
TIP-ON TANDEMBOX fiókhoz
A mechanikus nyitásrásegítés fogantyú nélküli bútorok fiókjaihoz

www.blum.com
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A modern bútordesignban a fogantyú nélküli előlapok egyre nagyobb 
szerepet játszanak. A fogantyú nélküli TANDEMBOX fiókok TIP-ON 
megoldással, a mechanikus Blum nyitásrásegítéssel egy könnyed 
megnyomással nyithatók. Így élheti át vevője a funkcionális nyitáskom-
fortot a konyhában és a fürdőben.

Egyszerű nyitás – 
könnyed érintéssel
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Megbízható nyitás, biztonságos zárvatartás
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Funkcionális, fáradtságmentes 
nyitáskomfort

Fogantyú nélküli megbízható nyitás
A fogantyú nélküli TANDEMBOX fiókok TIP-ON mechanikus nyitás-
rásegítővel fáradtság nélkül és megbízhatóan nyithatók: Elegendő az 
előlap bármely részét egy kicsit megnyomni. A fiók bármely hely-
zetében megállítható. A választható szinkronizálással a TIP-ON széles 
fiókok esetén is biztonságosan működik. 

Biztonságos zárás és zárva tartás
A TIP-ON fejlesztése során ügyeltek arra, hogy a zárási folyamat 
biztonságosan működjön. A TANDEMBOX-fiókok egyszerűen, kis 
lendülettel indítva vagy könnyedén visszatolva zárhatók. A szerkezet 
biztonságosan működik és megbízhatóan zárva tartja a fiókot.
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Fedezze fel a TIP-ON megoldást TANDEMBOX fiókokhoz
a fürdőszobában és a konyhában

A SERVO-DRIVE elektronikus nyitásrásegítéssel  
szemben a TIP-ON ott is beépíthető, ahol a kábelezés 
nem, vagy csak nehezen oldható meg: Ez legtöbbször  
a fürdőszobában fordul elő. TIP-ON mechanikus 
nyitásrásegítéssel a TANDEMBOX fiókhoz vevőjének 
funkcionális nyitáskomfortot kínálhat.

A kis fiókoktól egészen a széles és nagyfelületű fiókelemekig: TIP-ON 
vasalattal a fogantyú nélküli TANDEMBOX-megoldások igen egysze-
rűen egy könnyed megnyomással nyithatók.

Sokrétűség minden lakrészben
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Tapasztalja meg 
a TIP-ON számos előnyét

Nincs mélységi kiegészítő helyszükséglet
Mivel számos TIP-ON-alkatrész a fiók-
fenéklap alsó részébe van építve, nincs 
szükség kiegészítő helyre a fiók mély-
ségében.

Jól bevált egyszerű szerelés
A szerelése csak kevés kézmozdulatot 
követel. A TANDEMBOX-fiókok a meg-
szokott módon szerelhetők. 

Kis program, nagy felhasználási  
terjedelem
A TIP-ON minden TANDEMBOX- 
megoldáshoz beépíthető. A standard 
korpusztól az olyan különleges megoldá-
sokig mint pl. a Blum-mosogatós fiók.

Szerszám nélküli mélységi állítás
A mélységi állítást szerszám nélkül és 
komfortosan a fiók kiakasztása nélkül 
végezheti.

Meggyőző előnyök
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A TIP-ON lényegében két alkatrészből áll össze: egy különleges korpuszsínből előszerelt kapcsoló-
elemmel és egy reteszelő egységből. A reteszelő egység a vezetősín alsó részére van szerelve és 
zárva tartja a fiókot. Az előlap megnyomásával a fiók kiakad és egy rugó segítségével kilökődik.  
A fióknyitás optimálásához választhatóan egy szinkronizáló egység építhető be. Zárásnál újból 
bekövetkezik a reteszelés.

TIP-ON és alkatrészei
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TIP-ON TANDEMBOX fiókhoz 
egy pillantásra

Az előszerelt kapcsolóelemet tartalmazó korpuszsínek 
maximum 50 kg teherbírással minden névleges hosszú-
sághoz rendelkezésre állnak.

A TIP-ON reteszelésnek köszönhetően az állítókerékkel 
a mélységi állítás komfortos, szerszám nélküli és a fiók 
kiakasztása nélkül lehetséges.

A szinkro-egység javítja a kilökési tartományt szé-
lesebb előlapoknál, melynek alkalmazását 550 mm 
korpuszszélesség felett javasoljuk.

A szinkro-rudazat összeköti a TIP-ON-reteszelést  
a szinkro-egységgel. 

A vezetősínrendszer a meglévő 
kávaprogrammal kompatibilis.

Információ

Korpuszsín előszerelt kapcsolóelemmel

TIP-ON-reteszelés állítókerékkel 

Szinkro-egység

Szinkro-rudazat

Széles és magas előlapok stabilizálásához alkalmaz-
ható. Szinkronizáló egységnél az előlapstabilizáló az 
L-vas helyett fenéklaptámasztékként alkalmazható  
(lásd 16. oldal).

Előlapstabilizáló (választható)

Szinkronizáló használatával az L-vasat középre kell 
szerelni. Ez az alkatrész alátámasztja a fiókfenéklapot 
és ezáltal megakadályozza, hogy a szinkronizáló 
megsértse a fenéklapot.

L-vas
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Reteszelés felhelyezése:

1.  A fúrósablont fektesse az előszerelt 
fiókfenéklapra és a reteszelőegység 
rögzítőfuratait fúrja elő.

2.  Fektesse fel a reteszelőegységet és 
rögzítse csavarral.

Szinkronizálás felhelyezése:

1.  Jelölje meg a fiók közepét. A fúrósab-
lont fektesse a jelölésre és fúrja elő  
a szinkro-egység rögzítőpozícióit.

A szerelés könnyen megy
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Szerelés csak 
kevés kézmozdulattal

A TIP-ON egységgel szerelt TANDEMBOX fiók teljes felhasználási programja kevés 
lépéssel szerelhető. Egy különleges fúrósablon segít ebben.

2.  A szinkro-rudazatot helyezze 
a reteszelőegységre...

4.  Igazítsa meg a szinkro-egységet és 
rögzítse csavarral.

Fiókrendszereink összeszerelésénél a TIP-ON egység beépítésével semmi sem  
változik. A szerelés megkönnyítésére egy fúrósablont fejlesztettünk ki. Ezzel a rete-
szelés és a szinkro-egység rögzítőpozíciói gyorsan és egyszerűen előfúrhatók.  
A fúrósablon a szabad-, valamint a háromoldalú előszerelt fióknál egyaránt használ-
ható.

3.  ...és a még nem rögzített szinkro-
egységbe pattintsa be.
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Az optimális szinkronizálással széles fiókelőlapok esetén is garantált  
 a nyitás. Ebben az esetben az előlapstabilizáló használatát javasol-
juk.

Megbízható nyitás – 
széles előlapok esetén is

Széles előlapok biztonságos nyitása

Kioldó tartomány előlapstabilizálóval és  
szinkronizálással

Kioldó tartomány előlapstabilizálóval,  
szinkronizálás nélkül
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Ilyen felhasználóbarát 
is lehet az állítás

A beépített mélységállítási funkcióval az előlap mélységi pozíciója minden esetben 
pontosan beállítható – összeszerelt fiók esetén is. A harmonikus előlapkép érdekében 
a szélesség-, magasság- és dőlésszögállítást a szokott módon végezheti el.

1.  A mélységi állítás szerszám nélkül 
beakasztott fióknál végezhető el.

2.  Ehhez elég a reteszelőegység állító-
kerekének könnyed elfordítása.

3.  Ilyen módon az előlapkép pontosan 
beállítható.

Előlaprés beállítása

Optimális beállítás
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Névleges hosszúság NL

Rendelési információk 

Korpuszsínek és reteszelés

270 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

600 mm

650 mm

550 mm

Tartalmaz:

Korpuszsín bal/jobb előszerelt kapcsolóelemmel

Reteszelőegység bal/jobb, rögzítési mód: EXPANDO

A vezetősínrendszer kompatibilis a meglévő kávaprogrammal

Reteszelőegység és szinkro-egység rögzítési helyeinek előfúrásához.

Fúrósablon

Szabadonálló és előszerelt fenéklapok feldolgozásához

20 kg

20 kg

30 kg

30 kg

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

559.2701T

559.3001T

559.4501T

559.3501T

559.4001T

559.5001T

559.5501T

559.6001T

559.6501T

1

2

65.5050
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választható 550 mm es korpuszszélességtől

Szinkronizáló

508 – 570 mm

558 – 620 mm

608 – 670 mm

658 – 720 mm

708 – 770 mm

758 – 820 mm

858 – 920 mm

908 – 970 mm

808 – 870 mm

Tartalmaz:

Szinkro-egység, rögzítési mód: EXPANDO

Szinkro-rudazat

958 – 1 020 mm

1 008 – 1 070 mm

1 058 – 1 120 mm

1 108 – 1 170 mm

Belső korpuszszélesség LW

Magas előlapok stabilizálásához ajánlott. Középre szerelendő a fiókfenéklap  
alátámasztására nehéz fiókok esetén (alternatíva L-vashoz, lásd 16. oldal).

Előlapstabilizáló (választható)

L-vas

Z55S1350E

Z55S1600E

Z55S2350E

Z55S1850E

Z55S2100E

Z55S2600E

Z55S2850E

Z55S3100E

Z55S3350E

3a

3b

Z55S3600E

Z55S3850E

Z55S4100E

Z55S4350E

Z96.10E1

5

3c
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Reteszelőegység rögzítési pozíciója

Szereletlen fenéklap, Ø 5 mm Szereletlen fenéklap, Ø 5 mm

Tervezési információ 

Szinkro-egység rögzítési pozíciója

Szereletlen fenéklap, Ø 5 mm Szereletlen fenéklap, Ø 5 mm

Helyszükséglet a korpuszban L-vassal

FA   előlapráütés

Választható: Helyigény a korpuszban előlapstabilizátorral

FA   előlapráütés * fenéklap vagy összekötő felett, szinkronizálással

A (297.0500 cikkszámú) fenéklaptámasztékot középre kell szerelni.
Figyelmeztetés: Egy szerelési próbát javasolunk a személyre szabott helyszükséglet meghatározására a korpuszsín alatt.

A (Z96.10E1 cikkszámú) előlapstabilizálót előlapstabilizátoral középrekell szerelni.
Figyelmeztetés: Egy szerelési próbát javasolunk a személyre szabott helyszükséglet meghatározására a korpuszsín alatt.
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Reteszelés szerelése

Szereletlen fiókfenéklap

3-oldalú előszerelt fiókfenéklap
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Szinkronizálás szerelése

Szereletlen fiókfenéklap
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3-oldalú előszerelt fiókfenéklap
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Korpuszsín szerelése

Szállítási biztosíték eltávolítása

Korpuszsín szerelése

Ha a fiók ki van akasztva, (pl. konyhai szerelés), javasoljuk a szállítási  

kiakadásgátló alkalmazását! 
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Előlaprés beállítása

Előlaprés beállítása
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Mindig a megfelelő fogantyú 
nélküli megoldás

Egy további komfortemelést, amit vevői – különösen a konyhában – nem akarnak 
hiányolni, a SERVO-DRIVE, az elektronikus nyitásrásegítésünk nyújt. Ezáltal  
a fiókok mintha maguktól nyílnának. Elegendő a fiókot egyszerűen megnyomni vagy 
a fogantyút könnyedén meghúzni. BLUMOTION technikánkkal, a lágy és halk záró-
dást eredményező megoldásunkkal vevőjének magas mozgási komfortot kínálhat  
a konyhában.

Lepje meg vevőjét lelkesítő nyitáskomforttal fogantyú nélküli bútorokhoz. Ön két  
komfortos megoldás közül választhat.

Több információt és letöltendő prospektust a www.blum.com alatt talál.

TIP-ON, a mechanikus nyitásrásegítésünk, funkcionális használati komfortot nyújt 
fogantyú nélküli bútorokhoz az emeltszintű lakrészekben. A mechanikus megoldások 
ajtóknál vagy fa- (TANDEM) és fémoldalas (TANDEMBOX) fiókoknál alkalmazhatók.

TIP-ON sokoldalúan beépíthető

A mechanikus megoldások ajtóknál vagy fa- (TANDEM) és fémoldalas (TANDEMBOX) 
fiókoknál alkalmazhatók.
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Mit értünk a tökéletes 
mozgás alatt

Blum a bútorok nyitását és zárását élménnyé teszi és emeli a mozgási komfortot  
a konyhában. Világszerte több ezer munkatársunk dolgozik azon, hogy a tökéletes 
mozgásról való elképzeléseinket valóra váltsuk. Ehhez a konyha használóját és  
szükségleteit tevékenységünk középpontjába állítjuk. Csak ha ő tartósan elégedett,  
akkor vagyunk mi is elégedettek. Ebből az irányelvből profitál minden partnerünk,  
aki bármely bútordarab elkészítési folyamatának részese.

Több, mint 50 éve a minőség tekin-
tetében a legmagasabb elvárással 
fejlesztjük és gyártjuk termékeinket. 
Vasalatrendszereink átgondolt funkci-
óval, felismerhető designnal és hosszú 
élettartammal győzik meg Önt. Lelke-
sedést kell kiváltson és az elbűvölő, 
tökéletes mozgást kell sugároznia. 
Szolgáltatási ajánlatainkra szintén nagy 
hangsúlyt fektetünk. Partnereinket a 
lehető legjobban szeretnénk támogatni.

Ahhoz, hogy minden szinten céltudatos 
munkát végezhessünk, állandó párbe-
szédet folytatunk a konyha használóival 
és rendszeresen osztjuk meg vélemé-
nyünket konyhagyártókkal, asztalosokkal 
és kereskedőkkel.

Tökéletes mozgás



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com 
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Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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