
ШАБЛОНИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

За директен и ъглов монтаж на

водачите за корпуса

Работа върху маркировка 

Възможност за обработка:

METABOX,STANDARD

За пробиване на позициите за фик- 

саторите на водачите за чекмеджето

саторите на водачите 

ворите, за позициониране на  заключва-

щите механизми при

Шаблон за прецизна и комфортна

настройка на фугата между фронтовете

MINIFIX за STANDARD и 
METABOX            
                                65.3300

23,26 лв.

Шаблон за пробиване за
TANDEM / МОVENTO
(със заключване)  Т65.1000

65.26 лв.

Шаблон за 
TIP-ON BLUMOTION
                                65.5631

9,18лв.

За пробиване на отвори за монтажни 

пластини/ адапторни пластини

Възможност за обработка:

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/ 

  14.80 лв.
CLIP top,MODUL

229.58 лв.

Центрираща бургия ø2,7мм.

Дясна посока на въртене 

42.16 лв.

 61.07 лв.

Шаблон за пластини без
дюбел
                                65.5300

Шаблон щангов за панта и
пластина 
                              65.9500

Шаблон за отвори за 
BLUMOTION/ TIP-ON
                                 65.5010

ОТВЕРТКИ

корпуса; работа върху маркировка

Лостов шаблон

Възможност за обработка:

панти и пластини CLIP, панти и пластини

MODUL

ЦЕНТЪРБОРЕР                            
                             М01.ZZ03

За пробиване на хоризонтални отвори 

 за BLUMOTION 

За пробиване на отвори за TIP-ON  за

за врати  

  16,28 лв.

Шаблон за монтаж на 
BLUMOTION за водачи
STANDARD            65.3400

AVENTOS HK по средата на дъното на корпуса

Дължина: 82,7мм.

За пробиване на позициите за фик- 

TANDEM/MOVENTO

За предварително пробиване на от- 

Пренос на размери от вратата върху  

За обработка на врати и корпуси

За пробиване на отвори за TIP-ON   

Работа върху маркировка

CLIP top

Възможност за обработка: AVENTOS,

А Б

В

Изделие Снимка № Цена

Отвертка BLUM TORX А 9065 13.51 лв

Отвертка BLUM ПРАВА Б 1415

Отвертка BLUM ЗВЕЗДА В 1416
9.74 лв
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от 2,5мм за LEGRABOX и MOVENTO.

За позициониране на пластината 

на  BLUMOUTION при водачи STANDARD



ШАБЛОНИ

Пробиване на позицията за монтаж 

на монтажни пластини ø5мм 

Точно пробиване на размер 32мм 

Възможност за обработка:

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION,

За хоризонтални отворите при 

сглобки 42.0700 

или дъното на корпуса до средата на 

Възможност за обработка: 

СГЛОБКИ 42.07,

За пробиване на позициите за 

фиксаторите и защитата от изваждане 

на чекмеджето от водачите

Възможност за монтиране на 

Възможност за обработка:

Шаблон за пробиване на
отвори за монтажни 
пластини                  65.5070

41,23 лв.
CLIP top, MODUL

Шаблон за пробиване за
сглобки 
                                65.5040

50,68 лв.

отвора 9,5мм

Шаблон за пробиване на
отвори за TANDEM 
                                65.1100

90,64 лв.
TANDEM

позициите за окачване на водачите

За маркиране и предварително про- 

биване на позициите за отвор при:

обков за фронта: TANDEMBOX, AVENTOS 

Възможност за обработка:

AVENTOS , LEGRABOX, TANDEMBOX 

102,61 лв.
intivo/ antaro/ plus,

418,12 лв.

За всички материали на царгите

За всички височини на царгите

За височини на гърба до максимум 250 мм. 

156,90 лв.  360,00 лв.   381,78 лв.

Шаблон универсален за
пробиване на отвори 
                         ZML.0040.01

ECODRILL
 
                             M31.1000

Шаблон универсален
 
                             65.1051.01

Вградена скала за вида на корпуса  

За прецизно пробиване на отвори

за панти BLUM 

Задвижване с ръчна бормашина 

Възможност за обработка:

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/

CLIP top, MODUL

Скала за настройка на позицията  

Шаблон за бърз монтаж
на серия TANDEMBOX 
                            ZMM.0350

За предварително пробиване на отвори 

 за: водачи,силови механизми, монтажни

и адапторни пластини

За монтаж на открит и на покрит кант

AVENTOS , CLIP top, BLUMOTION/CLIP top, 

Скала за настройка  в дълбочина  

За определяне на ъгъла на корпуса 

вид панти

 9,00 лв.

CLIP top BLUMOTION / CLIP top

За определяне на подходящия

Възможност за обработка: 

Шаблон “Питагор”
за ъглови панти 
                            65.5810.01

MODUL, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/antaro,

Възможност за обработка: METABOX,

plus, MOVENTO, TANDEM, STANDARD

За дължини на царгите 270÷650мм.

За широчини на корпуса 250÷1200мм.

Включен център борер

METABOX

Разстояние от долния ръб на тавана 

ексцентрик 

Шаблон за бърз монтаж
на серия LEGRABOX 
                            ZMM.0700

За всички материали на царгите

За всички височини на царгите

За височини на гърба до максимум 212мм. 

За дължини на царгите 270÷650мм.

За широчини на корпуса 250÷1200мм.

Включен център борер
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