Sisteme de extragere

Curs de pregătire şi formare profesională

www.blum.com

Cine suntem și ce facem noi
Lider de piață la nivel internațional, Blum este un producător de feronerie pen
tru mobilier – în fabricile noastre din Vorarlberg producem sisteme de ridicare,
de extragere şi balamale. La nivel global, multe piese de mobilier sunt dotate
cu feronerii de la Blum. Clienții noștri sunt producători de mobilier mici și mijlo
cii – de la nivel industrial şi până la tâmplari. Pentru noi este important ca toţi
cei care lucrează cu produsele noastre să aibă astfel ceva de câștigat.
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Tehnologii de mişcare pentru
un confort ridicat la utilizare
Tehnologiile de mişcare de la Blum nu simplifică doar deschiderea şi închide
rea corpurilor de mobilier, ci fac din mişcare o adevărată experienţă. Pentru
confort ridicat de mişcare în toate încăperile locuinţei – electric și mecanic.
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închidere
amortizată

Mecanic

deschidere &
închidere
amortizată

Electric

Fiecare piesă de mobilier se închide lin și

Deschiderea sistemelor de ridicare a extra

a ușii sau a sistemelor de ridicare.

a frontului. Mișcările ulterioare sunt complet

silențios - indiferent de greutatea extragerii,

gerilor este susținută prin apăsarea uşoară

libere. Se închide lin şi silenţios, grație amorti

zării integrate BLUMOTION. În cazul sistemelor

de ridicare, este chiar automată, după apăsarea
comutatorului.

pentru sistemele de ridicare, uşi şi extrageri

deschidere &
închidere
amortizată

Mecanic

pentru sisteme de ridicare, extrageri, frigidere/
combine frigorifice și mașini de spălat vase

deschidere

Mecanic

Prin apăsarea frontului, extragerea se deschi

Deschide extragerea prin apăsarea frontului iar

tragere. Se închide lin și silențios, grație funcției

extrage. Închidere prin apăsare, fără amortizare.

de complet. Este posibilă și deschiderea prin

integrate BLUMOTION. Deasemenea este posibi

aceasta se deschide complet, respectiv se poate

lă și închiderea prin apăsare.

pentru extrageri

pentru sisteme de ridicare, uşi şi extrageri

Mai multe informații des
pre tehnologii de mișcare
găsiți la: www.blum.com/
bewegungstechnologien
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Combinaţie fascinantă:
TIP-ON BLUMOTION
Deschidere prin simpla apăsare, rulare ușoară, închidere lină și silențioasă –
TIP-ON BLUMOTION combină sistemul de susținere mecanică la deschidere
TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION consacrată. Caracteristică tehnică specială:
Mişcarea este susţinută exclusiv mecanic. LEGRABOX, TANDEMBOX și
MOVENTO se pot realiza cu această tehnologie de mișcare.
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Rost redus al frontului

TIP-ON BLUMOTION se poate

implementa cu o distanţă de front

la 2.5 mm și este adecvat și pentru
bucătărie. Cu ajutorul sincronizării,
folosită opțional în cazul fronturilor

late şi înalte domeniu de declanşare
se mărește.

Reglare pe 4 dimensiuni

Datorită reglajelor pe 4 dimensiuni,

dimensiunea rosturilor este exactă.

Reglarea pe adâncime este integrată
și se efectuează fără unelte.

Funcţionare sigură

Deschidere simplă prin tragere şi
închidere prin apăsare.

TIP-ON BLUMOTION rămâne
complet funcțional.

www.blum.com/
trailertiponblumotion
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LEGRABOX
Eleganţă în mişcare
Sistemul box convinge prin contururile clar definite, design-ul simplu al laterale
lor şi liniile concepute ca element central de design. Design-ul elegant al
LEGRABOX vine în sprijinul tendinţelor actuale din domeniul mobilierului şi
deschide posibilităţi variate de configurare. Sistemul de glisare oferă și mai mult
confort de mișcare – cu forțe de deschidere scăzute de la primul milimetru,
mișcare ușoară sincronizată și funcție BLUMOTION integrată.

Mai multe informaţii
referitoare la LEGRABOX
găsiți la: www.blum.com/
legrabox
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Design suplu

LEGRABOX convinge cu pereții
laterali subțiri de 12.8 mm, care

sunt drepți atât pe interior, cât și pe
exterior.

Variante multiple de design

Cu varianta LEGRABOX free se pot

realiza toate cerinţele individuale de
design. Fie că este vorba de sticlă,

lemn sau piatră – selecția de materi
ale este aproape nelimitată.

Sistem adecvat de

compartimentare interioară

AMBIA-LINE, sistemul de comparti
mentare interioară cu designul sim

plu al ramei se integrează armonios
în LEGRABOX ca și material și cu

loare. Sau pune accente în special
cu decorurile de lemn selectate.

9

TANDEMBOX antaro
Dreptunghiular şi clar pe toată linia
TANDEMBOX antaro înseamnă un limbaj clar, rectangular al formelor– indiferent
dacă este construit cu lonjeron sau ca şi cutie de sertar închisă în lateral cu
element de inserţie. Toate componentele sunt în concordanţă din punct de
vedere cromatic şi subliniază astfel designul minimalist al produsului. Calitatea
crescută a mişcării este asigurată şi de cilindrii din plastic cu fricțiune redusă
la clase de încărcătură dinamică de 30 şi 65 kg. Iar aceasta pe toată durata de
viaţă a mobilierului.

Găsiți mai multe informații
despre TANDEMBOX la:
www.blum.com/
tandemboxantaro
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TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro în baie

Suportă încărcătură dinamică până la 65 kg
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Glisare ultra-uşoară sincronizată

Mod confortabil de reglare pe 4 dimensiuni

Suportă încărcătură dinamică până la 60 kg
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Găsiți mai multe informații
despre MOVENTO la:
www.blum.com/movento

MOVENTO
Evoluția mișcării
MOVENTO oferă o glisare sincronizată ultra-uşoară, o reglare a frontului pe
4 dimensiuni şi o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg sau 60 kg
cu stabilitate ridicată şi valori foarte bune ale cotei de coborâre. Pentru
fronturi fără mâner există MOVENTO cu TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON sau
SERVO-DRIVE.
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TANDEM
Plutește. Practic. Pretutindeni.
Glisare uşoară pentru extrageri şi sertare din lemn – și asta în fiecare încăpere
a locuinţei: Totul este posibil grație sistemului de glisare TANDEM. Programul
variat al sistemului de glisare TANDEM oferă soluţia potrivită pentru fiecare
piesă de mobilier. Iar datorită funcţiei integrate BLUMOTION, sistemul se închi
de lin şi silenţios.

Mai multe informaţii
despre TANDEM:
www.blum.com/tandem
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Posibilităţi multiple de realizare a mobilierului

Adecvat pentru fiecare încăpere a locuinţei

Suportă încărcătură dinamică până la 50 kg
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Idei de la Blum pentru
bucătării practice
De obicei, bucătăriile sunt utilizate intens și trebuie să-și dovedească zilnic
funcționalitatea. Prin preocuparea noastră pe termen lung cu necesitățile utiliza
torilor de bucătării, Blum a elaborat o serie de idei care pot face ca o bucătărie
modernă să fie și mai funcțională.

www.blum.com/ideas

Blum Inspirations

Soluțiile consacrate impresionează
în orice încăpere. Însoțiți-ne într-o

călătorie a descoperirilor în lumea
soluțiilor creative pentru mobilier,
pentru orice casă.

www.blum-insprations.com
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Concept de bază

Sisteme de extragere

Extragere totală și parțială

Acces fizic şi vizual sporit

Extragerile totale au avantajul, față de

extragerile parțiale, că se pot extrage în
întregime. Astfel, utilizatorul de mobilier

are acces vizual total la conținutul extra

gerii, toate obiectele sunt ușor accesibile
– chiar și cele care sunt poziţionate în
partea din spate a extragerii.

Extragere parţială

Extragere totală

Pierdere efectivă la extragere
Pierdere la extragere a sistemului de glisare
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Asistență eficientă în toate
etapele de lucru
Cu serviciile și ajutoarele pentru prelucrare de la Blum ajutăm clienții oricând
și oriunde. Serviciile noastre se orientează direct în funcție de activitățile
cotidiene ale clienților noștri. Aplicații practice online și ajutoare bine studiate
pentru prelucrare contribuie la proiectarea și prelucrarea exactă.

Planificare, proiectare și

Montare și reglare

Cu ajutorul configuratoarelor de la Blum,

dispozitivele mobile asigură montatorilor

selecțarea produselor

producătorii obțin un serviciu gratuit pentru
proiectarea de corpuri cu feronerie Blum.

Rezultatul complex al proiectării îi susține
în mod optim în procesul de producție.

www.blum.com/planningtools
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Aplicația EASY ASSEMBLY pentru

informațiile utile și filme necesare chiar la
fața locului. Toate informațiile pentru un
montaj simplu, exact și pentru reglarea

produselor Blum sunt acum disponibile
offline, în orice moment.

www.blum.com/eaapp

Maşini de găurit şi de
montat feronerie

Gama largă de maşini de găurit şi
montat feronerie de la Blum oferă

suportul ideal pentru orice situaţie

montaj. Instalarea rapidă şi operarea
simplă asigură un montaj eficient al
feroneriei Blum.

Dispozitive de asamblare

Dispozitivele de asamblare oferă asis

tență optimă la prelucrare: prin aplicații
simple, ușurință în utilizare și o durată
de viață extinsă pentru mai mult con
fort la montare.

Şabloane şi ajutoare pentru montaj
Șabloanele și ajutoarele de montaj

asigură o poziționare exactă și garan

tează funcționarea optimă a produselor
Blum. Ele pot fi utilizate fie în atelier, fie
la locul montajului.
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Calitate
Produsele noastre trebuie să convingă prin funcționalitate crescută și calitate.
De aceea, este important să respectăm nu doar prin normele general valabile,
ci și prin standardele noastre înalte interne. În plus, punem o valoare mare pe
nivelul crescut de calitate în materie de servicii și pe colaborarea cu clienții,
partenerii și furnizorii noştrii.
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Standarde de calitate

Observarea în practică

Standarde interne de încercare

Standarde externe de încercare

în privinţa calităţii derivă din exa

din această activitate, au fost

pe colaborarea cu diferite instituții

Exigența ridicată a firmei Blum

minarea practicii desfăşurată în
mod continuu de mulţi ani.

Pe baza cunoştinţelor acumulate
dezvoltate procedee de testare
și de încercare interne, care la
nevoie sunt actualizate.

Blum pune un accent deosebit și
externe și pe conformitatea cu
normele și cerințele acestora.

Proceduri Blum interne de testare pentru sisteme de extragere

Test de încărcare statică

Test de încărcare laterală

Durabilitate

poziţia complet deschis, pentru

încărcări fără intenţie

30.000 de deschideri sunt com

Cu încărcare suplimentară în
simularea sprijinirii pe front.

Pentru asigurarea împotriva unei

Test de 100.000 cicluri, din care
plete, până la opritorul extragerii

Găsiți mai multe informații despre calitatea Blum la:
www.blum.com/quality
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LEGRABOX

Dimensiuni corp

xx

Proiectare (înălțimea M)

x=

LW = lăţime interioară corp
LW

FA = acoperire front

–3
1

Cote de asamblare front pentru montare
cu şuruburi

32
51*

23.4

min 38*

min 68**

Spaţiu necesar în corp

14

FA

20.5

Cote de găurire front –
Montare EXPANDO

* +1 mm la montarea şinelor de glisare
înainte de montarea corpului

** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare a spatelui sertarului

9

min 51*

19

32

32

Ø 10

min 12

* +1 mm la montarea şinelor de glisare
înainte de montarea corpului
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LEGRABOX

Sisteme de extragere

Spaţiu necesar
NL = L
 ungime nominală

*incl. 2 mm reglare înclinare

Desen: Scară 1:1

Distanță
minimă
sus

Înălţimea
lateralei

Lățime falț

Poziţia

şuruburilor

pentru şine

Adâncime falţ

le de corp

Lăţime de montaj
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Sisteme de extragere

LEGRABOX

Lista de componente sertar LEGRABOX
Componente

1
	Şine
de corp
2a
2b

3

2c
3
4

2c

2a

1
4

Asamblare LEGRABOX
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2b

Laterale de sertar

Capace de acoperire exterioare
Capace de acoperire interioare
Suporturi de spate
Cuplaje de front

LEGRABOX

Sisteme de extragere

Cuplare, decuplare pe şine LEGRABOX

Reglaj front

3

1
2
1

2

2

T20
Este necesară reglarea în ambele părţi

Reglaj pe înălţime
1

Reglaj în lateral
2

Reglaj înclinare front
3
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Sisteme de extragere

TANDEMBOX

Dimensiuni corp
NL = Lungime nominală

LW = Lăţime interioară corp

LT = Adâncime interioară corp
FA = Acoperire front

Cotă de proiectare (înălțimea M)
Spaţiu necesar în corp

cu şuruburi

Cote de montare front pentru montaj
INSERTA și montare prin presare

+0.2
–0.1

min 47.5

32

Ø 10
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Cote de montare front pentru montare

12

Cote de montare a spatelui sertarului

TANDEMBOX

Sisteme de extragere

Spaţiu necesar
NL = L
 ungime nominală
98.5 *

* +38 mm pentru sertare interioare

NL

+3

Desen: Scară 1:1

Distanţă

minimă sus
Înălţimea
lateralei

Poziţia

şuruburilor

pentru şinele
de corp

Lăţime de montaj
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TANDEMBOX

Componente sertar TANDEMBOX
Componente

1
	Şină
de corp
2a

3

2b
3
4

2a

2b

Asamblare TANDEMBOX
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Laterale de sertar

Capace de acoperire
Suporturi de spate
Cuplaje de front

TANDEMBOX

Sisteme de extragere

Cuplare, decuplare TANDEMBOX

Reglaj front
Reglaj pe înălţime

Reglaj pe înclinare

Reglaj în laterală

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX intivo
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MOVENTO

Dimensiuni corp
NL

= Lungime nominală

LT

= Adâncime interioară corp

LW

= Lăţime interioară corp

SKW = Lăţime interioară sertar
NL
LW

LT

Cote de proiectare
Lungime sertar (SKL)

Dimensiuni sertar

Spaţiu necesar în corp

SKL = NL - 10
37

32

10

NL
NL + 3*

Indicaţie

**La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului, reglarea în lateral este limitată şi totodată toleranţa lăţimii interioare
a sertarului este folosită în totalitate.

Spaţiu necesar

NL

NL = lungime nominală
30

+3

Spațiu
necesar
în corp

NL
Sistem de
extragere

Lungime
sertar

Spațiu
necesar
în corp

NL
Sistem de
extragere

Lungimesertar

253 mm

250 mm

240 mm

483 mm

480 mm

470 mm

273 mm

270 mm

260 mm

503 mm

500 mm

490 mm

303 mm

300 mm

290 mm

523 mm

520 mm

510 mm

323 mm

320 mm

310 mm

553 mm

550 mm

540 mm

353 mm

350 mm

340 mm

583 mm

580 mm

570 mm

383 mm

380 mm

370 mm

603 mm

600 mm

590 mm

403 mm

400 mm

390 mm

653 mm

650 mm

640 mm

423 mm

420 mm

410 mm

703 mm

700 mm

690 mm

453 mm

450 mm

440 mm

753 mm

750 mm

740 mm

MOVENTO

Sisteme de extragere

Desen: Scară 1:1

Distanţă minimă sus

Poziţia şuruburilor pentru
şinele de corp

Spaţiu necesar

Lăţime de montaj
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Sisteme de extragere

MOVENTO

Componente MOVENTO
Piesele de feronerie
1
2

Sisteme de glisare
Cuplaj

3 Setare a adâncimii
	

(opțional pentru aplicații pe interior)

2

1

3

Asamblare MOVENTO

Setare opțională pe adâncime
32

MOVENTO

Sisteme de extragere

Cuplare, decuplare MOVENTO

Reglare front
Reglarea în lateral

Corectarea reglărilor lateralei spate

Reglaj pe înălţime

Reglaj pe înclinare

Reglaj în adâncime

MOVENTO cu BLUMOTION

MOVENTO cu TIP-ON
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TANDEM

Dimensiuni corp
NL

= Lungime nominală

LT

= Adâncime interioară corp

LW

= Lăţime interioară corp

SKW = Lăţime interioară sertar
NL
LW

LT

Cote de proiectare
Lungime sertar (SKL)

Dimensiuni sertar

Spaţiu necesar în corp
Extragere parţială

* + 1 mm cu TIP-ON

Adâncimea nișei 12–15 mm

(Excepție extragere parțială: 12–13 mm)

Extragere totală

* + 1 mm cu TIP-ON

Pentru schimbarea între extragerea
totală și parțială luaţi suplimentar în
calcul 3 mm (cota A)

Spaţiu necesar

NL

NL = lungime nominală
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+3

Spațiu
necesar
în corp

NL
Sistem de
extragere

Lungime
sertar

Spațiu
necesar
în corp

NL
Sistem de
extragere

Lungime
sertar

253 mm

250 mm

240 mm

483 mm

480 mm

470 mm

273 mm

270 mm

260 mm

503 mm

500 mm

490 mm

303 mm

300 mm

290 mm

523 mm

520 mm

510 mm

323 mm

320 mm

310 mm

553 mm

550 mm

540 mm

353 mm

350 mm

340 mm

583 mm

580 mm

570 mm

383 mm

380 mm

370 mm

603 mm

600 mm

590 mm

403 mm

400 mm

390 mm

653 mm

650 mm

640 mm

423 mm

420 mm

410 mm

703 mm

700 mm

690 mm

453 mm

450 mm

440 mm

753 mm

750 mm

740 mm

TANDEM

Sisteme de extragere

Desen: Scară 1:1

Distanţă minimă sus

Poziţia şuruburilor pentru
şinele de corp

Spaţiu necesar

Lăţime de montaj
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Sisteme de extragere

TANDEM

Componente TANDEM
Piesele de feronerie
1
2

Glisiere

Piese cuplaj

3 Element de reglare a frontului
	

(opţional)

1
3
4

2
3

Asamblare TANDEM

Element opțional de reglare a frontului
36

TANDEM

Sisteme de extragere

Cuplare, decuplare TANDEM

Reglaj front
Reglaj pe înălţime

2
1
cu feronerie de reglare front

Reglaj pe înclinare

Reglaj în laterală

cu feronerie de reglare front
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea
perfectă.

www.blum.com
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Blum în Austria şi în lume

Beneficiul global pentru clienţi

Inovaţii

fabrici în Austria (Vorarlberg) şi

produsele noastre, adică produ-

inovatoare de feronerie şi pentru

Blum deţine şi administrează opt
alte trei unităţi de producţie în

SUA, Brazilia şi Polonia, precum
şi 32 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 8.300 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 6.200 în Vorarlberg.

„Toţi cei care au de-a face cu

cătorul, comerciantul, montatorul
şi utilizatorul mobilierului, trebuie

să profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea şi să obţină

beneficiul său personal”, aceasta
reprezintă chintesenţa filozofiei

beneficiului global pentru clienţi
însuşită de firma Blum.

Pentru a oferi clienţiilor soluţii

a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-

vestiţii sistematice în cercetare şi

dezvoltare, în unităţi de producţie
şi instalaţii, precum şi în pregăti-

rea profesională a angajaţilor. Cu
peste 2.100 brevete înregistrate

la nivel global, se numără printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Calitate

Mediu

DYNAMIC SPACE

nu se aplică doar în cazul pro-

comportament ecologic raţio-

unei bucătării practice sunt

Concepţia Blum despre calitate
duselor. Compania doreşte ca şi
serviciile sale şi colaborarea cu

clienţii şi partenerii săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată
în privinţa calităţii.

La Blum există convingerea că un
nal este avantajos din punct de

vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea

produselor noastre este numai un
aspect important între multe al-

tele. Alte măsuri importante sunt

folosirea de procedee de produc-

ţie ecologice, utilizarea inteligentă
a materialelor şi implementarea

unui management energetic mo-

Caracteristicile importante ale
desfăşurarea optimă a activităţilor
(Workflow), utilizarea eficientă
a spaţiului pentru depozitare

(Space) şi un confort de mişcare
ridicat (Motion). Cu ideile sale

pentru bucătării practice, Blum îşi
propune să aducă o funcţionare

ireproşabilă, confort şi ergonomie
în interiorul mobilierului.

dern şi prudent.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2020
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Tot conţinutul se află sub copyright-ul Blum.
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Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
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