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Otwiera. Fascynuje. Zaskakuje.
Wystarczy lekko nacisnąć.

servodrive.blum.com/uno
www.blum.com

Pełne ręce, zamknięta szuflada...
Czy brzmi to dla Państwa znajomo? Pochłonięci gotowaniem chcą Państwo, pozbywając się odpadów, zwolnić
nieco miejsca na blacie kuchennym. Jak tylko stają Państwo z rękoma pełnymi resztek jedzenia przed zamkniętą
szufladą z koszem na śmieci, zaczyna się żonglerka. Nadszedł czas z tym skończyć.

Z pełnymi rękoma trudno jest

.... najczęściej skutkuje to brud-

otworzyć szufladę w konwencjo-
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SERVO-DRIVE
inside

... jest na to rozwiązanie.
Dzięki systemowi elektrycznego wspomagania otwierania SERVO-DRIVE uno można
wygodnie i bez problemu otworzyć szufladę na sortowniki śmieci. Wystarczy lekko
nacisnąć front biodrem, kolanem lub stopą. O komfort ruchu troszczy się sprawdzony
system BLUMOTION, dzięki któremu szuflada zamknie się delikatnie i cicho.

Na SERVO-DRIVE uno można polegać – w każdej sytuacji.

Opieranie? Oczywiście, że możliwe.
Specjalne zabezpieczenia zintegrowane w systemie
zapobiegają niechcianemu otwieraniu się szafek.
Mogą zatem Państwo spokojnie się o nie opierać,
gdyż to nie aktywuje systemu SERVO-DRIVE uno.

Zatrzymanie ruchu? Gdy zaistnieje potrzeba.
SERVO-DRIVE uno reaguje delikatnie i ostrożnie –
przy jakimkolwiek oporze otwieranie zostaje natychmiast wstrzymane.

Zużycie prądu? Nie warte wspominania.
SERVO-DRIVE uno cieszy także poziomem zużycia prądu – jest on niezwykle
niski i wynosi w trybie Standby 3,5 kWh
na rok.

Wymagania? Spełnione bez problemów.
Wszystko, czego Państwo potrzebują, to szuflada Blum
(TANDEMBOX, MOVENTO lub TANDEM z BLUMOTION
z 44 mm miejscem z tyłu szuflady) oraz dostęp do
prądu.

Brak prądu? Żaden problem!
W przypadku braku prądu szafki z systemem
SERVO-DRIVE uno można bez problemu otworzyć
manualnie.

Jakość? Zapewniona.
Napęd odznaczony certyfikatem TÜV został wykonany z myślą
o wyposażeniu kuchni. Na wszystkie części elektryczne przyznana
jest 5-letnia gwarancja Blum.

Do zastosowania w całym domu? Jeśli Państwo sobie tego życzą.
System SERVO-DRIVE może być montowany zarówno
w szufladach, jak i w systemach frontów górnych. Tak
więc mogą Państwo wyposażyć w system elektrycznego
wspomagania ruchu każdy mebel w Państwa domu.

Montaż? Wyjątkowo łatwy.
Szczególnie praktycznym jest prosty i szybki sposób
montażu przygotowanego zestawu. Całkowicie bez
mierzenia i wiercenia. Jest on idealny również do zamontowania w już wyposażonej kuchni.

Bezpieczeństwo? W każdym calu.
Podczas projektowania tego rozwiązania pomyśleliśmy również
o zabezpieczeniach pod zlewozmywak: zintegrowana osłona
chroni system w przypadku, gdy woda zacznie przedostawać
się do wnętrza szafki.
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