TIP-ON pre TANDEMBOX

Mechanická podpora otvorenia pre systémy výsuvov nábytku bez úchytiek

www.blum.com
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Jednoduché otvorenie –

ľahkým ťuknutím

V modernom nábytkovom dizajne zohrávajú čelá bez úchytiek stále
väčšiu úlohu. S TIP-ON pre TANDEMBOX, mechanickou podporou
otvárania firmy Blum – sa zásuvky TANDEM a čelné výsuvy bez
úchytiek otvárajú ľahkým ťuknutím. Vaši zákazníci tak využijú funkčný
komfort otvorenia v kuchyni a kúpeľni.
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Perfecting motion
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Spoľahlivé otváranie, bezpečné zatváranie

4

Funkčnejší, ľahší

komfort otvorenia
Spoľahlivé otváranie bez úchytiek
Zásuvky bez úchytiek a výsuvy sa vďaka mechanickej podpore otvárania TIP-ON pre TANDEMBOX dajú otvárať bez námahy a spoľahlivo:
Stačí ľahké ťuknutie na čelo na ktorékoľvek miesto. Zásuvka sa pritom
dá zastaviť v každej polohe. Vďaka voliteľnej synchronizácii je funkčnosť TIP-ON zaručená aj pri širokých výsuvoch.

Bezpečné zatváranie a aretácia
Pri vývoji TIP-ON sa dbalo aj na bezpečnú funkčnosť zachytávania
pri zatváraní: Výsuvy TANDEMBOX zatvorte jemným pohybom alebo
ľahkým potlačením. Mechanizmus sa bezpečne zachytí a spoľahlivo
zaistí v zatvorenej polohe.
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Rôznorodosť vo všetkých oblastiach bývania

Objavte TIP-ON pre TANDEMBOX

v kúpeľni a v kuchyni

Oproti elektrickej podpore otvorenia SERVO-DRIVE sa

Od malých zásuviek až po široké a veľkoplošné prvky: S TIP-ON mož-

TIP-ON dá použiť aj tam, kde sa nedá alebo kde by sa

no otvárať riešenia TANDEMBOX bez úchytiek úplne jednoduchým

len veľmi ťažko dal pripojiť kábel: Často to takto býva

ťuknutím.

napr. v kúpeľni. S mechanickým riešením TIP-ON pre
TANDEMBOX však aj napriek tomu môžete ponúknuť
funkčný komfort otvárania.
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Presvedčivé výhody

Spoznajte množstvo

výhod TIP-ON
Bez potreby prídavného miesta na hĺbku
Pretože všetky komponenty TIP-ON sa
montujú na spodnú stranu dna zásuvky,
nepotrebujete žiadne prídavné miesto do
hĺbky.
Osvedčená, jednoduchá montáž
Montáž TIP-ON si vyžaduje len niekoľko
operácií. Zásuvky a výsuvy TANDEMBOX
môžete montovať ako obyčajne.
Hĺbková nastaviteľnosť bez
použitia náradia
Nastavenie hĺbky bez použitia náradia
a pohodlne, bez vyvesovania zásuviek.
Neveľký program, veľké spektrum
použitia
TIP-ON možno použiť pri všetkých
bežných použitiach TANDEMBOX: od
štandardného korpusu až po špeciálne
riešenia, ako napr. výsuv Blum pod drez.
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TIP-ON a jeho komponenty
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TIP-ON sa v podstate skladá z dvoch komponentov: zo špeciálnej korpusovej lišty s predmontovaným unášačom a z aretačnej jednotky. Aretačná jednotka sa montuje na spodnú stranu dna výsuvu
a udržiava prvok v uzavretej polohe. Potlačením čela sa výsuv uvoľní a vysunie sa pružinou v korpusovej lište. Na optimalizovanie otváracej funkcie možno použiť voliteľne aj synchronizačný prvok.
Pri zatváraní dochádza znova k aretácii.
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TIP-ON pre TANDEMBOX

v skratke

1

Korpusová lišta s predmontovaným unášačom
Možnosť dodávky korpusovej lišty s predmontovaným
unášačom až do maximálnej celkovej nosnosti 50 kg
a pre všetky menovité dĺžky.

2

Aretácia TIP-ON s nastavovacím kolieskom
Vďaka zaisteniu TIP-ON s nastavovacím kolieskom je
možné pohodlné nastavenie hĺbky bez použitia náradia
a bez vyvesovania zásuviek.

3a

Synchronizačná jednotka
Synchronizačná jednotka zlepšuje charakteristiky
aktivovania širokých čiel a odporúčame ju pri šírke čela
od 550 mm.

3b

Synchronizačné tiahlo
Synchronizačné tiahlo spája aretáciu TIP-ON so
synchronizačnou jednotkou.

3c

Uholník L
Pri použití synchronizácie sa do stredu montuje
uholník L. Podopiera dno zásuvky a zabraňuje tak
zachyteniu synchronizácie o dno korpusu.

Informácie
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Systém vedenia je kompatibilný

Stabilizácia čela (voliteľná)
Používa sa na stabilizáciu vysokých čiel. Pri použití

so súčasným programom bokov

synchronizácie možno stabilizáciu čela namontovať
namiesto pomocou L-uholníka aj ako podopretie dna
(pozri na strane 16).
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Jednoduchá montáž

Osadenie aretácie:

1.	Vŕtací prípravok nasaďte na vopred
namontované dno zásuvky a predvŕ-

Osadenie synchronizácie:

2.	Aretačnú jednotku priložte a pevne
priskrutkujte.

1.	Vyznačte čiarou stred zásuvky. Vŕtací
prípravok priložte na vyznačenú čiaru

tajte si miesta upevnenia aretačnej

a predvŕtajte miesta upevnenia pre

jednotky.

synchronizačnú jednotku.
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Montáž len

niekoľkými operáciami

Celé spektrum použitia TIP-ON pre TANDEMBOX možno namontovať len niekoľkými
operáciami. Pomôckou je pritom špeciálny vŕtací prípravok.

Pri montáži našich výsuvových systémov sa použitím TIP-ON nič nemení. Na uľahčenie montáže sme pripravili vŕtací prípravok. Umožňuje jednoduché a rýchle predvŕtanie miest upevnenia pre aretačnú a synchronizačnú jednotku. Vŕtací prípravok možno
použiť na voľných aj na trojstranných predmontovaných dnách zásuviek.

2.	Synchronizačné tiahlo vložte do
aretačnej jednotky...

3.	...a pripnite do ešte nepripevnenej
synchronizačnej jednotky
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4.	Synchronizačnú jednotku vyrovnajte
a pevne priskrutkujte.

Spoľahlivé aktivovanie širokých čiel

Spoľahlivé otváranie –
aj pri širokých čelách
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Rozsah aktivovania so stabilizáciou čela bez

Pri použití voliteľnej synchronizácie je možné bezpečné otváranie aj

synchronizácie

pri širokých čelách. Pritom odporúčame použiť navyše aj stabilizáciu

Rozsah aktivovania so stabilizáciou čela so

čela.

synchronizáciou

12

Optimálne nastavenie

Také príjemné

pre používateľa
môže byť nastavenie

S integrovanou funkciou nastavovania hĺbky sa pozícia hĺbky čela dá vždy presne
nastaviť – a to aj pri montovaných zásuvkách. Na dosiahnutie harmonického obrazu
čela môžete čelo nastaviť ako obyčajne po výške, do strán, i jeho sklon.

Nastavenie medzier medzi čelami

1.	Nastavenie hĺbky sa uskutočňuje
bez použitia náradia na zavesenej

2.	Stačí na to zľahka pootočiť nastavovacie koliesko aretačnej jednotky.

zásuvke.
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3.	Takto môžete presne nastaviť
odstup čela.

Informácie o objednávaní

Korpusová lišta a aretácia
Systém vedení kompatibilný so súčasným programom bokov
Menovitá dĺžka NL
270 mm

20 kg

559.2701T

300 mm

20 kg

559.3001T

350 mm

30 kg

559.3501T

400 mm

30 kg

559.4001T

450 mm

50 kg

559.4501T

500 mm

50 kg

559.5001T

550 mm

50 kg

559.5501T

600 mm

50 kg

559.6001T

650 mm

50 kg

559.6501T

Pozostáva z:
1

Korpusová lišta ľavá/pravá s predmontovaným unášačom

2

Aretačná jednotka ľavá/pravá, spôsob upevnenia: EXPANDO

Vŕtacia šablóna
na predvŕtanie upevňovacích pozícií pre aretačnú a synchronizačnú jednotku

Na spracovanie voľného a predmontovaného zásuvkového dna
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65.5050

Synchronizácia
voliteľne od šírky korpusu 550 mm
Svetlá šírka korpusu LW
508 – 570 mm

Z55S1350E

558 – 620 mm

Z55S1600E

608 – 670 mm

Z55S1850E

658 – 720 mm

Z55S2100E

708 – 770 mm

Z55S2350E

758 – 820 mm

Z55S2600E

808 – 870 mm

Z55S2850E

858 – 920 mm

Z55S3100E

908 – 970 mm

Z55S3350E

958 – 1 020 mm

Z55S3600E

1 008 – 1 070 mm

Z55S3850E

1 058 – 1 120 mm

Z55S4100E

1 108 – 1 170 mm

Z55S4350E

Pozostáva z:
3a

Synchronizačná jednotka, spôsob upevnenia: EXPANDO

3b

Synchronizačné tiahlo

3c

Uholník L

5

Stabilizácia čela (voliteľná)
Odporúča sa na stabilizáciu vysokých čiel. Montuje sa do stredu na podoprenie dna
zásuvky u ťažkých výsuvov (alternatíva k uholníku L, pozri stranu 16).
Z96.10E1
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Informácie pre projektantov

Miesto upevnenia aretačnej jednotky

Dno zásuvky voľné, Ø 5 mm

Dno zásuvky 3-stranné predmontované, Ø 5 mm

Miesto upevnenia synchronizačnej jednotky

Dno zásuvky voľné, Ø 5 mm

Dno zásuvky 3-stranné predmontované, Ø 5 mm

Potreba miesta v korpuse s uholníkom L
Podoprenie dna s uholníkom L (výr. č. 297.0500) stredová montážna poloha.
Upozornenie: Odporúčame skúšobnú montáž na zistenie individuálnej potreby miesta pod korpusovou lištou.

FA Presah čela

Alternatíva: Potreba miesta v korpuse so stabilizáciou čela
Podoprenie dna so stabilizáciou čela (výr. č. Z96.10E1) stredová montážna poloha.

min 39*

Upozornenie: Odporúčame skúšobnú montáž na zistenie individuálnej potreby miesta pod korpusovou lištou.

FA Presah čela

*

16

nad dnom alebo priečkou so synchronizáciou

Montáž Aretácia
Dno zásuvky voľné

Dno zásuvky 3-stranné predmontované
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Montáž Synchronizácia
Dno zásuvky voľné
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Dno zásuvky 3-stranné predmontované
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Montáž Korpusová lišta
Demontáž transportnej poistky

Montáž Korpusová lišta

Keď je zásuvka vyvesená (napr. pred montážou kuchyne),
odporúčame znova namontovať transportnú poistku!
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Nastavenie Odstup čela
Nastavenie odstupu čela
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TIP-ON má všestranné použitie

Vždy vhodné

riešenie bez úchytiek
Prekvapte svojich zákazníkov vzrušujúcim pohodlím otvárania s nábytkom bez
úchytiek. Môžete si vybrať z dvoch pohodlných možností.
TIP-ON, naša mechanická podpora otvorenia, prináša funkčné pohodlie obsluhy nábytku bez úchytiek v náročnom zákazníckom segmente. Mechanické riešenie možno
využiť u dverí alebo výsuvových systémov z dreva (TANDEM) a kovu
(TANDEMBOX).

Ďalšie zvýšenie pohodlia, ktorého si už vaši zákazníci – hlavne u kuchýň – nechcú
odpustiť, prináša SERVO-DRIVE, naša podpora otvárania. Zásuvky a výsuvy sa
s ním už otvárajú akoby sami od seba. Stačí jednoduché ťuknutie alebo ľahké potiahnutie za úchytku. V kombinácii s BLUMOTION – našim riešením jemného a tichého
zavierania – môžete ponúknuť svojim zákazníkom úplne najvyššie pohodlie pohybu.
SERVO-DRIVE možno využiť u výsuvových systémov z dreva (TANDEM) a kovu
(TANDEMBOX).
Ďalšie informácie a brožúry na prevzatie na www.blum.com
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Perfecting motion

Naše chápanie dokonalého

pohybu

Firma Blum robí z otvárania a zavierania nábytku zážitok a zvyšuje komfort pohybu
v kuchyni. Niekoľko tisíc pracovníkov pracuje na celom svete na tom, aby sme v
praxi zrealizovali našu predstavu perfektného pohybu. Používateľ kuchyne so svojimi
potrebami je pritom stredobodom našej pozornosti a konania. Až keď je ten dlhodobo
spokojný sme spokojní aj my. Z tohto smerovania profitujú všetci naši partneri, ktorí
sa podieľajú na procese vzniku tohto kusu nábytku.

Už viac ako 50 rokov je kvalita najvyš-

Aby sme mohli cieľavedome pracovať na

šou maximou pri vývoji a výrobe našich

všetkých úrovniach, vedieme neustály

výrobkov. Naše kovania presviedčajú

dialóg s používateľmi kuchýň a pravidel-

svojou premyslenou funkčnosťou, uzná-

ne si vymieňame skúsenosti s výrobcami

vaným dizajnom a dlhou životnosťou.

kuchýň, stolármi a predajcami.

Musia vyvolávať nadšenie a fascináciu
dokonalého pohybu. Aj naša ponuka
služieb definuje nový štandard. Musí čo
najlepšie podporovať našich partnerov.

23

LightHaus
Celý obsah podlieha Blum Copyright.
Technické zmeny a zmeny v programe vyhradené.
Printed in Austria · IDNR: 626.256.3 · EP-137/2 SK-SK/07.09-1

Ing. Norbert Šebo
ul MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Telefon: +421 45 532 32 93
Mobil: +421 905 801077
Fax: +421/45/532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

