnička, chladnička
s mrazničkou či umývačka riadu. Na
tento účel vyvinula firma Blum SERVO-

AVENTOS HL a SERVO-DRIVE

DRIVE flex. Po zatlačení na vonkajšie
nábytkové chladničkové dvierka sa
dostatočne pootvoria, aby bolo možné
otvoriť chladničku úplne. V prípade nepotiahnutia dvier sa opäť zavrú, čím je
zabezpečené uchovanie chladu vo vnútri chladničky. Teraz si už môžete plne
užívať nábytok bez použitia úchytiek.
Momentálne poslednou technológiou
(podobnou k SERVO-DRIVE), s ktorou sa môžete stretnúť na trhu je TIPON BLUMOTION (TOB) pre zásuvky
LEGRABOX. Je to mechanika, kde sa
spojilo otváranie TIP-ON zatlačením na
čielko s osvedčenou technológiou zatvárania BLUMOTION. Uplatnenie TOB
je okrem kuchynských zásuviek možné
napr. v šatníkoch ale i v kúpeľniach, kde
sa obavy s použitia elektroniky SERVODRIVE pod umývadlom vytratia. Tento
systém bude v budúcnosti uplatnený aj
vo výsuvoch MOVENTO a TANDEMBOX.
Uvedené riešenia podporujú aplikácie
v širokom obývacom spektre. Nielen
v kuchyniach a tzv. obývacích kuchyniach, ale aj v obývačkách, predsieňach,
v spálňach či v kúpeľniach. Všade tam,
kde sa z estetických dôvodov vyžadujú
hladké plochy. Tento dizajn ale treba pri
navrhovaní zvážiť, ak chcete použiť predné plochy s vysokým leskom. Vyvstáva
vtedy otázka zanechávania odtlačkov
prstov na predných plochách. Toto je
však riešiteľný problém a materiál na nábytok s dvierkami bez úchytiek je možné
vybrať zo širokej škály dekorov, ktoré trh
ponúka.

SERVO-DRIVE uno uľahčuje otváranie
odpadkového koša s plnými rukami
Otváranie integrovanej chladničky bez
úchytky umožní SERVO-DRIVE flex

Zásuvka LEGRABOX s mechanikou TIP-ON BLUMOTION
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