TANDEMBOX

Un program. Trei linii.
Sistemul box pentru ideile dumneavoastră.

www.blum.com
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Un program

linii
design variat
trei

Toate dorinţele clienţilor pot fi îndeplinite cu un singur sistem box?

Acest fapt este posibil cu programul TANDEMBOX. Pentru că cele trei
linii TANDEMBOX plus, TANDEMBOX antaro şi TANDEMBOX intivo
au variante diferite de design. Baza pentru toate cele trei linii este
renumita şină de corp TANDEMBOX.

Fiecare linie oferă un spectru larg de aplicaţii: de la soluţii standard şi
până la aplicaţii speciale, ca de exemplu extragere de sub chiuvetă
sau SPACE CORNER.
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Optimizarea TANDEMBOX –

o tehnologie cu îmbunătățiri evidente

TANDEMBOX intivo –
varianta individuală

… îndeplineşte dorinţele individuale de design –

prin elemente de inserţie din orice material dorit.

12–15

TANDEMBOX antaro –
varianta puristă

... se distinge prin limbajul clar al formelor, indiferent

dacă este realizat cu lonjeron sau ca o cutie închisă cu
element de inserţie.
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TANDEMBOX plus –

varianta multifuncţională

… convinge prin spectrul larg de aplicaţii. Caracteristic
pentru acest sistem de extragere este lonjeronul

rotund. De asemenea posibil: realizarea de cutii de
sertar închise în lateral.
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Deschidere

confortabilă

Forţele de deschidere
mai mici şi o mişcare
mai lină la rulare

cresc confortul în

momentul deschiderii.

Calitate vizibilă

Calitatea evidentă,

cu un cuplaj de front
inovator, asigură
vizibil mai multă
stabilitate.

Funcţionare optimă.
Componentele îmbunătăţite din cadru

şi din şina corpului

îmbunătăţesc rularea
ultra-uşoară a produsului TANDEMBOX

şi asigură o mai fină
funcţionare.
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Tehnologie îmbunătăţită
În cadrul dezvoltării TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX s-au optimizat
și anumite funcții decisive pentru sistemele existente. O tehnologie cu îmbunătățiri
evidente pentru confort sporit în mișcare.
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Şina de corp TANDEMBOX –
Trei linii. O soluţie
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Baza tuturor liniilor de program TANDEMBOX o
formează şina de corp TANDEMBOX,

încercată şi apreciată de milioane de ori. Glisarea
sa extrem de uşoară entuziasmează utilizatorii
de mulţi ani. Calitatea ridicată a mişcării, la o
capacitate de încărcare dinamică de 30 kg şi

65 kg, este asigurată de trenul de role cilindrice
realizate dintr-un material plastic cu rezistenţă
foarte ridicată la uzură. Şi aceasta pe toată

durata de viaţă a mobilei. Numeroase teste de

mişcare şi de încărcare garantează acest standard ridicat de calitate.
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TANDEMBOX intivo –
varianta individuală
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Laterală închisă până sus şi totuşi

deschisă tuturor posibilităţilor de configurare
Cu TANDEMBOX intivo veţi individualiza bucătăria dumneavoastră

şi pe interior, pentru că astfel veţi avea numeroase opţiuni de reali-

zare. Însă indiferent de varianta pe care o alegeţi: Fiecare soluţie cu
TANDEMBOX intivo este ceva deosebit şi îndeplineşte dorinţele de
design individuale.
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TANDEMBOX intivo –
varianta individuală

▬▬Pentru o multitudine de idei de design completaţi cu materialele alese şi cu elementele de fixare BOXCOVER
▬▬Elementele de inserţie din sticlă de la Blum există în variantă neimprimată sau imprimată, de ex. cu decorul
sau logo-ul dvs.

▬▬Inserţii din piele de la Blum
▬▬Pentru un design liniar: BOXCAP – o aplicaţie pe materialul ramei
▬▬Pereţi laterali închişi
▬▬Înălţime de montaj pentru extragere de front: D (224)
▬▬Sertare potrivite: Înălţime N (68) şi M (83)
▬▬Echipare cu BLUMOTION (integrat), SERVO-DRIVE (opţional), TIP-ON BLUMOTION
▬▬Lăţimi de la 275 până la 1.200 mm, Lungimi nominale între 270 – 650 mm
▬▬Suporturi de front pentru extragerile interioare din material veritabil, toate componentele
de plastic adaptate la culoarea ramei.

TANDEMBOX intivo există în culorile alb sidefat şi negru terra.

Proporţii armonice şi design unitar cu BOXCAP

Pentru inserţii alegerea materialului este a
dumneavoastră – este posibilă şi utilizarea
de piele artificială.
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Extragere interioară cu elemente de inserţie din sticlă de la Blum.

ORGA-LINE a fost ajustată ca design şi
culoare la TANDEMBOX intivo.

Componentele din material plastic sunt de

Pentru TANDEMBOX intivo este disponibil
un sertar adecvat.

culoarea ramei.
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TANDEMBOX antaro –
varianta puristă
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Dreptunghiular şi clar pe toată linia
TANDEMBOX antaro înseamnă un limbaj clar, unghiular al formelor –

indiferent dacă este construit ca cutie deschisă cu lonjeron sau ca cutie
închisă cu element de inserţie. Toate componentele sunt în

concordanţă din punct de vedere coloristic şi subliniază astfel designul puritan al produsului.
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TANDEMBOX antaro –
varianta puristă

▬▬Lonjeron angular caracteristic
▬▬Posibilitatea de închidere laterală opţională cu elemente de inserţie
din sticlă, metal şi alte materiale pentru înălţimea C şi D

▬▬Componentele ORGA-LINE sunt ajustate la culorile ramei
▬▬Înălţime de montaj pentru extragere de front: C (192) şi D (224)
▬▬Sertare potrivite: înălţime N (68), M (83) şi K (117)
▬▬Echipare cu BLUMOTION (integrat), SERVO-DRIVE (opţional), TIP-ON BLUMOTION
▬▬Lăţimi de la 275 până la 1.200 mm
▬▬Lungimi nominale între 270 – 650 mm
▬▬Toate elementele din material plastic sunt ajustate la culoarea ramei

TANDEMBOX antaro există în culorile alb sidefat, aluminiu alb (RAL 9006) şi negru terra.

Caracteristic: lonjeronul colţuros
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Recipient închis cu elemente de inserţie metalice

Extragere interioară cu lonjeron şi element de inserţie din sticlă satinată de la Blum

Concept cromatic adaptat: ORGA-LINE pentru

TANDEMBOX antaro. Componentele din material
plastic sunt de culoarea ramei.

Adaptate: Pentru TANDEMBOX antaro există
un sertar adecvat.
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TANDEMBOX plus – varianta
multifuncţională
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Rotunjimi şi mai mult de atât
Cu TANDEMBOX plus aveţi soluţia pentru cele mai multe dorinţe ale
clienţilor: fie că este vorba de cutie de sertar deschisă cu lonjeron

rotund sau de cutie de sertar închisă în părţi, de extrageri foarte late

sau de sertare înguste. Varietatea programului TANDEMBOX plus vă
permite să realizaţi multiple variante de design.
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TANDEMBOX plus –
varianta multifuncţională

▬▬Varietate de program pentru diferite spaţii de depozitare
▬▬Înălţime de montaj pentru extragere de front: B (160), C (192) şi D (224)
▬▬Sertare potrivite: înălţime N (68), M (83) şi K (115)
▬▬Echipare cu BLUMOTION (integrat), SERVO-DRIVE (opţional), TIP-ON BLUMOTION
▬▬Lăţimi 275 până la 1.200 mm
▬▬Lungimi nominale între 270 – 650 mm
▬▬Toate componentele sunt din material plastic de culoare gri

Exemple pentru proiectarea ramelor de culoare alb stratificat sau gri-oţel

Acest spaţiu de depozitare deschis există
cu lonjeron dublu sau simplu.
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Cutie închisă în părţi, cu BOXSIDE cu perete
metalic dublu

Extragere interioară cu lonjeron dublu

Asigură ordinea: Separatoare ORGA-LINE

longitudinale şi transversale. Componentele de
plastic de la ORGA-LINE pentru TANDEMBOX

Sertare adecvate completează linia de program
TANDEMBOX plus.

plus sunt disponibile în culoarea gri.
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ORGA-LINE

Cutii de sertar închise în lateral.

Extrageri interioare

Extrageri cu front înalt

TANDEMBOX

TANDEMBOX intivo
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Plan general TANDEMBOX

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Confort la deschidere şi închidere

TANDEMBOX

Fie că alegeţi TANDEMBOX plus, TANDEMBOX antaro sau TANDEMBOX intivo –
Veţi putea utilizare fiecare dintre cele trei linii de program cu:
BLUMOTION

Cu BLUMOTION extragerile se închid

uşor şi silenţios – indiferent cu câtă forţă
se acţionează asupra acestora pentru

închidere sau cât de greu sunt încărcate.

SERVO-DRIVE

Este suficientă atingerea scurtă a unui

front fără mâner sau tragerea uşoară de

mâner – şi imediat sertarele şi extragerile se deschid, graţie asistenţei electrice
la mişcare SERVO-DRIVE.

Funcţia BLUMOTION este prezentă, fiind
integrată.

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION uneşte avantajele
ajutoarelor mecanice de deschidere

TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION.

La închiderea puternică, funcţia TIP-ON
se activează iar apoi BLUMOTION asigură închiderea silenţioasă şi uşoară.

Confort la mişcare pentru întreaga bucătărie

Utilizarea uşoară şi calitatea înaltă a mişcării nu este doar
pentru extrageri.

▬▬Pentru uşi cu mecanism de ridicare: BLUMOTION,
SERVO-DRIVE, TIP-ON

▬▬Pentru uşi: BLUMOTION, TIP-ON:
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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

te fabrici în Austria (Vorarlberg)

produsele noastre, adică produ-

inovatoare de feronerie şi pentru

Blum deţine şi administrează şapşi alte trei unităţi de producţie în

SUA, Brazilia şi Polonia, precum
şi 29 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 7.300 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru Grupul Blum, dintre care
5.500 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 sprijini clienţii cu 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 2.600 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.
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