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Precízne spracovanie pre optimálny pohyb
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Maximálne možné pohodlie
na optimálne spracovanie
výrobkov značky Blum

Zníženie prácnosti, zvýšenie produktivity
Vo firme Blum sa snažíme, aby bolo spracovávanie všetkých výrobkov Blum
čo najjednoduchšie. Preto pre každý náš výrobok máme optimálnu pomôcku
na spracovanie.
Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie: pre pohodlie pohybu,
ktorým ohromíte svojich zákazníkov.
Kvalita na mieru
Pre nás je dôležité, aby naše pomôcky spĺňali najvyššie požiadavky na kvalitu.
Každá z našich pomôcok pre spracovanie vám poskytuje optimálnu podporu pri
spracovaní našich výrobkov: vďaka jednoduchému použitiu, optimálnej obsluhe
a dlhej životnosti.
Overená bezpečnosť
Pri používaní našich pomôcok na spracovanie ste sa nepochybne rozhodli
správne, pretože kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť. Pomôcky na spracovanie
s označením GS/CE boli testované a spĺňajú tak najvyššie bezpečnostné požiadavky
európskych noriem a smerníc.
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Správna pomôcka na spracovanie na každé použitie

Obsah
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Vŕtacie a zarážacie stroje: Všestrannosť na mieru

S naším spektrom vŕtacích a zarážacích strojov ste výborne vybavený do každej
situácie pri spracovaní.
6

Odporúčania pre spracovanie
Tu nájdete prehľad všetkých možností použitia MINIPRESS a
PRO-CENTER, vrátane odporúčaní na spracovanie.
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PRO-CENTER: multitalent
PRO-CENTER ponúka osvedčenú kompletnú podporu v oblasti precízneho
spracovania našich výrobkov. S PRO-CENTER sa dajú zrealizovať všetky
horizontálne a vertikálne vŕtania a osadzovania kovaní pre kompletné
spracovanie korpusov, dvierok a čiel.
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MINIPRESS PRO: všestranný
MINIPRESS PRO sa vyznačuje veľkou mnohostrannosťou. Pomocou
MINIPRESS PRO sa dajú precízne vyhotoviť všetky vertikálne vŕtania.
Pneumatický zdvih a nastavovanie bez použitia náradia robia prácu s
MINIPRESS PRO obzvlášť efektívnou.

12

MINIPRESS P: špecialista
Pri MINIPRESS P ste sa rozhodli pre špecialistu. Jediným nastavením
MINIPRESS P máte rýchlo a jednoducho nadefinované často sa opakujúce
vŕtacie či zarážacie schémy.
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MINIPRESS M: mobilný
S MINIPRESS M ponúka Blum kompaktného pomocníka pre vŕtacie a
zarážacie práce. MINIPRESS M vám poskytne podporu pri manuálnom
spracovávaní našich výrobkov či už v dielni alebo aj priamo na mieste u
zákazníka.
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Montážne nástroje: zjednodušené spracovanie TANDEMBOX

Optimalizujte montáž TANDEMBOX-u až po malé série s praktickými montážnymi
pomôckami, šitými na mieru podľa vašich potrieb.
16

BOXFIX PRO: Pre rýchlu montáž
Profitujte z väčšieho komfortu pri spracovaní a s BOXFIX PRO využite
techniku spájania svorkami pri montáži výsuvov TANDEMBOX aj pri malých
sériách.
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BOXFIX M: Ergonomický pomocník
Viac pohodlia pri spracovávaní výsuvov TANDEMBOX ponúka nová montážna
pomôcka BOXFIX M. Ergonomická konštrukcia, ľahká obsluha a efektívna
príprava robia z BOXFIX M praktického pomocníka.
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Šablóny a prípravky; presná montáž pre optimálny pohyb

Inteligentný pomocník do každej situácie
Zabezpečte presnosť pri spracovaní našich výrobkov s našimi šablónami
a prípravkami.
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45

Projektovanie korpusov a veľa iného

DYNALOG: jednoduché projektovanie a objednávanie
Optimalizujte svoj projekt korpusu a zvýšte svoju produktivitu so
softvérom DYNALOG na projektovanie a objednávanie od firmy Blum.
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Perfecting motion

Blum - Váš spoľahlivý partner
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Odporúčania na spracovanie
Vŕtací a zarážací stroj
Možnosti spracovania
Spracovanie systémov výklopov (AVENTOS HF)
Čelo
A1 Záves

A2
A5

A6

A1

A2 Rovná montážna podložka

A1

A3 Priama montážna podložka teleskop
A4 Dištančný doraz Blum

A3

Korpus

A7
A8

A5 Krížová montážna podložka

A4

A6 Rovná montážna podložka
A7 Zdvíhací mechanizmus
A8 Vypínač SERVO-DRIVE

Spracovanie systémov výklopov (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)
Čelo
B1 Kovanie na čelo
B2 Dištančný doraz Blum

Korpus
B3 Zdvíhací mechanizmus
B4 Vypínač SERVO-DRIVE
B5 TIP-ON - krížová montážna podložka
B6 TIP-ON – rovná montážna podložka
B7 TIP-ON – na zavŕtanie

Spracovanie systémov závesov
Čelo
C1 Záves

Korpus
C2 Krížová montážna podložka
C3 Rovná montážna podložka
C4 BLUMOTION/TIP-ON – Krížová adaptačná podložka
C5 BLUMOTION/TIP-ON – rovná adaptačná podložka
C6 BLUMOTION/TIP-ON –na zavŕtanie

Spracovanie systémov výsuvov
Čelo
D1 Čelné kovanie TANDEMBOX/METABOX
D2 Kovanie na nastavenie čela TANDEM
D3 Dištančný doraz Blum

Zásuvky
D4 Dno/chrbát zásuvky

Korpus
D5 Korpusové lišty
D6 BLUMOTION pre METABOX
D7 Zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE

Spracovanie ostatných výrobkov
E1 Korpusové spojovacie kovanie vertikálne
E2 Korpusové spojovacie kovanie horizontálne
E3 Korpusové spojovacie kovanie vertikálne
E4 Závesné kovanie

Spracovanie korpusu
E5 Otvor na drevený kolík horizontálny
E6 Vŕtanie radov a skupín otvorov
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Odporúčania na spracovanie
Vŕtací a zarážací stroj
Spracovanie (vŕtanie, zarážanie)

PRO-CENTER

MINIPRESS PRO

MINIPRESS P

MINIPRESS M

Systémy výklopov
A1

Záves

x

x

A2

x

x

Rovná montážna podložka

x

x

x

x

A3

Priama montážna podložka teleskop

x

x

o

o

A4 B2

Dištančný doraz Blum

x

x

x

x

A5

Krížová montážna podložka

x

x

x

x

A6

Rovná montážna podložka

x

x

x

x

A7 B3

Zdvíhací mechanizmus

x

x

o

o

A8 B4

Vypínač SERVO-DRIVE

x

x

x

x

B1

Kovanie na čelo

x

x

o

o

B5

TIP-ON krížová montážna podložka

x

x

x

x

B6

TIP-ON rovná montážna podložka

x

x

x

x

B7

TIP-ON na zavŕtanie

x

–

–

–

Systémy závesov
C1

Záves

x

x

x

x

C2

Krížová montážna podložka

x

x

x

x

C3

Rovná montážna podložka

x

x

x

x

C4

BLUMOTION priama montážna podložka

x

x

x

x

C5

BLUMOTION/TIP-ON krížová montážna podložka

x

x

x

x

C6

BLUMOTION/TIP-ON na zavŕtanie

x

–

–

–

Systémy výsuvov
D1

Čelné kovanie TANDEMBOX/METABOX

x

x

o

o

D2

Kovanie na nastavenie čela TANDEM

x

x

x

x

D3

Dištančný doraz Blum

x

x

x

x

D4

Dno/chrbát zásuvky

x

x

o

o

D5

Korpusové lišty

x

x

o

o

D6

BLUMOTION pre METABOX

x

x

o

o

D7

Zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE

x

x

o

o

Ostatné výrobky
E1

Korpusové spojovacie kovanie vertikálne

x

x

x

x

E2

Korpusové spojovacie kovanie horizontálne

x

–

–

–

E3

Korpusové spojovacie kovanie vertikálne

x

x

x

x

E4

Závesné kovanie

x

x

x

x

Spracovanie korpusu
E5

Otvor na drevený kolík horizontálny

x

–

–

–

E6

Vŕtanie radov a skupín otvorov

x

x

o

o

x
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odporúča sa

o

možné

-

nie je možné

PRO-CENTER
Vŕtací a zarážací stroj

Odporúčané pre:
Zvisle

■ Závesy: Vŕtanie / zarážanie
■ Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie
■ Upevnenie čela: Vŕtanie / zarážanie
■ Rady otvorov:
■ Korpusové lišty:

>

Vybavenie PRO-CENTER

Sériové:

■ Pneumatický posuv
■ Nastavenie vŕtacích rozmerov otočnou revolverovou rukoväťou
■ Nastavenie hĺbky vŕtania otočnou revolverovou rukoväťou
■ Vŕtacia hlavica vymeniteľná bez použitia náradia
■ Pravítka vymeniteľné bez použitia nástroja

Vodorovne

■ Drevený kolík:
■ Spojovacie kovanie:

Č. výrobku

Voliteľné:
Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú
aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie PRO-CENTER.

□ Rýchloupínacie puzdro
□ Modulárny systém podľa špecifických požiadaviek
zákazníka a použitia (prípravné plány, vŕtacie hlavice

Internetový odkaz na Návod na použitie:

a pravítka)

assemblydevices.blum.com
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M65.2000

Profesionálne
obrábacie centrum
PRO-CENTER je profesionálom medzi vŕtacími a zarážacími strojmi. Dajú sa s
ním jednoducho vyhotoviť všetky zvislé i vodorovné vŕtania. Možná je aj vertikálna
montáž kovania. Rozsiahly stavebnicový systém ( montážne plány, vŕtacie
hlavice a pravítka) sa postará o prispôsobenie osvedčeného stroja PRO-CENTER
individuálnym potrebám pri spracovaní.
Absolútny komfort pri spracovaní
S PRO-CENTER neostávajú v oblasti spracovania už žiadne nesplnené priania.
Všetky práce na korpusoch, dvierkach a čelách sú s PRO-CENTER precízne,
bezpečne a rýchlo realizovateľné. Výmena vŕtacích hláv a pravítok a jednoduché
nastavovanie rozmerov vŕtania pri spracovaní našich výrobkov sú pri použití
PRO-CENTER maximálne pohodlné.

Ako jediný stroj na vŕtanie a
zarážanie kovania je PRO-vhodný aj
na horizontálne vŕtanie.

Montážne plány s farebnými
kódmi zjednodušujú bezchybné
nastavovanie PRO-CENTER.

Osadená vŕtacia hlava, taktiež
farebne označená, sa nasadzuje
a upevňuje bez použitia náradia,
len upínacou rukoväťou.

Správne rozmery pre vŕtacie
pozície našich výrobkov sú
prednastavené. Často používané
rozmery si tiež možno vopred
nastaviť.
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Pravítko má farebne označené
dorazy a niekoľkými jednoduchými
operáciami sa dá upevniť aj bez
použitia náradia.

MINIPRESS PRO
Vŕtací a zarážací stroj

Odporúčané pre:

■ Závesy: Vŕtanie / zarážanie
■ Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie
■ Upevnenie čela: Vŕtanie / zarážanie
■ Rady otvorov:
■ Korpusové lišty:

>

Vybavenie MINIPRESS PRO

Sériové:

■ Pneumatický posuv
■ Nastavenie vŕtacích rozmerov otočným vretenom
■ Numerický ukazovateľ na nastavenie vŕtacích rozmerov
■ Nastavenie hĺbky vŕtania otočnou revolverovou rukoväťou
■ Vŕtacia hlavica vymeniteľná bez použitia náradia
■ Pravítka vymeniteľné bez použitia nástroja
■ Prítlak
Č. výrobku

Voliteľné:

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú aj
vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS PRO.

M54.2000

□ Rýchloupínacie puzdro
□ Laserová stredová ryska
□ Modulárny systém podľa špecifických požiadaviek zákazníka
a použitia (prípravné plány, vŕtacie hlavy a pravítka)

Internetový odkaz na Návod na použitie:

assemblydevices.blum.com
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Pohodlie spracovania osvedčené a všestranné
Profitujte pri vertikálnom spracovávaní korpusov, dvierok a čiel z pohodlnej
mnohostrannosti MINIPRESS PRO. MINIPRESS PRO vám poskytuje potrebnú
podporu pri práci v dielni a šetrí váš čas. Vertikálne vŕtanie a zarážanie kovaní
je efektívne prevedené.
Vaša výhoda:
Farebné kódovanie veľmi zjednodušuje používanie MINIPRESS PRO. Chyby pri
príprave a nastavovaní sú minimalizované, pretože montážne schémy, vŕtacie
hlavy a pravítka sú rovnakej farby. Takto je MINIPRESS PRO napriek svojej
značnej flexibilite jednoduchý, bezpečný a precízny pri narábaní s ním a pohodlný
pri používaní.

Už nie sú potrebné žiadne
skúšobné predvŕtania.

Osadená vŕtacia hlava, taktiež
farebne označená, sa nasadzuje
a upevňuje bez použitia náradia.

Rozmery vŕtania sú presne
nastaviteľné otočným vretenom a
numerickým ukazovateľom.
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Príprava bez použitia náradia
šetrí čas. Dorazy pravítok
sú prednastavené. Samotné
pravítka sa dajú jednoducho
upevniť len niekoľkými pohybmi.

MINIPRESS P
Vŕtací a zarážací stroj

Odporúčané pre:

■ Závesy: Vŕtanie / zarážanie
■ Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie

>

Vybavenie MINIPRESS P

Sériové:

■ Pneumatický posuv
■ Nastavenie vŕtacích rozmerov otočným vretenom
■ 5-vretenová hlava pre rôzne vŕtacie schémy
Č. výrobku

Voliteľné:
Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú
aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS P.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

M53.1050

□ Rýchloupínacie puzdro
□ Numerický ukazovateľ na nastavenie vŕtacích rozmerov
□ Prítlak
□ Laserová stredová ryska

assemblydevices.blum.com
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Špecialista
do vašej dielne
Ako špecialista na vŕtanie a zarážanie kovaní preberá MINIPRESS P v dielni rutinne
a precízne práce na korpusoch, dvierkach a čelách. Jediným nastavením máte rýchlo
nadefinovanú požadovanú vŕtaciu či zarážaciu schému.
Pohodlné spracovanie závesu
Práve pri vŕtaní závesov vám MINIPRESS P ukáže, čo vlastne dokáže. Jediné
nastavenie stačí, aby suverénne a precízne vykonával rutinné práce. Vďaka
pneumatickému posuvu pri vŕtaní i zarážaní a aj vďaka nastaveniu rozmerov vŕtania
vretenom je práca s MINIPRESS P bezpečná a precízna. Pre ešte väčší komfort pri
spracovaní sú k dispozícii ďalšie voliteľné komponenty, napr. nové prídavné vŕtacie
hlavy, ktoré sa dajú meniť bez použitia náradia.

Pomocou otočného vretena sa
potrebné rozmery vŕtania dajú
prednastaviť.

Dá sa použiť 9-vretenová vŕtacia
hlava pre vŕtanie radu otvorov
v 32 mm rastri a 8- vretenová
vŕtacia hlava pre spracovanie
čiel.

Laserová stredová ryska
sa postará o precíznosť pri
spracovaní.
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Rýchloupínacie skľučovadlo
umožňuje rýchlu a pohodlnú
výmenu vrtáka a dá sa bez
problémov dodatočne namontovať.

MINIPRESS M
Vŕtací a zarážací stroj

Odporúčané pre:

■ Závesy:
■ Montážne podložky:

>

Vybavenie MINIPRESS M

Sériové:

■ Ručný posuv
■ Nastavenie hĺbky vŕtania nastavovacou skrutkou
■ 5-vretenová hlava pre rôzne vŕtacie schémy
Č. výrobku

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú
aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS M.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

Voliteľné:

□ Rýchloupínacie puzdro
□ Stredová ryska

assemblydevices.blum.com
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M52.1050

Výborné vybavenie
aj priamo u zákazníka
S MINIPRESS M ponúka Blum robustného pomocníka pre flexibilné použite priamo
na mieste montáže alebo v dielni. MINIPRESS M nepotrebuje na pohon stlačený
vzduch ani trojfázový prúd ale môže pracovať s bežným sieťovým napätím. Je
obzvlášť vhodný na spracovanie závesov.
Jediným pohybom docielite precíznosť
S MINIPRESS M vŕtate požadované vŕtacie schémy precízne, bezpečne a
nekomplikovane. Naše výrobky spracujete presnejšie a účelnejšie než so stojanovou
vŕtačkou. Jediným pohybom zhotovíte požadovanú vŕtaciu schému.

K docieleniu precízneho vŕtania
sa páka manuálne stláča smerom
dolu.

Pomocou nastavovacej skrutky
sa dá hĺbka vŕtania jednoducho
nastaviť.

Závesy rýchlo ručne zarazíte.
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Presné nastavenie vŕtacích
rozmerov sa fixuje pomocou
upínacej páky.

BOXFIX PRO
Montážne nástroje

>

Spracovanie TANDEMBOX (spájanie svorkami)

Sériové:

■ Pre všetky typy materiálov bokov
(ušľachtilá oceľ, oceľ a hliník)

■ Pre všetky výšky bokov (N, M, K a L)
■ Pre všetky dĺžky bokov od 270 mm do 650 mm
■ Pre šírky korpusu od 275 mm do 1200 mm
■ Pre všetky výšky chrbtov do maximálnej výšky
350 mm (drevené a oceľové)
Č. výrobku

Voliteľné:
Internetový odkaz na Návod na použitie:

□ Šírkový doraz
□ Centrovací vrták

assemblydevices.blum.com
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ZMM.7350

Priemyselná technika je k
dispozícii už aj pre malé série TANDEMBOX
S BOXFIX PRO je priemyselná montážna technika spájania svorkami teraz použiteľná aj
pri malých sériách. Použitím tohto riešenia na spracovanie vašich zásuvkových systémov
TANDEMBOX je práca efektívnejšia, presnejšie a pohodlnejšie. Rýchle zapracovanie,
krátke nastavovacie časy a vysoká úroveň ergonómie robia z BOXFIX PRO montážneho
profesionála pre výrobcov kuchýň pracujúcich s výsuvmi TANDEMBOX.
Nová technika, ktorá šetrí čas
Vďaka BOXFIX PRO sa boky a dno s drážkami dajú precízne spojiť svorkami. Vďaka
vylepšenej technike stačí vynaložiť len minimálnu silu. Šírky a výšky chrbtov sú
jednoducho prednastaviteľné pomocou dorazov. BOXFIX PRO vám vďaka svojej
ergonomickej konštrukcii umožňuje pracovať a stáť pritom vzpriamene.

Dorazy pre šírky a výšky chrbtov
sú ľahko prednastaviteľné.

Kovové svorky boku TANDEMBOX
sú vlisované do drážky dna
zásuvky.
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BOXFIX M
Montážne nástroje

>

TANDEMBOX - Spracovanie

Sériové:

■ Pre všetky typy materiálov (ušľachtilá oceľ, oceľ a hliník)
■ Pre všetky výšky bokov (N, M, K a L)
■ Pre všetky dĺžky bokov od 270 mm do 650 mm
■ Pre šírky korpusu od 275 mm do 1200 mm
■ Pre všetky výšky chrbtov do maximálnej výšky 350 mm
(drevené a oceľové)

■ Centrovací vrták

Č. výrobku

Voliteľné:
Internetový odkaz na Návod na použitie:

□ Prídavný šírkový doraz

assemblydevices.blum.com
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ZMM.3350

Nekomplikovaná
montážna pomôcka
BOXFIX M znamená koniec zdĺhavej montáži častí zásuviek a výsuvov na pracovných
stoloch. S BOXFIX M už môžete výsuvové systémy TANDEMBOX racionálne a
jednoducho zmontovať a stáť pritom vzpriamene.
Montáž výsuvov TANDEMBOX sa vďaka jednoduchému použitiu stáva pohodlnejšia
a vy dosiahnete vyššiu kvalitu spracovania.
Racionálna technika zvyšuje efektivitu
Pomocou BOXFIX M sa zásuvky dajú montovať aj bez nepohodlného držania. Šírky
a dĺžky zásuvkových chrbtov sa dajú prednastaviť pomocou dorazov. Boky a dná sa
dajú precízne zoskrutkovať. Vďaka logickému sledu jednotlivých pracovných krokov
potrebujete len krátky čas na prípravu.

Najskôr sa zoskrutkuje drevený
chrbát s držiakmi chrbta.

Dno, boky a chrbát sa založia a
zafixujú.

Nakoniec sa všetky časti zásuvky
zmontujú dohromady. Odpadáva
náročné upevňovanie.
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Šablóny a prípravky

Inteligentný pomocník
do každej situácie
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Precízne spracovanie pre optimálny pohyb
Šablóny a prípravky od spoločnosti Blum vás podporia pri spracovaní všetkých
výrobkov Blum. Boli vyvinuté práve na použitia u vás a mimoriadne sa osvedčili ako
každodenní pomocníci pri spracovaní výrobkov firmy Blum. Kombinácia presnosti
a praktickej účelnosti - ako pri použití u zákazníka tak aj v dielni - je veľmi cenná.
Vďaka svojej osvedčenej bezpečnosti a dlhej životnosti je to nenahraditeľný
spoločník a garant kvality spracovania, ktorý presvedčil odborníkov.

Ľahké hľadanie a preberanie návodov na použitie
Návody na použitie jednotlivých šablón a dorazových pomôcok firmy Blum
sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:
Internetový odkaz na Návod na použitie:

assemblydevices.blum.com
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Prehľad
Šablóny a prípravky

Spracovanie AVENTOS
Spracovanie čela
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Univerzálna vŕtacia šablóna

Spracovanie korpusu
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Univerzálna tyčová šablóna

Spracovanie
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Univerzálna jednoduchá šablóna
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systémov závesov
ECODRILL

Tyčová šablóna na systémy závesov
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Vŕtacia šablóna pre
montážne podložky
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Uholníková šablóna
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Ručné razidlo na závesy

Spracovanie

33

Ručné razidlo na
montážne podložky
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SERVO-DRIVE
Vŕtací prípravok pre
vypínač SERVO-DRIVE

Spracovanie TIP-ON

Vŕtacia šablóna pre dištančný
doraz Blum
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pre AVENTOS HK
Vŕtacia šablóna pre
BLUMOTION/TIP-ON

Šablóna na určenie polohy
kontaktných platničiek

Internetový odkaz na Návod na použitie:

assemblydevices.blum.com
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Vŕtacia šablóna pre
závesy INSERTA

Spracovanie CLIP top BLUMOTION/CLIP top
Spracovanie

28

28

29

systémov závesov
ECODRILL

Tyčová šablóna na systémy závesov
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Vŕtacia šablóna pre
závesy INSERTA
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Uholníková šablóna
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Korpusová uhlová šablóna
35

Univerzálna tyčová šablóna

Spracovanie BLUMOTION

Ručné razidlo na závesy
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Univerzálna jednoduchá šablóna
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Vŕtacia šablóna pre
BLUMOTION/TIP-ON

Spracovanie TIP-ON
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Vŕtacia šablóna pre
BLUMOTION

31

Vŕtacia šablóna pre
BLUMOTION/TIP-ON

32

Šablóna na určenie polohy
kontaktných platničiek
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Tyčová šablóna na závesy na
sklenené dvierka CRISTALLO
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Vŕtacia šablóna pre
montážne lamely
33

Ručné razidlo na
montážne podložky

Prehľad
Šablóny a prípravky

Spracovanie MODUL
Spracovanie
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systémov závesov
Tyčová šablóna na
systémy závesov

ECODRILL
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Vŕtacia šablóna pre
montážne lamely
35

Univerzálna tyčová šablóna

33

Ručné razidlo na závesy

Uholníková šablóna
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Ručné razidlo na
montážne podložky

36

Univerzálna jednoduchá šablóna

Spracovanie TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus
Spracovanie čela

37

Univerzálna vŕtacia šablóna

38

Šablóna pre hroty

44

Ručné razidlo na
systémy výsuvov

Spracovanie korpusu

35

Univerzálna tyčová šablóna

36

Univerzálna jednoduchá šablóna

Internetový odkaz na Návod na použitie:

assemblydevices.blum.com
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39

Rysovacia šablóna

Spracovanie zásuviek

37

Univerzálna vŕtacia šablóna

Spracovanie

42

Vŕtacia šablóna pre SPACE CORNER
so SYNCROMOTION

37

42

43

Súprava na rezanie skla
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SERVO-DRIVE
Vŕtacia šablóna pre
dištančný doraz Blum

Spracovanie TIP-ON

Vŕtacia šablóna pre zadný
držiak nosníka SERVO-DRIVE

Skúšačka pre SERVO-DRIVE

38

Vŕtacia šablóna
TIP-ON pre TANDEMBOX

Spracovanie METABOX
Spracovanie čela

37

Univerzálna vŕtacia šablóna

38

Šablóna pre hroty

39

Rysovacia šablóna
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Ručné razidlo na
systémy výsuvov

Spracovanie korpusu

35

Univerzálna tyčová šablóna

Spracovanie zásuviek

36

MINIFIX

37

Univerzálna vŕtacia šablóna
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36

Univerzálna jednoduchá šablóna

Prehľad
Šablóny a prípravky

Spracovanie TANDEM
Spracovanie čela

37

Univerzálna vŕtacia šablóna

Spracovanie korpusu

35

Univerzálna tyčová šablóna

Spracovanie zásuviek

36

Univerzálna jednoduchá šablóna

39

Vŕtacia šablóna na TANDEM

40

Vŕtacia šablóna na
nasadzovaciu techniku TANDEM

41

Vŕtacia šablóna na
čelné kovanie TANDEM

Spracovanie

40

Označovač

41

Vŕtacia šablóna na
rohovníky výsuvných políc

37

42

43

SERVO-DRIVE
Vŕtacia šablóna pre
dištančný doraz Blum

Vŕtacia šablóna pre zadný
držiak nosníka SERVO-DRIVE

Internetový odkaz na Návod na použitie:

assemblydevices.blum.com
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Skúšačka pre SERVO-DRIVE

Spracovanie STANDARD
Spracovanie korpusu

35

Univerzálna tyčová šablóna*

36

MINIFIX

40

Označovač

41

Vŕtacia šablóna na
rohovníky výsuvných políc

Spracovanie ostatných výrobkov
Spracovanie korpusu

34

Vŕtacia šablóna na
spojovacie kovanie

* Vŕtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len v nezmontovanom korpuse
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36

Univerzálna jednoduchá šablóna*

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

ECODRILL
Šikovné riešenie: Vŕtacia schéma závesov Blum s precíznosťou

■ Ručný prípravok na presné vŕtanie vŕtacích schém závesov Blum
■ Pohon ručnou vŕtačkou
■ Variabilný odstup vŕtania od 2 do 8 mm
■ Polohovanie podľa rysky
■ Robustné a kompaktné konštrukčné riešenie
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Vrták na čapy Ø 8 mm
□ Vrták na závesy Ø 35 mm
□ Súprava náradia

M31.ZB08.02
M31.ZB35.02
Symbolická fotografia

MZW.1300

Rozsah dodávky
1 x vŕtací prípravok, 2 x vrták na čapy Ø 8 mm, 1 x vrták na závesy Ø 35 mm, 2 x nástavec Torx
Č. výrobku

M31.1000

Tyčová šablóna na systémy závesov
Dokonale presné prenesenie upevňovacích pozícií

■ Šablóna na prenášanie rozmerov upevňovacích pozícií pre
závesy a montážne podložky

■ Šablóna na prenášanie rozmerov z dvierok na korpus, resp.
z korpusu na dvierka

■ Možnosť použitia na zmontovaný alebo nezmontovaný korpus
■ Nastaviteľný doraz pre rozličné naloženia čela
■ Nastavenie šablóny umožňuje stupnica
Možnosti spracovania
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL
Príslušenstvo a náhradné diely

□ Tyčová šablóna 2200 mm
□ Teleso šablóny CLIP top BLUMOTION/CLIP top
□ Teleso šablóny MODUL

65.7590
65.7510.02
Symbolická fotografia

65.9510

Rozsah dodávky
1 x tyčová šablóna 1000 mm, 2 x teleso šablóny s hrotmi, 1 x doraz pre voľné korpusy
CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Č. výrobku

65.7500.02

MODUL

Č. výrobku

65.9500
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Tyčová šablóna na závesy na sklenené dvierka CRISTALLO
Presné určenie polôh lepenia

■ Šablóna na určovanie polohy nalepenia miskovej platničky CRISTALLO
■ Nasadenie miskovej platničky CRISTALLO do správnej polohy
■ Nastavenie šablóny pomocou stupnice
■ Flexibilná montáž v dielni
Možnosti spracovania
CLIP top

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Teleso šablóny

Symbolická fotografia

65.4010.01

Rozsah dodávky
1 x tyčová šablóna 1000 mm, 2 x šablóna s hrotmi s prísavkovým držiakom
Č. výrobku

65.4000.01

Vŕtacia šablóna pre závesy INSERTA
Vŕtanie a predvŕtanie upevňovacích pozícií

■ Vŕtanie bočných upevňovacích pozícií závesov (Ø 8 mm)
■ Vŕtanie alebo predvŕtanie upevňovacích pozícií pre
krížové montážne podložky

■ Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre krížové montážne podložky
(BLUMOTION/TIP-ON pre dvierka)

■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna na závesy INSERTA, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm
Č. výrobku
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65.0590

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Uholníková šablóna
Vŕtať podľa rysky a preniesť rozmer

■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre montážne
podložky/krížové montážne podložky

■ Prenesenie rozmerov z dvierok na korpus
■ Pri nezmenenej pozícii upevnenia montážnej podložky môžu
byť na jednej drevenej lište naskrutkované viaceré uholníkové šablóny

■ Polohovanie podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x Uholníková šablón
Č. výrobku

65.5310

Vŕtacia šablóna pre montážne podložky
Rýchla upevňovacia pozícia: Vŕtať - otočiť - vŕtať

■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre krížové montážne podložky (Ø 5 mm)
■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre krížové montážne podložky
(BLUMOTION/TIP-ON pre dvierka)

■ Presné vŕtanie rozmeru 32 mm vďaka konštrukcii s čapom
■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre montážne podložky, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm
Č. výrobku
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65.5070

Vŕtacia šablóna pre BLUMOTION/TIP-ON
Ø 10 mm vŕtanie podľa rysky

■ Vŕtanie horizontálnych otvorov pre BLUMOTION pre dvere zo
strany závesu (970A1002) a zo strany úchytiek (970.1002)

■ Vŕtanie horizontálnych otvorov pre TIP-ON pre dvierka
■ Vŕtanie otvoru pre TIP-ON pre AVENTOS HK v strede spodného
dna korpusu

■ Použiteľné pre štandardný a uhlový korpus
■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS, CLIP top

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna na BLUMOTION/TIP-ON, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm
Č. výrobku

65.5010

Vŕtacia šablóna pre BLUMOTION
Pohodlné spracovanie pri opakovaných vŕtaniach

■ Vŕtanie horizontálnych otvorov pre BLUMOTION
pre dvere zo strany úchytiek (970.1002)

■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre rovné a krížové montážne podložky
(BLUMOTION/TIP-ON pre dvierka)

■ Opakujúce sa polohy vŕtaní sú nastaviteľné pomocou tyče s dorazmi
■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
CLIP top

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre BLUMOTION, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm,
1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 2.5 mm
Č. výrobku
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65.5000

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Korpusová uhlová šablóna
Priložiť + odčítať = výber závesu

■ Určenie uhla korpusu
■ Spoľahlivý výber závesu
Možnosti spracovania
CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x uhlová šablóna korpusu
Č. výrobku

65.5810.01

Šablóna na určenie polohy kontaktných platničiek
Nalepenie alebo naskrutkovanie kontaktných platničiek TIP-ON

■ Určenie polohy kontaktnej platničky TIP-ON na nalepenie
alebo naskrutkovanie

■ Vhodné pre otváracie a vnútorné postavenia dorazov
■ Prenos rozmerov označením polohy alebo priamym nalepením
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS, CLIP top

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x šablóna pre kontaktnú platničku na naskrutkovanie, 1 x šablóna pre kontaktnú platničku na nalepenie
Č. výrobku
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65.5210

Ručné razidlo na závesy
Závesy pevne zaraziť

■ Umožňuje zarazenie všetkých závesov CLIP top BLUMOTION,
CLIP top, CLIP a MODUL
Možnosti spracovania
CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x ručné razidlo
Č. výrobku

☎

ZME.0710

Ručné razidlo na montážne podložky
Pevne zarazte montážne podložky

■ Umožňuje zarazenie priamych i krížových montážnych podložiek
Možnosti spracovania
CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x ručné razidlo na montážne podložky
Č. výrobku
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65.6100

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Vŕtací prípravok pre vypínač SERVO-DRIVE
Šikovné riešenie: Presnosť vŕtania lôžka

■ Ročné náradie na presné vŕtanie otvorov pre vypínač SERVO-DRIVE
■ Pohon ručnou vŕtačkou
■ Možnosť použitia na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Robustné a kompaktné konštrukčné riešenie
Možnosti spracovania
AVENTOS

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Vrták na kovania Ø 35 mm
□ Súprava náradia

M31.ZB35.02
Symbolická fotografia

MZW.1300

Rozsah dodávky
1 x vŕtací prípravok pre vypínač SERVO-DRIVE, 1 x vrták na kovania Ø 35 mm, 2 x nástavec Torx
Č. výrobku

M31.2000

Vŕtacia šablóna na spojovacie kovanie
Presné vŕtania horizontálnych upevnení

■ Šablóna na vŕtanie horizontálnych otvorov pre spojovacie kovanie (42.0700)
■ Vzdialenosť spodnej hrany horného a spodného dna korpusu
od stredu vŕtania 9.5 mm

■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
Ostatné výrobky

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna na spojovacie kovanie, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm
Č. výrobku
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65.5040

Univerzálna tyčová šablóna
Multifunkčný a rýchly pomocník

■ Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre:
- Korpusové lišty
- Zdvíhací mechanizmus
- Montážne podložky a adaptéry

■ Použitie na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
■ Stupnica na nastavenie polohy po výške a hĺbke
■ Prenášanie rozmerov z korpusovej lišty vľavo a vpravo na presne rovnakú výšku
■ Vhodné pre naložené a vložené situácie
■ Možnosť spracovania systémových skrutiek a skrutiek do drevotrieskovej dosky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo/
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Tyčová šablóna 2200 mm
□ Doplnok pre SPACE CORNER
□ Teleso univerzálnej tyčovej šablóny

65.7590
65.1106
Symbolická fotografia

65.1001

Rozsah dodávky
1 x tyčová šablóna 1000 mm, 4 x teleso univerzálnej tyčovej šablóny, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm,
1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm, 1 x imbusový kľúč
Č. výrobku

* Vŕtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len na voľnej strane korpusu
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65.1000.01

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Univerzálna jednoduchá šablóna
Multifunkčný montážny pomocník

■ Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre
- Korpusové lišty
- Zdvíhací mechanizmus
- Montážne podložky a adaptéry

■ Použitie na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
■ Stupnica na nastavenie hĺbkovej polohy
■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Vhodné pre naložené a vložené situácie
■ Možnosť spracovania systémových skrutiek a skrutiek do drevotrieskovej dosky
Možnosti spracovania
AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo/
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Doplnok pre SPACE CORNER

Symbolická fotografia

65.1107

Rozsah dodávky
1 x teleso univerzálnej jednoduchej šablóny, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm,
1 x imbusový kľúč
Č. výrobku

65.1051.01

MINIFIX
Malé, šikovné, presne naskrutkované korpusové lišty

■ Šablóna na rýchle a pravouhlé naskrutkovanie korpusových líšt
■ Polohovanie podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
METABOX, STANDARD

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Centrovací vrták

Symbolická fotografia

M01.ZZ03

Rozsah dodávky
1 x MINIFIX
Č. výrobku
* Vŕtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len na nezmontovanom korpuse
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65.3300

Univerzálna vŕtacia šablóna
Flexibilné značenie a predvŕtanie

■ Označenie a predvŕtanie upevňovacích pozícií pre:
- Čelné kovania vrátane relingu
- Chrbát a dno zásuvky (METABOX C15)
- Čelné kovania AVENTOS

■ Integrovaná stupnica na variabilné nastavenie zarážok
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x univerzálna vŕtacia šablóna, 1 x doraz hĺbky vŕtania ø 10 mm, 1 x doraz hĺbky vŕtania ø 5 mm,
1 x jamkovač Ø 10 mm, 1 x jamkovač ø 5 mm
Č. výrobku

ZML.0040

Vŕtacia šablóna pre dištančný doraz Blum
Presné vŕtanie pre doraz na korpuse a čele

■ Vŕtanie pre dištančný doraz (Ø 5 mm a Ø 8 mm) na voľnom alebo
namontovanom čele, resp. na boku korpusu

■ Možnosť spracovania podľa rysky
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
AVENTOS, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre dištančný doraz, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 8 mm, 1 x redukčná objímka Ø 8 na Ø 5 mm

Č. výrobku
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ZML.1090

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Vŕtacia šablóna TIP-ON pre TANDEMBOX
Presné predvŕtanie podľa rysky

■ Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre aretačnú a synchro jednotku
■ Polohovanie podľa rysky
■ Možnosť použitia na zmontovanej i nezmontovanej zásuvke
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x teleso šablóny, 1 x doraz, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm, 1 x imbusový kľúč

Č. výrobku

65.5050

Šablóna pre hroty
Presné vyznačenie a označenie

■ Označovanie upevňovacích pozícií pre čelné kovania
■ Vyznačenie polôh vŕtaní na upevnenie relingov čela pomocou
nasadených relingových hrotov

■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Označovač pre reling TANDEMBOX pre výšky B, L, D
□ Označovač pre reling METABOX pre výšky B, D

ZML.3600
Symbolická fotografia

ZML.8000.02

Rozsah dodávky
2 x teleso šablóny, 4 x vlajočky (len pre TANDEMBOX 35xL/M/K)
TANDEMBOX 358N

Č. výrobku

ZML.3510

TANDEMBOX 35xL/M/K

Č. výrobku

ZML.3580.01

METABOX 3x0N

Č. výrobku

ZML.1510

METABOX 3x0M/K/H

Č. výrobku

ZML.1500

38

Rysovacia šablóna
Nasadiť, označiť, navŕtať

■ Určovanie upevňovacích pozícií pre reling INSERTA
■ Len pre zásuvky výšky B
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX plus, METABOX

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x rysovacia šablóna
TANDEMBOX

Č. výrobku

ZML.8030

METABOX

Č. výrobku

ZML.8055

Vŕtacia šablóna na TANDEM
Vŕtanie a predvŕtanie na zásuvke

■ Vŕtanie otvorov pre hák korpusovej lišty
■ Na predvŕtanie upevňovacích otvorov pre spojku TANDEM
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEM

Príslušenstvo a náhradné diely

□ Súprava náradia

Symbolická fotografia

T65.9000

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre TANDEM, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 6 mm
Č. výrobku
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T65.1000.02

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Označovač
Jednou ranou je všetko označené

■ Pomôcka na vyznačenie upevňovacích pozícií pre kovanie na nastavenie čela
(295.1000) na 4-stranné drevené zásuvky

■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania:
TANDEM, STANDARD

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x označovač
Č. výrobku

65.2950

Vŕtacia šablóna na nasadzovaciu techniku TANDEM
Zjednodušené spracovanie zásuviek

■ Vŕtanie pozícií nasadzovacích čapov pre zásuvkovú
lištu TANDEM (551H/561H)

■ Zhotovenie vŕtania otvoru poistky proti vysadeniu
pre zásuvkové lišty TANDEM (551H/561H)

■ Vŕtanie otvorov pre hák korpusovej lišty
Možnosti spracovania
TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 6 mm
Č. výrobku
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T65.1100

Vŕtacia šablóna na rohovníky výsuvných políc TANDEM
Precízna pomoc pri opracovaní políc

■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre rohovníky výsuvných políc
■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEM, STANDARD

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna na rohovníky výsuvných políc, 3 x vrták Ø 2.5 mm, 1 x hrot skrutkovača
Č. výrobku

ZML.0010

Vŕtacia šablóna na čelné kovanie TANDEM
Precízna pomoc pri opracovaní zásuviek

■ Vŕtanie otvorov (Ø 4.5 mm) pre čelné nastavovacie
kovanie (295.1000) na 4-stranné drevené zásuvky

■ Použitie je účelné iba v kombinácii s kovaním na nastavenie
čela (295.1000) a DYNAPLAN

■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre čelné kovanie TANDEM
Č. výrobku
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ZML.0050

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Vŕtacia šablóna pre SPACE CORNER so SYNCROMOTION
Precízna pomoc pri opracovaní zásuviek

■ Vŕtanie upevňovacích pozícií pre kovanie
SPACE CORNER SYNCROMOTION a rohové čelné kovanie
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre SPACE CORNER so SYNCROMOTION
Č. výrobku

ZML.0330

Vŕtacia šablóna pre zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE
Presné vyznačenie a predvŕtanie na korpuse

■ Vyznačenie alebo predvŕtanie upevňovacích pozícií pre
zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE

■ Možné je použitie na korpuse a na jednotlivých komponentoch
(spodné alebo horné dno alebo traverza)

■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x vŕtacia šablóna pre zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm, 1 x jamkovač Ø 10 mm

Č. výrobku
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ZML.1150.02

Skúšačka pre SERVO-DRIVE
Ak svietia LED-ky, všetko je perfektné

■ Umožňuje kontrolu správnej kabeláže komponentov
SERVO-DRIVE konektorom bez použitia nástroja

■ Použitie iba v spojení s transformátorom SERVO-DRIVE
■ Flexibilné použitie v dielni alebo priamo u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x skúšačka pre SERVO-DRIVE
Č. výrobku

ZML.1290

Súprava na rezanie skla
Narezať, zlomiť, skosiť ostré hrany: sklo je dokonale narezané

■ Rezné nástroje na rezanie zásuvných prvkov zo skla
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x olejový rezač skla, 1 x rezná kvapalina, 1 x diamantový pilník

Č. výrobku
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65.8000

Správna šablóna je vždy poruke
Šablóny a prípravky

Ručné razidlo na systémy výsuvov
Dokonalé zarazenie výsuvných systémov

■ Umožňuje zarazenie kovaní na čelo pre TANDEMBOX intivo,
TANDEMBOX plus a METABOX

■ Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka
Možnosti spracovania
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX

Symbolická fotografia

Rozsah dodávky
1 x ručné razidlo
TANDEMBOX intivo

Č. výrobku

ZME.5320

TANDEMBOX plus

Č. výrobku

ZME.2700

METABOX (ZSF.1300/1800)

Č. výrobku

ZME.1600.01

METABOX (ZSF.1610)

Č. výrobku

ZME.1610
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DYNALOG
Projektovanie korpusov a veľa iného

Čo všetko
DYNALOG dokáže
Jednoduché projektovanie korpusov a objednávanie potrebných kovaní uľahčia vašu prácu a poskytnú
viac času na zákaznícky servis. DYNALOG, náš projektovací a objednávací softvér dokáže ešte viac:
modul CABMAX vás podporí pri projektovaní praktických kuchýň.

DYNAPLAN
(Projektant korpusov)
CABMAX

DYNACAT
(Elektronický katalóg výrobkov)

Knižnica

Bezplatné

korpusov

projektovanie knižnica

DYNAMIC

korpusu

■ Výber kovania

Osobná

SPACE
Projektovanie korpusu vrátane výberu kovania

Kusovník kovaní

■ nákresy
■ CAD-dáta
■ Prírezy
■ Zoznam kovaní

Kusovník kovaní

■ Údaje kovaní pre CAD v 2D/3D
■ Údaje o nastavení a montáži

DYNASHOP
(Nákupný košík)
Voliteľné:

■ Čísla výrobkov predajcov kovaní
■ Ceny predajcov kovaní

CABMAX vám ponúka:

■ Pôdorys
■ Zoznam korpusov
■ Plán rozmiestnenia
Podpora pri:

Podpora pri:

konštruovaní, výrobe, predaji

konštruovaní, výrobe, montáži

Objednávanie
Faxom alebo e-mailom, možnosť
napojenia na objednávací systém
predajcu (on-line)
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DYNALOG
Projektovanie korpusov a veľa iného

Rýchla výučba
DYNALOG sa dá rýchlo naučiť
a jednoducho sa ovláda, aj keď
s ním nebudete pracovať každý
deň.
Praktické prepojenie
Voliteľne možno so softvérom
DYNALOG prepojiť aj čísla
tovarov a ceny predajcu.
Aktualizácia cez internet
Aby ste v DYNALOG vždy mohli
mať aktuálne údaje, poskytneme
vám internetové aktualizácie.

■ DYNAPLAN: projektant korpusov
Tu sa automaticky vypočítajú všetky rozmery prírezov a upevňovacie pozície pre kovania.
Kontrola kolízií vám ušetrí rozsiahle skúšky naložení. S CABMAX môžete projektovať kuchyne
podľa zásad DYNAMIC SPACE - a preto aj ergonomicky správne. V závislosti od množstva
uskladnených vecí program CABMAX určí optimálne riešenie skriniek a rozdelí veci do piatich
kuchynských zón podľa kritérií DYNAMIC SPACE.

■ DYNACAT: elektronický katalóg výrobkov
DYNACAT obsahuje celý sortiment všetkých kovaní značky Blum a širokú ponuku aplikácií
kovaní. Údaje CAD, výkresy osadenia a návody na nastavenie a montáž vás podporia pri
návrhu a výrobe.

■ DYNASHOP: nákupný košík
Organizujte a objednávajte pre svoje projekty s DYNASHOP.
Všetky objednané kovania možno pri objednávaní jednoducho priradiť ku korpusu alebo k
príslušnému prvku. Využite túto funkciu, napr. pri vstupnej kontrole tovarov. Do DYNASHOP
možno integrovať ako doplnkovú možnosť aj čísla tovarov a ceny predajcu.

Č. výrobku
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DYA.2x42

DYNALOG
Projektovanie korpusov a veľa iného

Rozhranie
pre programy CAD

DYNALOG umožňuje exportovať údaje cez rozhranie a ďalej ich spracovávať v rôznych programoch CAD.
Výhody oboch programov tak možno optimálne využiť.
Je úplne jedno, či chcete použiť údaje 3D (DWG, DXF, ...), či chcete korpusy projektované v DYNAPLAN
preniesť aj s údajmi kovaní a miestami vŕtaní do vášho programu CAD alebo chcete dokonca implementovať
logiku výberu kovaní z programu DYNAPLAN do CAD - ponúkame vám riešenie vhodné pre vás.
Cez nasledujúci odkaz nájdete informácie o producentoch softvéru, pre ktorý bolo vytvorené
rozhranie v DYNAPLAN:

interfaces.blum.com

Použitie rozhraní

■ Hlavným programom zostáva systém CAD.
DYNAPLAN možno v mimoriadnych situáciách
vyvolať ako pomocný program.

■ Vďaka rozhraniu možno využiť synergické
efekty oboch programov, údaje stačí zadávať
len na jednom mieste.

■ Uľahčuje sa projektovanie špeciálnych korpusov:
Pre plánované použitie korpusu sa z DYNAPLAN do
programu CAD jedným dotykom exportujú riešenia
kovaní v správnej polohe odskúšané na kolízie
vrátane všetkých príslušných informácií, ako sú
drevené dielce, vŕtania a kovania.

■ Odpadá tak potreba ručného importovania a
určovania polohy jednotlivých údajov CAD vo vašom
konštrukčnom programe.
Internetové prepojenie rozhraní:

interfaces.blum.com
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Perfecting motion
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Naše chápanie
okonalého 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. 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

Aby sme mohli cieľavedome pracovať na

najvyššou maximou pri vývoji a výrobe

všetkých úrovniach, vedieme neustály

našich výrobkov. Naše kovania

dialóg s používateľmi kuchýň a pravidelne si

presviedčajú svojou premyslenou

vymieňame skúsenosti s výrobcami kuchýň,

funkčnosťou, uznávaným dizajnom a

stolármi a predajcami.

dlhou životnosťou. Musia vyvolávať
nadšenie a fascináciu dokonalého
pohybu. Aj naša ponuka služieb definuje
nový štandard. Musí čo najlepšie
podporovať našich partnerov s ohľadom
na naše možnosti.
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