
TIP-ON
inside

S TIP-ON pro TANDEM, naším mechanickým způsobem 
otvírání, se dají zásuvky a výsuvy bez úchytek otvírat 

naprosto snadno a lehce. Stačí jednoduše ťuknout na čílko nábytku.

Strhující komfort otvírání pro 
každý výsuv 

Jednoduše ťuknout pro snadné otevření

TIP-ON pro TANDEM 
se spojovací technikou

Přesvědčí i při zavírání

TIP-ON naprosto 
přesvědčivý

Zda malá zásuvka nebo široký výsuv – 
vysoká kvalita firmy Blum je záruka pro 
neustálý a neobyčejně vysoký komfort 
otvírání. U velmi širokých čel zajistí bez-
pečné spuštění naše volitelná synchroni-
zační jednotka.

Bezpečné a spolehlivé – takové je 
zavírání výsuvů a zásuvek s TIP-ON pro 
TANDEM: jemným švihem nebo lehkým 
zatlačením.
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Od šířky korpusu v hodnotě 600 mm dopo-
ručujeme používat naši speciálně vyvinutou 
synchronizační jednotku: pro bezpečné 
spuštění také u širokých čel.

Hloubku můžete pohodlně seřizovat a nasta-
vovat u již namontovaných zásuvek.

Pohodlné seřízení hloubky

Volitelná synchronizace

Zpracovatelsky příjemná montáž 

Montáž je kompletně bez nářadí. Na korpusu 
a zásuvce nemusíte provádět žádné změny. 
Ani není nutná žádná montáž přídavných 
dílů.

 ■ Spolehlivé otvírání a zavírání u 
širokých čel

 ■ Stejnoměrná, malá mezera mezi 
čílky

 ■ Montáž bez nářadí
 ■ Není zapotřebí žádné zpracování 

zásuvek a korpusu
 ■ V hloubce korpusu nepotřebujete 

žádný prostor navíc
 ■ Jedno provedení synchronizační 

jednotky pro celý sortiment TIP-ON

Výhody TIP-ON 
pro TANDEM

Blum, s. r. o. Kolbenova 19, Praha 9 - Vysočany, 190 00, tel.:+420 281 090 161, fax:+420 281 862 026, e-mail: posta.cz@blum.com, www.blum.cz
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Poznámka TIP-ON pro TANDEM

Oranžová

Oranžová

Přírodní

Přírodní

Pro bezúchytková čílka

Pro bezúchytková čílka

Prachově šedá

Prachově šedá

Hliník (alu)

Hliník (alu)

Oranžová

Oranžová

Plast

Pro jednoduché a spolehlivé seřízení 
do stran

Pro jednoduché a spolehlivé seřízení 
do stran

Plast

Vlevo

Vlevo

Šířka korpusu

Šířka korpusu

Vpravo

Vpravo

Ke zkrácení

Ke zkrácení

Informace k objednávání částečného výsuvu
s čelními spojkami

Informace k objednávání plného výsuvu
s čelními spojkami

Volitelně:

Jmenovitá délka

Jmenovitá délka

Vodicí lišty (vlevo/vpravo)

Vodicí lišty (vlevo/vpravo)

Spojka (vlevo/vpravo)

Spojka (vlevo/vpravo)

Nastavitelné čelní kování (volitelně)

Nastavitelné čelní kování (volitelně)

TIP-ON (vlevo/vpravo)

TIP-ON (vlevo/vpravo)

Synchronizace TIP-ON – pastorek

Synchronizace TIP-ON – pastorek

Synchronizace TIP-ON – hřídel

Synchronizace TIP-ON – hřídel

Volitelně:

560H5500C

560H6000C

560H5200C

560H4800C

560H5000C

560H4200C

560H4500C

560H4000C

560H3800C

560H3200C

560H3500C

560H3000C

560H2500C

560H2700C

250 mm

270 mm

300 mm

320 mm

350 mm

380 mm

400 mm

420 mm

450 mm

480 mm

500 mm

520 mm

550 mm

600 mm

295.1000

T55.7150S

T55.889W1200 mm

T55.000R

550H2700.03

550H4000.03

550H5500.03

550H3000.03

550H4500.03

550H6000.03

550H3500.03

550H5000.03

550H6500.03

550 mm

600 mm

650 mm

500 mm

300 mm

350 mm

400 mm

270 mm

450 mm

T51.1700.04

T51.1700.04

295.1000

T55.1150S

1200 mm T55.889W

T55.000R

T51.1700.04

T51.1700.04
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