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Nyní si můžete vychutnat TIP-ON BLUMOTION 
na vlastní kůži interaktivním způsobem:

jednoduše si v App Store nebo na Google Play  
stáhněte zdarma aplikaci „Blum Magazines“ pro 
tablet PC a seznamte se s TIP-ON BLUMOTION  
v digitálním formátu!

Společnost Blum

Technický přehled

Promyšlené detaily výrobku

Snadné zpracování

TIP-ON BLUMOTION  
do Všech místností bytu či domu

Optimalizovaný Box systém

Vysoká funkčnost

Fascinující kombinace

Obsah

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX je skvělá – čistě mechanická – 
kombinace výhod mechanického způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným 
tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.

Inovativní technika
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Podívejte se na film o 
TIP-ON BLUMOTION 
na adrese  
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion

Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií 
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX se pohyb stává naprosto 
harmonickým a komfortním zážitkem. Zvláštnost představuje kompletně 
mechanický průběh pohybu.

Fascinující kombinace
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Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; 
s TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX je zde totiž k dispozici velká plocha 
pro rozsah spuštění, a ten ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace.

Vysoká funkčnost
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Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION 
můžete realizovat 
s malou mezerou 
čela v hodnotě 
2.5 mm; skvěle se 
proto hodí pro využití 
také v kuchyni.

Seřízení ve 
čtyřech směrech
Seřízení ve 4 smě-
rech zajistí naprosto 
přesné slícování linií 
mezer a čel nábytku. 
Integrované nastave-
ní hloubky zvládnete 
bez nářadí s pomocí 
stavěcího kolečka.

Bezpečná funkce
Samozřejmě je 
možné otvírání tahem 
nebo zavírání zatlače-
ním. Dokonalá funkce 
TIP-ON BLUMOTION 
přitom zůstává plně 
zachována.
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Příjemné otvírání 
Menší otvírací síla
a ještě hladší přechod 
k plynulému pohybu
povýšily komfort 
používání výsuvů 
na novou úroveň.

Dokonalá a 
přesvědčivá kvalita 
Dechberoucí kvalitu 
má na svědomí naše 
optimalizovaná bočni-
ce, v kombinaci s no-
vým čelním kováním.

Vylepšený a 
vytříbený lehký chod 
S ještě dokonalejšími 
komponenty uvnitř 
bočnice a korpusové 
lišty má TANDEMBOX 
více rafinovaný a 
klidný lehký chod.
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Zdokonalená, 

vytříbenější technika

TANDEMBOX budí již po řadu let nadšení díky vysokému komfortu obsluhy a 
rozmanitému designu. V rámci vývoje TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX 
byly navíc optimalizovány – a tudíž výrazně zdokonaleny – zásadní funkce 
stávajícího systému.

Optimalizovaný Box systém
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Při každodenní práci v kuchyni kladou lidé vůči nábytku obzvlášť vysoké 
požadavky na kvalitu pohybu. TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX 
budí údiv a nadšení zejména výrazným komfortem obsluhy.

TIP-ON BLUMOTION 
v kuchyni
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S TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX dokážete v celém bytě nebo domě 
realizovat veškeré moderní nápady pro pojetí a uspořádání nábytku. Inovativní 
technologie pohybu firmy Blum umožňuje také použití bezúchytkového nábytku 
s vysokým komfortem obsluhy.

TIP-ON BLUMOTION 
v obývacím pokoji
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O vysoký komfort pohybu se TIP-ON BLUMOTION postará i v koupelně – 
po celou dobu životnosti nábytku. Komponenty z pozinkované oceli a plastu 
poskytují optimální ochranu proti korozi i při vysoké vlhkosti vzduchu.

TIP-ON BLUMOTION 
v koupelně
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S TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX uplatníte bezúchytkový nábytek ve 
všech místnostech bytu nebo domu – nábytek v hale rovněž. Dokonce vysoká 
a široká čela otevřete jednoduchým ťuknutím na ně, nadchnou Vás díky úžas-
ně lehkému chodu, a ještě se zavřou měkce a tiše.

TIP-ON BLUMOTION 
v hale
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Podívejte se na film  
o montáži na adrese  
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX představuje ideální mechanické 
řešení pro bezúchytkový nábytek ve všech místnostech bytu či domu. 
Výsuvy i zásuvky realizujeme obvyklým způsobem.

Snadné zpracování
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Žádné dodatečné 
zpracování korpusu a 
zásuvky navíc
TIP-ON BLUMOTION 
instalujeme se 
standardními korpusy 
a standardními čely. 
Dodatečné zpraco-
vání navíc, například 
prohlubní nebo lišt pro 
uchopení, není nutné.

Volitelná 
synchronizace
Od šířky korpusu 
300 mm vylepší 
průběh pohybu voli-
telná synchronizace. 
Montáž provádíme 
bez nářadí.

Jednoduchá 
montáž a jednodu-
ché seřízení
Stejně jako většinu 
komponentů prová-
díme montáž jednotky 
TIP-ON BLUMOTION 
bez nářadí. S pomocí 
stavěcího kolečka na-
stavíme mezeru čela 
s veškerým pohodlím 
na minimálně 2.5 mm.
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Výběr kování báječně 
usnadní Online konfigurátor 
výrobků na adrese  
www.blum.com/configurator

Základ TIP-ON BLUMOTION představuje speciálně přizpůsobená korpusová 
lišta TANDEMBOX. S rozličnými moduly TIP-ON BLUMOTION realizujeme  
spoustu různých jmenovitých délek a hodnot hmotnosti. 
Všechny další komponenty jsou univerzální, díky čemuž představuje 
TIP-ON BLUMOTION ideální řešení pro každou konstrukční situaci.

Promyšlené detaily výrobku

Součástky TIP-ON BLUMOTION
1.  Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX
2.  Modul TIP-ON BLUMOTION
3.  Unašeč TIP-ON BLUMOTION
4.  Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION
5. Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION 
 (doporučujeme od KB 600 mm)
6. Držák pro hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION 
 (nutný od KB 750 mm) 
7. Podpěrný úhelník pro dno 
 (nutný od KB 750 mm)
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Příklad zobrazení pro výšku D,   
jmenovitou délku 500 mm se stabilizací čela

Moduly TIP-ON BLUMOTION a unašeče TIP-ON BLUMOTION
Moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky a tudíž jsou k dispozici 
v různě silných provedeních. Pro snadné rozlišení má každá varianta jinou barvu. Unašeč je univerzálním způsobem 
využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION.

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

Velká plocha pro rozsah spuštění je k dispozici 
již v případě malé minimální mezery čela v 
hodnotě 2.5 mm. Pro zvětšení rozsahu spuštění 
doporučujeme využívat od šířky korpusu 600 mm 
synchronizaci. Ta se dá volitelně využít již 
od šířky korpusu 300 mm.

S0
≤ 10 kg
NL 270 – 300 mm

Bílá

L1
≤ 20 kg
NL 350 –650 mm

Světle šedé

L5
25 – 65 kg
NL 350 – 650 mm

Černé

S1
> 10 – 20 kg
NL 270 – 300 mm

Světle šedé

L3
5 – 40 kg
NL 350 –650 mm

Prachově šedé
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T60B3130

T60B3030

T60B3330

T60B3560

T60B3530

270–300

350–650

S1

S0

L1

L3

L5
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Informace k objednáváníTIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX

* Celková hmotnost výsuvu

Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci 
otvírání a zavírání

Využitelné pro jmenovitou 
délku (mm)

Jednotka 65 kg60 kg50 kg40 kg30 kg20 kg< 10 kg

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION

Jmenovitá délka (mm) 30 kg 65 kg

Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX vlevo/vpravo
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Z96.2011

T60B000H

Z96.10E1

T60.000D

T60.300D

T60.1125W

3a

3b

Symetrická, není nutná žádná hřídel synchronizace, pro světlou šířku 238 – 286 mm 

Symetrický, v kombinaci s hřídelí synchronizace, na každou hřídel synchronizace nutné 2 ks adaptéru, 
pro světlou šířku ≥ 287 mm

TIP-ON BLUMOTION – jednodílná synchronizace ke zkrácení, pro úzké korpusy

 Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION

Pro stabilizaci vysokých a širokých čel, na každé čelo jsou nutné 2 ks.

Pro podepření dna výsuvu

Zamezí prověšení hřídele synchronizace

Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem

Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem

Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Příslušenství

Stabilizace čel

Držák hřídele synchronizace

Podpěrný úhelník pro dno

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Možná od šířky korpusu ≥ 400 mm, doporučujeme od šířky korpusu ≥ 600 mm

Kulatá hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION ke zkrácení

TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX

Informace k objednávání
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NL = Jmenovitá délka

Upozornění: změna velikosti potřebného prostoru u TIP-ON BLUMOTION v porovnání s BLUMOTION

Vnitřní výsuv s výškou D

Čelní výsuv s výškou D

Zásuvka s výškou K

Vnitřní výsuv s výškou C

Čelní výsuv s výškou C

Zásuvka s výškou M

Vnitřní zásuvka s výškou M

Vnitřní zásuvka s výškou K

Zásuvka s výškou N

Potřebný prostor, platný pro  
všechny linie sortimentu TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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U TIP-ON BLUMOTION nesmí být namontovány žádné dorazové čočky!

*   Pro vzdálenost 36 – 39 mm: dbejte na pozici nohy soklu. Od šířky korpusu ≥ 750 mm jsou nutné držák hřídele synchronizace a opěrný úhelník pro dno 
(viz. strany 27 a 28), pro zamezení kolize hřídele synchronizace a dna korpusu nebo nosníku. Doporučujeme provést zkoušku pro zamezení případné kolize. 

Více informací k  
TIP-ON BLUMOTION  
www.blum.com/tiponblumotion

 ▬ Následující grafická zobrazení  
pro plánování jsou jako příklad  
vyobrazena pro zásuvku 
TANDEMBOX s výškou M.

Potřebný prostor v korpusu – zásuvka

Zpracování čela – nemontujte žádné dorazové čočky.

Potřebný prostor v korpusu – vnitřní zásuvka

Plánování TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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NL 270

NL 400

NL 450

NL 300

NL 450

NL 350

NL 500

NL 550

NL 600

NL 500–550

NL 600

NL 650

609.1500

661.1450.HG

Varianta 2Varianta 1

Pozice pro našroubování TIP-ON BLUMOTION pro vnitřní zásuvku a vnitřní výsuv

Upevnění na korpus

B Eurošroub

A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm

Jmenovitá délka NL (mm)Jmenovitá délka NL (mm)

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 65 kgPozice pro našroubování korpusových lišt – 30 kg

PlánováníTIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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609.1500Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm

Upevnění na korpus

Modul TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL ≥ 350 – 650 mm)

Modul TIP-ON BLUMOTION L1, L3, L5 (NL ≥ 350 – 650 mm)

Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Modul TIP-ON BLUMOTION S0, S1 (NL < 350 mm)

Noha soklu

Držák hřídele synchronizace u dřezového výsuvu

Držák hřídele synchronizace

Plánování TIP-ON BLUMOTION  
pro TANDEMBOX
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 ▬ Pro podepření dna výsuvu
 ▬ Nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm
 ▬ Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem

Podpěrný úhelník pro dno

Potřebný prostor v korpusu – podpěrný úhelník pro dno

Parametry pro vyvrtání montážních otvorů do čílka – podpěrný úhelník pro dno

PlánováníTIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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Potřebný prostor v korpusu – stabilizace čela

 ▬ Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
 ▬ Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Parametry pro vyvrtání montážních otvorů do čela – stabilizace čela

Plánování

Stabilizace čel

TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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TIP-ON BLUMOTION

Seřízení a nastavení hloubky

MontážTIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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1b

1a 1c
2

3 4

1 2

LW 238 – 286 mmLW ≥ 287 mm

LW   Světlá šířka

Podpěrný úhelník pro dno nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

Synchronizace volitelně od šířky korpusu ≥ 600 mm

Montáž TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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1

1 2

Stabilizace čel pro stabilizaci širokých a vysokých čel

Držák hřídele synchronizace nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm

MontážTIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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1 3

4 5

2

Demontáž TIP-ON BLUMOTION 
pro TANDEMBOX
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www.blum.com

Společnost Blum
Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato 
společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům 
našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech 
vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout 
dokonalosti perfektního pohybu.  
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DYNAMIC SPACE
Dobrá organizace pracovních 
postupů (Plynulost), optimální 
využití úložného prostoru (Prostor) 
a vysoký komfort pohybu (Pohyb) 
představují důležité aspekty prak-
tické kuchyně. Se svou filozofií pro 
praktické kuchyně chce společ-
nost Blum zajistit uvnitř nábytku 
funkci, komfort a ergonomii.

Životní prostředí
U společnosti Blum jsme pře-
svědčeni, že rozumné a účelné 
ekologické chování je z dlouho-
dobého hlediska také ekonomic-
ké. Důležitý aspekt všeho přitom 
představuje životnost výrobků. 
Další důležitá opatření předsta-
vují ekologické výrobní postupy, 
materiálová náročnost a inteli-
gentní výběr materiálů, a rovněž 
rozvážný a prozíravý manage-
ment energií.

Kvalita
Pro firmu Blum je  charakteristický 
velice komplexní vztah vůči kvalitě,  
a to nejen v souvislosti s produk - 
cí. Společnost klade stejně tak  
vysoké nároky na kvalitu rovněž  
v oblasti svých služeb a při spolu-
práci se zákazníky a partnery.

Inovace
Abychom mohli zákazníkům  
poskytovat naši podporu v 
podobě inovativních typů kování 
a zajistit dlouhodobý obchod-
ní úspěch, je nutné neustále 
investovat do výzkumu a vývoje, 
do závodů a zařízení, a rovněž 
do vzdělávání spolupracovníků. 
Společnost Blum má po celém 
světě přihlášeno více než 1200 
ochranných práv a patří tak k 
nejvíce inovativním podnikům v 
Rakousku.

Globální užitek pro zákazníka
„Není důležité, zda výrobci, 
prodejci, montéři nebo uživatelé 
kuchyní – každý z nich má profi-
tovat díky výhodám, které přináší 
výrobky firmy Blum, a mít z toho 
osobní užitek.“ Taková je filozofie 
společnosti Blum, filozofie globál-
ního užitku pro zákazníky.

Společnost Blum  
v Rakousku a v celém světě
Firma Blum provozuje sedm  
závodů v Rakousku (Vorarlberg), 
další výrobní pracoviště v Polsku,  
USA a v Brazílii, a má rovněž  
27 dceřinných společností a 
zastoupení. Společnost realizuje 
dodávky své produkce do více  
než 120 odbytišť. Skupina společ-
ností zaměstnává celkem 6600 
spolupracovníků, 5000 z nich 
pracují přímo ve Vorarlbergu.



Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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