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Механичната система за отваряне на чекмеджета при мебели без дръжки
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В съвременния мебелен дизайн фронтовете без дръжки са все 
по-предпочитани. С TIP-ON за TANDEMBOX – механичната система 
за отваряне на чекмеджета на Blum – чекмеджетата без дръжки се 
отварят без усилия, с леко натискане. Така вашите клиенти ще се 
радват на функционалност и комфорт при използването на мебе-
лите в кухнята и банята.

Лесно отваряне – само 
с едно натискане
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Надеждно отваряне, сигурно затваряне
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Функционалност и комфорт 
при отваряне

Благонадеждно отваряне без дръжки
Чекмеджета и механизми без дръжки , които благодарение на 
TIP-ON за TANDEMBOX се отварят благонадеждно и без усилие: 
достатъчно е леко бутване на произволно място от фронта. 
Получавате и възможността за спиране на чекмеджето във всеки 
момент от неговото движение. Благодарение на възможността 
за синхронизиране, функцията на TIP-ON се запазва дори при 
широки чекмеджета. 

Сигурно затваряне и задържане
В процеса на разработване на TIP-ON внимателно бе обмислен 
и процеса на затваряне: механизмите TANDEMBOX се затварят 
с плавно бутване или натискане. Механизмът прихваща и сигурно 
задържа чекмеджето затворено.
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TIP-ON за TANDEMBOX 
в кухнята и банята

За разлика от електрическата система за отваряне 
на чекмеджета SERVO-DRIVE, TIP-ON е приложим 
дори на места, където окабеляването е трудно или 
дори невъзможно, като на пример в банята. Меха-
ничната система TIP-ON за TANDEMBOX гарантира 
функционалност и комфорт на вашите клиенти дори 
там!

Както за малки, така и за широки или големи по площ чекмеджета: 
TIP-ON задвижва механизмите TANDEMBOX, без дръжки, с леко 
натискане.

Разнообразие за всяко помещение
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Научете повече за многообразието 
от преимущества на TIP-ON

Не е необходимо допълнително 
пространство в дълбочина
Тъй като всички компоненти на TIP-ON 
се монтират върху долната част на 
чекмеджето, не е необходимо допъл-
нително пространство в дълбочина.

Изпитано лесен монтаж
Монтажът на TIP-ON се извършва 
с няколко последователни дейст-
вия. Чекмеджетата и механизмите 
TANDEMBOX се монтират без изме-
нение. 

Малка програма, широк спектър от 
приложения
TIP-ON можете да използвате в ком-
бинация с всички TANDEMBOX-прило-
жения: както за стандартни корпуси, 
така и за специални приложения като 
шкафа за мивка Blum.

Настройка на дълбочината без 
инструменти
Настройката на дълбочината може да 
се осъществи без да бъде изваждано 
чекмеджето.

Убедителни предимства
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TIP-ON се състои от два основни компонента: Специален водач с предварително монтиран 
присъединител и заключващ механизъм. Заключващият механизъм се монтира върху 
долната повърхност на дъното и служи за задържане на механизма в затворено положение. 
При натискане на фронта чекмеджето се освобождава и се изтласква с помощта на пружина. 
За оптимизиране на отварянето има възможност за поставяне на опционален синхронизиращ 
механизъм. При затваряне отново следва заключване.

TIP-ON и неговите компоненти
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TIP-ON за TANDEMBOX – 
компоненти

Водачът с предварително монтиран присъединител 
е наличен за всички номинални дължини и общо 
тегло 50 кг.

Настройката на дълбочината се извършва удобно, 
без инструменти, благодарение на TIP-ON заключ-
ващият механизъм с винт за регулиране.

Синхронизиращият блок подобрява способността за 
отваряне при широки фронтове и се препоръчва при 
ширини на корпуса над 550 мм.

Синхронизиращите пръти свързват заключващия 
механизъм на TIP-ON със синхронизиращия блок. 

Системата водачи е съвмес-
тима със съществуващата 
програма за царги.

Информация

Водачи с монтиран присъединител

TIP-ON заключващ механизъм с винт за регулиране

Синхронизиращ блок

Синхронизиращи пръти

Тя се използва за укрепване на високи фронтове. 
При използването на синхронизация стабилизацията 
на фронта може да бъде използвана като опора на 
дъното, вместо L-пластина (стр.16).

Стабилизация на фронта (опционална)

При използване на синхронизацията се монтира 
L-пластина централно. Тя повдига дъното на 
чекмеджето, като по този начин предотвратява 
триенето му със синхронизацията.

L-профил
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Определяне на позицията за монтаж 
и заключване:

1.  Шаблонът за отвори се разполага 
върху монтираното дъно на чек-
меджето и се маркират местата за 
фиксиране на механизма.

2.  Механизмът се разполага 
и фиксира.

Определяне на позицията за 
синхронизацията:

1.  Да се отбележи средата на чекме-
джето. Шаблонът за отвори да се 
позиционира върху марката и да се 
отбележат местата за фиксиране на 
синхронизацията.

Опростен монтаж
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Монтаж в няколко 
стъпки

Само с няколко прости действия могат да бъдат монтирани всички разновид-
ности на TIP-ON за TANDEMBOX. В тази задача ще ви помогне специалният 
шаблон за пробиване на отвори.

2.  Поставят се синхронизиращия прът 
и заключващия мехаизъм... 

4.  Синхронизацията да се подравни 
и да се фиксира.

При добавянето на TIP-ON към нашите системи за чекмеджета не се изменя 
тяхната конструкция. За да облекчим монтажа разработихме специален ша-
блон. С негова помощ бързо и лесно се определят местата за фиксиране на 
заключващия и синхронизиращия механизми. Шаблонът може да бъде използ-
ван както при свободно, така и при тристранно фиксирано дъно.

3.  ...и прътът се защипва към още 
не фиксирания синхронизиращ 
механизъм.
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Чрез опционалното приложение на синхронизиращия механизъм 
е обезпечено сигурното отваряне дори при много широки чекме-
джета. В този случай препоръчваме използването на допълнителна 
стабилизация на фронта.

Надеждно отваряне – 
дори при широки фронтове

Надежност при широките чекмеджета

Стабилизация на фронта и синхронизиращ 
механизъм в областта на отваряне

Област на отваряне без стабилизация на фронта 
и синхронизация
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Толкова лесна и удобна 
може да бъде настройката

Вградената настройка на дълбочината на блендата ви гарантира винаги пре-
цизна настройка, дори при вече монтирано чекмедже. А за перфектния вид на 
всички фуги ще ви помогне традиционната вече триизмерна настройка.

1.  Настройката на дълбочината се 
осъществява без инструменти при 
закачени чекмеджета.

2.  Достатъчно е леко завъртане на 
регулиращия винт на заключващия 
механизъм.

3.  По този начин се осъществява 
прецизно регулиране на блендите.

Настройка на отвора на блендите

Оптимална настройка
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NL = Номинална дължина

Информация за поръчки 

Корпусна шина и заключване

270 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

600 мм

650 мм

550 мм

Състоящ се от:

Корпусна шина лява/дясна с предварително монтиран присъединител

Заключващ механизъм – ляв/десен, фиксатор EXPANDO

Система водачи, съвместима със съществуващата програма за царги

За маркиране на позицията за монтаж на заключващия и синхронизиращия 
механизми

Шаблон за пробиване

За преработка на свободни или монтирани дъна на чекмеджета

20 кг

20 кг

30 кг

30 кг

50 кг

50 кг

50 кг

50 кг

50 кг
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559.2701T

559.3001T

559.4501T

559.3501T

559.4001T

559.5001T

559.5501T

559.6001T

559.6501T

1

2

65.5050



 

 

опция за ширина на корпуса над 550 мм

Синхронизация

508 – 570 мм

558 – 620 мм

608 – 670 мм

658 – 720 мм

708 – 770 мм

758 – 820 мм

858 – 920 мм

908 – 970 мм

808 – 870 мм

Състоящ се от:

Синхронизиращ блок, начин на фиксиране: EXPANDO

Синхронизиращи пръти

958 – 1.020 мм

1.008 – 1.070 мм

1.058 – 1.120 мм

1.108 – 1.170 мм

Светъл отвор LW

Препоръчва се за стабилизация на високи фронтове. Монтаж в средата, 
за подпора на дъното на чекмеджето при тежки механизми (алтернатива на 
L-профила, стр.16).

Стабилизация на фронта (опционална)

L-профил
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Z55S1350E

Z55S1600E

Z55S2350E

Z55S1850E

Z55S2100E

Z55S2600E

Z55S2850E

Z55S3100E

Z55S3350E

3a

3b

Z55S3600E

Z55S3850E

Z55S4100E

Z55S4350E

Z96.10E1
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Позиция за монтаж на заключващия механизъм

Свободно дъно на чекмедже Ø 5 x 10 мм Тристранно фиксирано дъно на чекмедже Ø 5 x 10 мм

Информация за проектиране 

Позиция за фиксиране на синхронизиращия механизъм

Свободно дъно на чекмедже Ø 5 x 10 мм Тристранно фиксирано дъно на чекмедже Ø 5 x 10 мм

Необходимо пространство в корпус с L-профил

FA   Припокриване на фронта

Алтернатива: Необходимо пространство при корпус със стабилизатор за фронта

FA   Припокриване на фронта * над дъно или царга със синхронизация

Подпора на дъното с L-профил (Art.-Nr. 297.0500) монтиран централно.
Упътване: Препоръчваме да направите опитен монтаж за определяне на индивидуалното необходимо пространство под корпусната шина.

Подпора на дъното със стабилизатор на фронта (Art.-Nr. Z96.10E1) монтиран централно.
Упътване: Препоръчваме да направите опитен монтаж за определяне на индивидуалното необходимо пространство под корпусната шина.
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Монтаж заключващ механизъм

Свободно дъно на чекмедже

Тристранно фиксирано дъно на чекмедже 
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Монтаж синхронизиращ механизъм

Свободно дъно на чекмедже

18



Тристранно фиксирано дъно на чекмедже 
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Монтаж Корпусна шина

Отстраняване на защитата за транспортиране

Монтаж на корпусна шина

Когато се откачи чекмеджето (пр.преди монтаж на мебелите),

препоръчваме да монтирате отново защитата за транспортиране
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Настройка на фронталната фуга

Настройка на фронталната фуга
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SERVO-DRIVE
inside

Винаги подходящото 
решение без дръжки

Допълнителна възможност за повишаване на комфорта в кухнята, което ще 
плени клиентите Ви е нашата система за електрическо отваряне на чекмеджета –
 SERVO-DRIVE. С него чекмеджетата и изтеглящите механизми се отварят като 
от самосебе си: Достатъчни са леко натискане или дръпване на дръжката. 
В комбинация с BLUMOTION – приложението за плавно и тихо затваряне – 
ще предложите на клиентите си невероятно и всеобхватно качество на движе-
ние на всички механизми.

Изненадайте своите клиенти с впечатляващ комфорт при отваряне на мебели 
без дръжки. Можете да избирате между две удобни решения.

Повече информация и брошури за даунлоуд ще откриете на страницата 
www.blum.com

TIP-ON, нашата система за механично отваряне на чекмеджета, ще донесе 
функционален комфорт при използване на вашите мебели без дръжки. 
Механичната система е приложима както за врати или системи за чекмеджета 
от дърво(TANDEM), така и за механизмите от метал(TANDEMBOX).

TIP-ON се характеризира с многообразие от приложения

SERVO-DRIVE е приложим както при нашите системи за чекмеджета от 
дърво(TANDEM), така и за механизмите от метал(TANDEMBOX).
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Нашата представа за 
перфектното движение

Blum превръща отварянето и затварянето на мебелите в истинско изживяване, 
повишавайки комфорта на движение в кухнята. Хиляди сътрудници работят по 
цял свят, обединени от целта на Blum да превърнат идеята за перфектното дви-
жение в реалност. Ние изграждаме нашата дейност около клиента и неговите 
потребности. Едва когато успеем да го удовлетворим, сме доволни от резулта-
та. От тази наша нагласа печелят всички участници в процеса на създаване на 
мебели.

От 50 години наш основен приоритет 
е качеството  при проектирането и из-
работването на всички наши продукти. 
Нашите системи за обков се доказват 
с обмислената си функционалност, 
разпознаваемия дизайн и дългия си 
експлоатационен живот. Те трябва да 
провокират възхищение и да вдъх-
новяват със силата на перфектното 
движение. Голяма част от инвестици-
ите ни са предлаганите от нас услуги. 
С тях ние се стремим да подкрепяме 
максимално нашите партньори.

За да работим целесъобразно на 
всички нива от нашата дейност, под-
държаме постоянния диалог с нашите 
клиенти,  производителите на кухни, 
дърводелците и търговците.

Perfecting motion
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Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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Тел.: +359 2 946 07 89
факс: +359 2 843 78 81
E-Mail: intralim@techno-link.com

 L
ig

ht
H

au
s



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 92
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 92
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004200fc0072006f00200028004f006600660069006300650029002c00200049006e007400650072006e00650074002c0020004c006f0074007500730020004e006f00740065007300200044006100740065006e00620061006e006b0065006e002c0020007500730077002e000d0039003200200064007000690020004a00500045004700200048006f006300680020002d003e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072000d0031003500300020006400700069002000430043004900540054002000340020002d003e002000530074007200690063006800670072006100660069006b0065006e000d0073005200470042>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


