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inside

BLUMOTION
inside

Практични мебели с плавно движение, за всяко помещение.

www.blum.com

TANDEM plus BLUMOTION



Широки или тесни, големи или малки …
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Реализирайте всички 
желания с помощта на една 

комплексна програма

Плавен ход за механизми и чекмеджета от дърво във всяко 
помещение – това е възможно със системата водачи TANDEM. 
Широката програма на TANDEM предлага подходящо решение 
за всеки тип мебели.

Съдържание

Приспособления за монтаж
Проектиране и обработка
Информация за поръчки

Информирайте се за лесните възможности за 
обработка и поръчка.

Техническа информация

Марката Blum

... във всекидневната и антрето

... в спалнята

... в кухнята

... в банята и в детската стая

Разкрийте възможностите на системата водачи 
TANDEM ...

Приложения

Вижте как водачите TANDEM ви помагат при реализация-
та на красиви и същевременно практични мебели.
Оптимизирани движения и пространство
Емоция и наслада при употреба на мебелите
Качество през целия живот на мебелите
Новаторски решения за допълнителни възможности в 
дизайна

Красиви и практични

6–7
8–9

10–11
12–13

14–15
16–17
18–19
20–21

22–23
24–25
26–29

30–31
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Програмата TANDEM …

 ■ Винаги невидим: Скритите водачи остават неви-
дими за потребителя, независимо от размерите 
на чекмеджето.
 ■ Лесно проектиране, тъй като размерите на 
чекмеджетата с пълно и с частично изтегляне, 
както и 30 и 50 кг водачи са съвместими.
 ■ Обработка и монтаж: Нашите машини и шаблони 
ще ви помогнат.

Единството на системата – от оптичните качества 
до монтажа, носи преимущества както на клиентите, 
така и на производителите на мебели:

 ■ Широк спектър от номинални дължини
 ■ Различни класове товароносимост (30 и 50 кг)
 ■ Механизми с частично и пълно изтегляне
 ■ Опционални функции като SERVO-DRIVE – 
нашата електрическа система за отваряне и 
TIP-ON – механичната система за отваряне

Отлични решения за всяко 
помещение:
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... удовлетворява клиентските желания

Знание от 
практиката за 

удобни мебели

От разговорите с дърводелци, производители и 
потребители научихме, че мебелите трябва да 
удовлетворяват едновременно редица изисквания: 
Те трябва да съответстват на индивидуалния вкус 
на клиента, да бъдат практични, да предлагат много 
пространство за съхранение и още редица други.

За нас в Blum е важно нашата система водачи 
TANDEM да може да задоволи възможно най-много 
от тези изисквания.

5



Приложения във всекидневната ...
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... и в антрето

Изненадваща 
гъвкавост

Слънчеви очила, ключове или тефтерчета – в мебелите 
за антре се съхраняват всевъзможни дребни вещи. 
За това мебелите с малки чекмеджета са характерни. 
Вашите клиенти нямат основание да се отказват от 
плавния ход на механизмите TANDEM, тъй като ши-
рокият спектър водачи обхваща и късите номинални 
дължини.

Програмата на TANDEM ви дава възможност за реализация на разнообразни идеи в проектира-
нето на мебели като на пр. широки или плитки чекмеджета, табларни механизми и др. Специално 
за широки чекмеджета с малка дължина разработихме опционална странична стабилизация. 
И така, независимо колко са пълни и натоварени чекмеджетата или другите механизми, затваря-
нето им винаги е плавно и тихо, благодарение на BLUMOTION

Реализирате съвременните тенденции с лекота

Постигате високо ниво на комфорт и при малките 
чекмеджета
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Приложения в спалнята

Изненадваща свобода 
в проектирането

Независимо дали имате отделно поме-
щение дрешник или класически гарде-
роб – програмата на TANDEM разкрива 
необятни възможности за проектиране 
на спалнята. Характерни за механизмите 
с пълно изтегляне са удобният и неогра- 
ничен достъп до най-вътрешния ъгъл на 
чекмеджето и BLUMOTION, който 
осигурява плавнто и тихо затваряне.

Мебели мечта
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Приложения в кухнята

Изненадваща стабилност

Особено силно натоварени са механизмите и чекмеджетата в кухня-
та. Те се отварят и затварят многократно всеки ден – препълнени с 
различни вещи, продукти, допълнителни чаши или чинии. Но благо-
дарение на изпитаното качество на Blum системата водачи TANDEM 
оправдава всички очаквания през целия живот на мебелите. За 
TANDEM няма непосилни задачи – от широки изтеглящи механизми, 
през ъгловия шкаф SPACE CORNER, до табларните механизми.

Отлични за приложение в кухнята
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Приложения в банята ...
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... и в детската стая

В банята се налага употребата на специални и добре обмислени механизми. 
Там, благодарение на опционалната странична стабилизация можете да реа-
лизирате широки чекмеджета, с малка номинална дължина. В банята особено 
важно е да се предпазят поцинкованите водачи и пластмасовата каретка от 
корозия.

В детската стая мебелите трябва да са особено устойчиви. Но благодарение 
на голямата стабилност на водачите TANDEM, няма опасност, когато децата се 
облягат върху чекмеджетата. Независимо за плюшени играчки или за различни 
игри, в чекмеджетата TANDEM винаги има достатъчно място.

Мебели, които взаимодействат

Креативни решения за банята

Изненадващо индивидуални
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Оптимизация на качеството на движение
Добре обмисленото разположение и вътрешно раз-
пределение на чекмеджетата помага движенията в 
кухнята да бъдат плавни, последователни и ергоно-
мични.

Създаване на допълнително пространство
Мебелите трябва да предлагат достатъчно простран-
ство за вещи и продукти. Когато наличното място 
е ограничено, на помощ идва целесъобразното 
проектиране.

Впечатляващ комфорт
Плавното и тихо затваряне благодарение на 
BLUMOTION е само една от  функциите на обкова 
Blum, която впечатлява клиентите по цял свят.

Гарантирано качество
Качеството е определящ фактор в цялостния процес 
на проектиране и производство на нашите продукти. 
Защото нашата основна цел е да гарантираме без-
упречното функциониране на мебелите през целия 
им живот.

Създаване на иновативни продукти
Нашите иновации се превръщат в градивни елемен-
ти на бранша. Те правят мебелите по-съвременни и 
практични и то за дълго време.

Красиви и практични
Мебелите освен красиви на външен вид трябва да 
бъдат и практични, благодарение на интелигентни 
системи обков скрити зад фасадата. Дългогодишните 
изследвания, провеждани в рамките на студията 
DYNAMIC SPACE, изучават нуждите на потребители-
те по цял свят. Направените изводи въплъщаваме в 
създаването на нови продукти, които правят отваря-
нето и затварянето на мебелите удобно. Наша цел е 
постигането на:



TANDEM с пълно изтегляне помага за отличния достъп до всички вещи и продукти. Механиз-
мите се изтеглят изцяло, което позволява безпрепятствен достъп до най-вътрешния ъгъл. За 
да достигнете по-бързо и лесно до всичко можете да организирате вътрешното пространство 
в чекмеджето с помощта на удобни метални ванички и напречни или надлъжни разделители от 
серията ORGA-LINE. А благодарение на нашата електрическа система SERVO-DRIVE, чекме-
джетата и механизмите се отварят дори с леко натискане. Особено практично решение, когато 
нямате свободна ръка.

Пълно 
изтегляне

Частично 
изтегляне

Вълшебно движение с механизмите 
TANDEM
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С TANDEM спокойно реализирате много широки, високи или дълбоки чекмеджета. Така ще 
спечелите ценно място. Водачите за 30 и 50кг гарантират винаги: висока стабилност, ограниче-
но провисване и плавен ход.

Гъвкавост по отношение на ширината, дълбочината и височината на чекмеджетата

Истинско чудо, с изумителен плавен ход, с което 
ще спечелите допълнително пространство
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Плавен ход, нежно и тихо затваряне с помощта на BLUMOTION и лесно електрическо отваряне със систе-
мата SERVO-DRIVE, комфорт на движението, който ще впечатли вашите клиенти, разкривайки им радостта 
от движението.

TANDEM ще ви достави удоволстие и комфорт
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Както всеки от нашите продукти, TANDEM съответства не само на общовалидните изисквания 
и норми за качество; преди всичко нашата система водачи е съобразена с ежедневието 
на хората, които я използват. От диалога с производителите знаем, че мебелите трябва да из-
държат дълго. Плавен ход на механизмите, плавно затваряне, износоустойчиви пластмасови 
ролки и без необходимост от допълнителна поддръжка. Това е качество признато в цял свят и 
доказало се безброй пъти в ежедневната употреба.

Качество през целия живот на мебелите
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Нашите иновации имат за цел да реализират перфектно движение на мебелите в продълже-
ние на дълги години и да правят всяка тенденция в проектирането възможна. По този начин 
страничната стабилизация гарантира стабилния ход на широки чекмеджета с малка номинална 
дължина. Благодарение на оптималните стойности на провисване при водачите TANDEM, могат 
да се реализират много широки и големи чекмеджата в непосредствена близост до дъното.

Подгответе мебелите си за бъдещето като 
ги оборудвате с иновативен обков
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TIP-ON
inside

SERVO-DRIVE
inside

Идеална за приложение при мебели без дръжки е електрическата система за отваряне 
SERVO-DRIVE за TANDEM: С нея е достатъчно леко натискане на челото, за да бъде задействан 
отварящият импулс на SERVO-DRIVE. И SERVO-DRIVE може да се използва при чекмеджета 
с BLUMOTION. Отваряне с леко натискане е възможно и с нашата механична система TIP-ON, 
при която възможността за монтаж на синхронизация гарантира сигурното задействане при 
много широки чекмеджета.
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Лесно проектиране и обработка

Нашите услуги в подкрепа 
на всички продукти

Софтуерът за проектиране на мебели и поръчка на обков DYNALOG ще Ви об-
лекчи в работата с нашите продукти. Той е особено практичен, защото: Автома-
тичната симулация на силите гарантира точността на изпълнението и спестява 
практическите тестове.

С нашите шаблони за пробиване на отворите, монтажът на водачите TANDEM 
е още по-бърз и лесен. Всички шаблони можете да поръчате директно в Blum 
(вижте информация за поръчки).

Приспособления за монтаж

Стремим се, да Ви подкрепяме максимално във вашата работа, от началото на 
проектирането, през поръчката на обкова, до обработката и монтажа.
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Техника със заключване

Сглобките за TANDEM правят закачването и откачването на чекмеджето върху водачите лесно и бързо, за да пестите 
време и усилия по време на монтажа. Клиентите също могат съвсем лесно да свалят чекмеджето, когато е необходимо, 
на пр. за почистване. Същевременно слобките изпълняват и функцията на защита срещу откачване на чекмеджето.

Реглаж на наклона на челото при 
пълно изтегляне

Вградената система за реглаж на 
челата позволява да ги регулирате 
спрямо корпуса бързо, удобно и без 
използване на инструменти.

Хоризонтална настройка

С помощта на опционалния обков 
за реглаж на челата, монтажът е 
лесен, а чрез страничната настрой-
ка и реглажа по височина постигате 
прецизни и хармонични фуги.

Настройка на височината

За постигане на хармонични фуги 
не е необходимо използване на 
инструменти при реглажа по висо-
чина. Настройката по височина е в 
диапазон от 3мм.

Просто закачете чекмеджето и готово!
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Техника с фиксатори

И при технологията с фиксатори монтажът е бърз и лесен: Чекмеджето се поставя върху водачите и се издърпва на пред, 
докато щифтовете попаднат в предназначените за тях отвори върху дъното на чекмеджето.

Реглажа на фронта спрямо предния 
ръб на корпуса е бърз, удобен и без 
използване на инструменти, благо-
дарение на вградения механизъм 
за настройка на челото.

Реглаж на наклона на челото при 
пълно изтегляне

Можете да настройте челото по 
височина в диапазон до 2,5 мм, без 
да използвате инструменти. Това ви 
позволява да постигнете красиви и 
хармонични фуги.

Настройка на височината

Монтаж, настройка по височина и 
странична настройка можете да из-
вършвате чрез опционалния обков 
за реглаж на челата, за постигане 
на перфектни фуги.

Хоризонтална настройка

Просто фиксирайте и готово!

Защитата против откачване пред-
отвратява непреднамереното 
сваляне на чекмеджето от водачи-
те. При необходимост фиксаторите 
лесно се освобождават с едно 
движение на ръката.

Защита от изваждане
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Информация за поръчки на водачи със заключване

Пълно изтегляне Частично изтегляне

Механизъм за мултимедия – монтаж върху дъното на корпуса

оранжев

ляв/десен

пластмаса/цинк

Водачи (ляв/десен)

RAL 7037 сиво натур

Дълбочина без TIP-ON

Водачи за монтаж към дъното на корпуса ляв/десен Заключващ механизъм (ляв/десен)

POSISTOP (опционален) Обков за регулиране на фронта (опционален)

* Подходящ за TIP-ON

Пластмаса Пластмаса

KB Ширина на корпуса LW Светъл отвор – ширина на корпусаNL Номинална дължина
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TANDEM plus 
BLUMOTION, 
30 кг

TANDEM 
BLUMOTION,
30 кг

TANDEM plus 
BLUMOTION, 
50 кг

TANDEM plus*, 
30 кг

TANDEM*,
30 кг

TANDEM plus*, 
50 кг

250 мм

270 мм

300 мм

400 мм

500 мм

600 мм

320 мм

420 мм

520 мм

650 мм

350 мм

450 мм

550 мм

700 мм

380 мм

480 мм

580 мм

750 мм

TANDEM plus 
BLUMOTION
30 кг

TANDEM 
BLUMOTION
30 кг

350 мм

400 мм

560H3500BU 550H3500BU T51.1700.04

298.5500 295.1000

560H4000BU 550H4000BU

550H2700.03

550H3500.03

550H4500.03

550H5500.03

550H2700B

550H6500B 550H6500.03

566H4500C01

550H3500B

566H5000C01

550H4500B

566H5500C01

566H5800C01

566H6500C01

550H5500B

566H6000C01

566H7000C01

566H7500C01

550H3000.03

550H4000.03

550H5000.03

550H6000.03

550H3000B

550H4000B

566H5200C01

550H5000B

550H6000B

566H4500B01

566H5000B01

566H5500B01

566H5800B01

566H6500B01

566H6000B01

566H7000B01

566H7500B01

566H5200B01

560H2500C

560H3000C

560H3500C

560H4000C

560H4500C

560H5000C

560H5500C

560H6000C

560H2700C

560H3200C

560H3800C

560H4200C

560H4800C

560H5200C

560H2500B

560H4500B

560H3000B

560H5000B

560H3500B

560H5500B

560H4000B

560H6000B

560H2700B

560H4800B

560H3200B

560H5200B

560H3800B

560H4200B

NL

NL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надлъжен рейлинг

Принадлежности за табларен механизъм

TIP-ON за технология със заключване

Страничен стабилизатор

Информацията за поръчки на SERVO-DRIVE за TANDEM можете да получите от съответната брошура.

Възможен само при TANDEM

За индивидуален разкрой, 889 мм, 
за ширина на корпуса 1.200 мм

* Налични от февруари 2011

Надлъжен рейлинг със сглобка за гърба лява/дясна

хромиран

Пластмаса

натур

хромиран

За оразмеряване, 1.094 мм

Проектиране

Задна сглобка (опционална)

Рейлинг Стопери (опционални)

Пластмаса

натур

TIP-ON за частично изтегляне, ляв/десенTIP-ON за пълно изтегляне, ляв/десен

Възможен само при TANDEM plus 

Синхронизатор за TIP-ON – комплект зъбно колелце (опционален)

Пластмаса

RAL 7037 сиво

Страничен стабилизатор за пълно изтегляне (л/д)*

за KB до 1 400 за оразмеряване за KB до 1.400 за оразмеряване

за NL до 410 мм

за NL от 420 до 600 мм

за NL от 650 до 750 мм

Страничен стабилизатор за частично изтегляне (л/д)*

за NL до 410 мм

за NL от 435 до 650 мм

Синхронизиращ прът за TIP-ON (опционален)

Алуминий

Проектиране

Ъглови фиксатори за табларен механизъм

двоен

троен

RAL 7037 сиво
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400 мм

450 мм

480 мм

500 мм

520 мм

550 мм

580 мм

600 мм

650 мм

ZRE.363A.ID

ZRE.443A.ID

ZRE.483A.ID

ZRE.563A.ID

ZRE.543A.ID

ZRE.413A.ID

ZRE.463A.ID

ZRE.513A.ID

ZRE.613A.ID

T51.7000

ZRG.1094U

295.5600

30 кг T55.1150S30 кг

50 кг T55.9150S

T55.7150S

T55.000R

ZST.600TV

ZST.750TV

ZST.410TV

ZST.650TT

ZST.410TT

T55.889W

ZTU.00D0

ZTU.00Z0

NL

NL – 64 мм

KB – 106 мм

LW – 277 мм



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Информация за поръчки на водачи с фиксатори

Пълно изтегляне Частично изтегляне

TIP-ON за водачи с фиксатори

Страничен стабилизатор

Информацията за поръчки на SERVO-DRIVE за TANDEM можете да получите от съответната брошура.

Възможен само при TANDEM

За индивидуален разкрой, 889 мм, 
за ширина на корпуса 1.200 мм

✆
 В

си
чк

и 
ар

ти
ку

ли
 с

ам
о 

по
 з

ап
ит

ва
не

Водачи (ляв/десен)
✆

 В
си

чк
и 

ар
ти

ку
ли

 с
ам

о 
по

 з
ап

ит
ва

не

* Подходящ за TIP-ON

TIP-ON за пълно изтегляне, ляв/десен

Възможен само при TANDEM plus

Синхронизатор за TIP-ON – комплект зъбно колелце (опционален)

Пластмаса

RAL 7037 сиво

за KB до 1.400 за оразмеряване

за NL до 410 мм

Синхронизиращ прът за TIP-ON (опционален)

Алуминий

Проектиране

TIP-ON за частично изтегляне, ляв/десен

Водачи (ляв/десен)

Страничен стабилизатор за пълно изтегляне (л/д)**

за KB до 1.400 за оразмеряване

за NL от 420 до 600 мм

за NL от 650 до 750 мм

Страничен стабилизатор за частично изтегляне (л/д)**

за NL до 410 мм

за NL от 435 до 650 мм

** Налични от февруари 2011 KB Ширина на корпуса LW Светъл отвор – ширина на корпусаNL Номинална дължина
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551H2601

551H3101

551H3601

551H4101

551H2601B

ZST.600TV

ZST.650TTZST.750TV

T55.000R

T55.7150S

ZST.410TV ZST.410TT

T55.3150S

T55.889W

551H4601B 551H4601

551H3101B

551H5101B 551H5101

551H3601B

551H5601B 551H5601

551H4101B

551H2851

551H3351

551H3851

551H4351

551H2851B

551H4851B 551H4851

551H3351B

551H5351B 551H5351

551H3851B

551H4351B

260 мм

285 мм

310 мм

410 мм

510 мм

335 мм

435 мм

535 мм

360 мм

460 мм

560 мм

385 мм

485 мм

TANDEM 
BLUMOTION,
30 кг

TANDEM*,
30 кг

260 мм

285 мм

310 мм

410 мм

510 мм

335 мм

435 мм

535 мм

360 мм

460 мм

560 мм

385 мм

485 мм

561H2601C

561H3101C

561H3601C

561H4101C

561H2601B

561H4601B 561H4601C

561H3101B

561H5101B 561H5101C

561H3601B

561H5601B 561H5601C

561H4101B

561H2851C

561H3351C

561H3851C

561H4351C

561H2851B

561H4851B 561H4851C

561H3351B

561H5351B 561H5351C

561H3851B

561H4351B

30 кг 30 кг

TANDEM plus 
BLUMOTION, 
30 кг

TANDEM plus*, 
30 кг

NLNL

LW – 277 мм



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DYNALOG 2.8

Шаблон за пробиване на отвори за сглобки за челата TANDEMМаркер

Универсален щангов шаблон 

Шаблон за отвори на ъглови опори при табларни механизми

Универсален индивидуален шаблон

Шаблон за пробиване на отвори за TANDEM

Информация за поръчки на приспособления за монтаж

Шаблон за TANDEM със заключване

Пиктограмa

DYA.2842

ZML.0050

T65.1100

65.2950

65.1000.01

ZML.0010

65.1051.01

T65.1000.02
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Движението е Blum

Център на нашата дейност е визията ни за глобална-
та полза от продукта: Всеки, който взаимодейства с 
продуктите Blum трябва да печели от тяхното прило-
жение. За да го постигнем, поддържаме постоянен 
контакт с търговските представители, производите-
лителите на кухни, дърводелците и крайните клиенти. 
Те ни давати идеи и импулси, които непосредствено 
пресъздаваме в проектирането и създаването на 
нови продукти. Ежедневно за нашия успех работят 
хиляди сътрудници по цял свят, на които безусловно 
разчитаме. Те допринасят със своята ангажираност, 
знания и всеотдайност за отличното качество на 
нашите продукти.

В централата ни във Форарлберг или в регионал-
ните ни представителства по цял свят: Всичко в 
Blum е концентрирано около движението. Blum 
превръща отварянето и затварянето на мебелите 
в емоционално преживяване, повишавайки ком-
форта на движение в кухнята.
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По този начин ние станахме лидер в бранша. Подобна 
е и ролята ни по отношение на грижата за околната 
среда: Първи в бранша започнахме употребата на 
опаковки годни за рециклиране. Вече от десетилетия 
следим разхода на енергия и ресурси във всички нива 
от нашата дейност.
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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

Paли-M EOOД
България
гр. София 1505
бул. “Мадрид” 34
Тел.: +359 2 946 07 89
факс: +359 2 843 78 81
E-Mail: intralim@techno-link.com
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