CLIP top BLUMOTION
V barvě černý Onyx

www.blum.com

Styl nad design:
Tmavý nábytek oplývá čistou a decentní elegancí – zvenku i uvnitř.
CLIP top BLUMOTION v barvě černý Onyx se harmonicky včlení do
nábytku a začne ihned udávat výrazný, působivý tón. Pro větší volnost
provedení a uspořádání nadstandardního nábytku, s designem bez
kompromisů.

CLIP top BLUMOTION
v barvě černý Onyx

Osvědčená kvalita CLIP top BLUMOTION

Tady je opravdu možné úplně
všechno: inovativní technika
v co nejmenším prostoru
Precizní mechanika šlape

jako hodinky – BLUMOTION,
integrovaný v misce závěsu,

představuje technicky dokonalé, vytříbené řešení, které zde

zajišťuje měkké a tiché zavírání
dvířek nábytku.

Strhující komfort pohybu pro
každá dvířka

Díky ideální souhře zavíracího
mechanizmu a BLUMOTION

již stačí vynaložit při zavírání

vskutku jen velmi málo energie
– dokonce u malých a lehkých
dvířek.

Zavírání měkce a tiše rovněž
u malých dvířek

Pro vysokou kvalitu pohybu u
malých nebo lehkých dvířek
se dá funkce BLUMOTION

v případě potřeby jednoduše
deaktivovat.

Jednoduché otvírání, dobrý přístup, celistvý, univerzální design vnitřku skříněk.
CLIP top v barvě černý Onyx pro využití s velkým úhlem otevření.

CLIP top BLUMOTION v tmavém provedení lze využít i se slepým úhlem.

Je jedno, zda se širokými nebo úzkými alurámečky – CLIP top v barvě černý
Onyx umožní kombinovat rozličné materiály.

CLIP top BLUMOTION
v barvě černý Onyx

Přehled sortimentu

Závěs

Montáž misky

110°

INSERTA

71B3590

71B3690

71B3790

Našroubování

71B3550

71B3650

71B3750

Zalisování

71B3580

CLIP top bez pružiny

Naložená
dvířka

Polonaložená
dvířka

Vložená dvířka

107°

Našroubování

75B1550

75B1650

75B1750

Závěs pro silná profilovaná dvířka,

INSERTA

71B9590

71B9690

71B9790

úhel otevření 95°

Našroubování

71B9550

71B9650

71B9750

Zalisování

71B9580

Závěs pro slepý úhel, vložený

Slepý úhel

INSERTA

79B9590

Našroubování

79B9550

Zalisování

79B9580

Úhlové závěsy

79B9494

+15° III – úhl.závěs pro plně nal.dvířka

INSERTA

+30° II – úhl.závěs pro plně nal.dvířka

INSERTA

79B9596

+45° I – úhl.závěs pro plně nal.dvířka

INSERTA

79B9698

+45° II – úhl.závěs pro plně nal.dvířka

INSERTA

Závěs 155° s nulovým přesahem

INSERTA

CLIP top

CLIP top BLUMOTION

Více možností využití na adrese
www.blum.com/cliptop_blumotion

Našroubování

71T7500N

Zalisování

71T7530N

Závěs pro alurámečky, úhel otevření 95°

Našroubování

Závěs pro silná profilovaná dvířka,

INSERTA

úhel otevření 95°
Závěs 155° s nulovým přesahem

79B3598
71T7540N01

71T950A
70T9590BTL

70T9690BTL

70T9790BTL

Našroubování

70T9550.TL

70T9650.TL

70T9750.TL

Zalisování

70T9580.TL

INSERTA

70T7540NT1

Našroubování

70T7500NTL

Montážní podložky

Montáž

Zvýšení

Montážní podložka, výškově

Našroubování

0 mm

nastavitelná excentrem

CLIP

Zalisování
EXPANDO
Montážní podložka, výškově

71T7640N01

Eurošrouby

Křížové 37/32

Přímé 20/32
175H3100

3 mm

175H3130

0 mm

177H3100

3 mm

177H3130

0 mm

174H7100E

3 mm

174H7130E

6 mm

175H9160

nastavitelná
Příslušenství

Typ závěsu

BLUMOTION 973A

155°

Krytky ramínka závěsu bez potisku

Závěsy 110°, 107°, +45° II a závěs pro slepý úhel

973A7000

Závěsy 95°, +15° III, +30° II, +45° I pro silná profil.dvířka a alurámečky, úhel otevření 95°
Krytky ramínka závěsu s vyraženým

Závěsy 110°, 107°, +45° II a závěs pro slepý úhel

70.1503
70.1553
70.1503.BP

nápisem Blum
Krytky misky závěsu

Závěsy 110°, 107°, 95° pro silná profilovaná dvířka a slepý úhel CLIP top BLUMOTION

(našroubování a zalisování)

Závěs 95° pro silná profilovaná dvířka CLIP top bez pružiny

TIP-ON

Bez pružiny
S pružinou

TIP-ON, dlouhá verze s magnetem, v barvě Terra černá

70T3504
70T1504
956A1004

TIP-ON, krátká verze s magnetem, v barvě Terra černá

956.1004

TIP-ON, dlouhá verze s dorazem, v barvě Terra černá

956A1006
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