
Otwiera. Fascynuje. Zaskakuje.
Wystarczy lekko nacisnąć.

Dodatek 
do Państwa 

szuflady na 

sortowniki śmieci

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



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.

Pełne ręce, zamknięta szuflada...

Z pełnymi rękoma trudno jest 

otworzyć szufladę w konwencjo-

nalny sposób, ....

.... najczęściej skutkuje to brud-

nymi uchwytami i frontami.



SERVO-DRIVE
inside

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.

... jest na to rozwiązanie.



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

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.

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.

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

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



Szczególnie praktycznym jest prosty i szybki sposób 
montażu przygotowanego zestawu. Całkowicie bez 
mierzenia i wiercenia. Jest on idealny również do za-
montowania 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.

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.

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

Montaż? Wyjątkowo łatwy.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Swarzędz-Jasin, Polska
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

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

C
ał

a 
za

w
ar

to
ść

 p
od

le
ga

 p
ra

w
u 

au
to

rs
ki

em
u 

Bl
um

.
Za

st
rz

eg
am

y 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 d
ok

on
yw

an
ia

 z
m

ia
n 

te
ch

ni
cz

ny
ch

 i 
pr

og
ra

m
ow

yc
h.

 
W

yd
ru

ko
w

an
o 

w
 A

us
tri

i. 
ID

N
R:

 9
78

.3
56

.1
 · 

FO
-0

07
/1

 P
L-

PL
/0

4.
12

-1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 92
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 92
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004200fc0072006f00200028004f006600660069006300650029002c00200049006e007400650072006e00650074002c0020004c006f0074007500730020004e006f00740065007300200044006100740065006e00620061006e006b0065006e002c0020007500730077002e000d0039003200200064007000690020004a00500045004700200048006f006300680020002d003e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072000d0031003500300020006400700069002000430043004900540054002000340020002d003e002000530074007200690063006800670072006100660069006b0065006e000d0073005200470042>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


