CABLOXX

Mai multă libertate de design pentru
mobilier cu închidere centralizată

www.blum.com
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Opțiune în plus
pentru mobilierul valoros
Bunurile personale de valoare, documentele confidențiale, mărfuri valoroase –
mobilierul cu fronturi ce se pot încuia se folosește în diferite domenii.
CABLOXX oferă siguranță suplimentară în cazul mobilierului valoros și oferă
de asemenea o libertate de design foarte mare.
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Întreprinderea Blum

3

Toate tehnologiile
de mișcare

BLUMOTION, S
 ERVO-DRIVE,
TIP-ON BLUMOTION sau

TIP-ON – sistemul de închidere
Blum este utilizabil pentru

toate tehnologiile mecanice și
electrice de mișcare.

Diferite variante
de culoare

Cu opțiunile de culoare
negru terra, gri orion,
alb gri și alb mătase

piesele de închidere se
pot adapta la culoarea
fiecărui sistem box.
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O soluție pentru mai multe idei
Fie că este vorba de LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO sau TANDEM –
sistemul de închidere Blum vă oferă posibilități multiple de realizare.
Cu CABLOXX sunt realizabile mai multe lățimi și înălțimi de corp și diferite
înălțimi de extragere.
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Protecție
împotriva accesului nedorit
Pentru depozitarea ordonată, corectă și sigură, CABLOXX este soluția potrivită. Extragerile sunt bine închise și protejate prin urmare de accesul nedorit.
Sistemul de închidere Blum se poate realiza cu cilindrii de închidere uzuali.

Protecție de încredere
împotriva accesului
copiilor

Ca siguranță pentru copii,

un sertar cu încuietoare este
ideal în locuința dumnea-

voastră. Sursele potențiale
de pericol, ca de exemplu
produsele de curățenie

sau medicamentele sunt

păstrate în siguranță și în
afara accesului copiilor.
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Siguranță
împotriva răsturnării mobilierului
CABLOXX oferă mai multă siguranță la utilizarea mobilierului prin siguranța
integrată împotriva răsturnării. O unitate de blocare a extragerii garantează
că se deschide de fiecare dată o singură extragere. Astfel, chiar și mobilierul
individual poate fi realizat cu o calitate înaltă de design.
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Flexibilitate crescută

Dacă bara de blocare este
prelungită la d
 imensiunea
necesară, piesele de

distanțare și unitățile de

blocare se vor poziționa

liber. Astfel, CABLOXX vă
oferă o libertate crescută
în materie de realizare.

Indiferent de

sistemul de extragere

Piesa de închidere nu se
montează pe laterala

ci direct pe front. Astfel

CABLOXX nu are nici un
efect asupra montării și

prelucrării fiecărui sistem
de extragere.

Șablonul de pregăurire
Șablonul de pregăurire

vă asistă în pregăurirea
precisă a barelor de

blocare, distanțierelor și

arborilor de sincronizare,
la fel ca și pozițiile de

găurire pentru piesa de
închidere, și cotele de

găurire pentru sincronizare.
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Confort garantat la prelucrare
În combinație cu CABLOXX, sistemele Box și sistemele de glisare se
pot realiza cu măsurile uzuale de prelucrare. Datorită flexibilității sistemului
Blum de închidere, posibilitățile de reglare pe înălțime, lateral, înclinație și
adâncime rămân accesibile și se pot utiliza confortabil.
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CABLOXX

Privire de ansamblu a componentelor

Produs

Descriere

▬▬Cu un program compact CABLOXX vă oferă siguranță

suplimentară și în același timp o mare libertate de design

▬▬Soluție independentă de sistem – combinată cu diferite
sisteme box și de glisare

▬▬Flexibilitate crescută – utilizabil pentru diferite dimensiuni
de dulap

▬▬Pot fi folosite până la cinci extrageri cu o bară de blocare
▬▬Combinație posibilă cu toate tehnologiile de mișcare posibile
▬▬Confort de reglare nelimitat

Privire de ansamblu a componentelor

1d

4

1b
2

1b

3a
3b
3c

2

1b

1c

2

1a Bară de blocare
1b Distanțier

1c Piesă finisare

1d Unitate fixare încuietoare
2

Unitate încuietoare

3a Casetă de închidere
1a

3b Casetă de închidere – piesă frontală
3c Capac casetă închidere
4
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Cilindru (nu se livrează cu setul)

CABLOXX

Privire de ansamblu a componentelor

Informaţii pentru comandă
Set de bare de blocare cu prelungire flexibilă
1

3

Set bare de blocare
Până la înălțimea corpului

SW-M alb mătase mat

Z80.000S
Z80.000S

600 mm

Z80S0560

WGR

800 mm

Z80S0760

OG-M gri orion mat

Z80.000S

1300 mm

Z80S1260

TS-M

Z80.000S

alb gri
negru terra mat

Compus din:

Compus din:

1a
1b
1c
1d

3a 1x Casetă de închidere
3b 1x Piesă frontală casetă de închidere
3c 1x Capac casetă de închidere

1x bară de blocare, simetrică
1x distanțier pentru prelungire
1x piesă de finisare
1x unitate prindere încuietoare
1x șablon de perforat pentru piesa de finisare
1x instrucțiuni de montare

Opţional
Set de sincronizare*

Debitare bară de blocare:
Înălțime interioară LH - 2 mm
2

Set casete de închidere

Recomandat pentru lățimi de corp > 600 mm
în combinație cu funcție de închidere

Unități de blocare

Z80V000A
Dreapta

Z80.000V

stânga

Z80.000V

Compus din:
2x unitate prindere sincronizare
2x manetă de sincronizare
*L
 a utilizarea unui sistem de sincronizare sunt
necesare două seturi de bare de blocare.

Set preconfecționat de bare de blocare
Set preconfecționat de bare de blocare M/M/M
Pentru utilizarea cu LEGRABOX și TANDEMBOX
în sistem 32, înălțime interioară (LH) 544 mm

Arbore pentru sincronizare*
Pentru debitare

Z80S0542CA
Compus din:
1a
1b
1d
2

Bară de blocare, dreapta
Distanțier, premontat
Unitate premontată pentru încuietoare
3x unități de încuietori dreapta, premontate

Z80V1163W

Cotă de debitare: Lățime liberă LW - 7 mm
* În cazul sincronizării sunt necesare
două seturi de bare de blocare.

Ajutoare pentru prelucrare
Şablon pentru debitare

Set bare de blocare preconfecționat C/M
Pentru utilizarea cu LEGRABOX și TANDEMBOX
în sistem 32, înălțime interioară (LH) 544 mm

Debitarea barelor de blocare, distanţiere și arbore de
sincronizare.
Găurile pentru piesa de fixare a distanţierului şi a
arborelui de sincronizare.
65.0801

Z80S0542BA
Compus din:
1a
1b
1d
2

Bară de blocare, dreapta
Distanțier, premontat
Unitate premontată pentru încuietoare
2x unitate încuietoare dreapta, premontate

Șablon de poziționare casetă de închidere
pentru LEGRABOX

65.0807

pentru TANDEMBOX

65.0803
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CABLOXX

Proiectare

Necesar spațiu bară de blocare și sincronizare

Dimensiune frezare bară de blocare

45

4
16

Dimensiune găurire bară de blocare
32

ø2.5

Înălțimi minime front

Opțional cote găurire pt unitatea de fixare a sincronizării

min 7

min FH

ø2.5

Înălţime
N

M

K

B

C

antaro

intivo

D

F

TANDEMBOX

111

126

156

183

215

247

240

–

LEGRABOX

107

132

170

–

221

–

–

285

La rost [F] de 2 mm

Valabil pentru șine BLUMOTION

14

81

32

F

20

Înălțime minimă a frontului [min. FH]

32

37

D

CABLOXX

Proiectare

Dimensiuni găurire piesă frontală casetă de închidere
TANDEMBOX

Sertar din lemn

14
10
X

X

15.5

Ø2.5

SKH

ø2.5

X

ø2.5

14
9

9

14

9

LEGRABOX

Se pregăureşte piesa frontală a casetei de
închidere Ø 2.5 mm

Se pregăureşte piesa frontală a casetei de
închidere Ø 2.5 mm

Înălţime

Înălţime
LEGRABOX

N

M

K

C

F

[X] mm

40

59

97

148

212

M

K

B

C

D

TANDEMBOX

N

[X] mm

57 57 87 114 146 178

AMBIA-LINE
Lonjeron transversal neluat în considerare (+ 4 mm)

Specificație cilindru

D

antaro intivo

171

SKH

înălțime sertar

Dimensiune găurire cilindru

19

ø 4-6

FAo

max 15

28-48

ø 16.5-22

11-13

19

FAo
SFA

SFA

Acoperire front sus
Acoperire front pe laterală
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CABLOXX

Proiectare și calculare distanțiere

FH

Înălțime front

EBS

Dimensiunea de montaj casetă de închidere

X

Dimensiunea de perforare casetă închidere (pagina 15)

AF

Dimensiuni înșurubare element fixare front

uFA

Ieșire front în jos

F

Rost

EBS

FH

X

F

Legendă

AF

Calcularea distanțierelor
www.blum.com/configurator

uFA

Pasul 1

Pasul 2

Dimensiune de montaj casetă închidere (EBS)

Poziția casetelor de închidere (P) calculată în corp

EBS3

EBS3

FH3

F3

P3

EBS2

EBS2

FH2

P4

F2

EBS = X + AF
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P1 = EBS1
P2 = FH1 + F1 + EBS2
P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS 3
P4 = LH + uFA

FH1
P1

EBS1

EBS1

P2

F1

Proiectare și calculare distanțiere

Pasul 3

CABLOXX

Pasul 4
Dimensiuni calculate de debitare (Z)

D3

Distanța (D) calculată între unitățile de încuietori

Z3*= D3 ‒ 62

+ 0.3

P3

P4

D2

Z2*= D2 ‒ 32

+ 0.3

+ 0.3

P1

P2

D1

Z1*= D1 ‒ 32

D1 = P2 - P1
D2 = P3 - P2
D3 = P4 - P3

* Pentru o tăiere precisă recomandăm folosirea şablonului pentru
debitare 65.0801 (vezi pagina 13).
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CABLOXX

Planificarea setului de bare de
blocare preconfecționate

Înălțimea M/M/M
Poziția de fixare a șinelor de corp

Înălțime front, rosturi și măsuri de montare casete de închidere

358

3

61

3

198

38

3

110

157

Lungimea distanțatoarelor

157

LH 544

52

3

110

128

18

157
110

LEGRABOX: 51
TANDEMBOX: 52.5

128

Planificarea setului de bare de
blocare preconfecționate

CABLOXX

Înălțimea C/M
Poziția de înfiletare a șinelor de corp

Înălțime front, rosturi și măsuri de montare casete de închidere

3

61

3

358

38

3

110

157

Lungimea distanțatoarelor

LH 544

52

199

LEGRABOX: 51
TANDEMBOX: 52.5

317

199
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CABLOXX

Montare

Bară de blocare, unitate de încuiere și cilindru
Prelungirea barei de blocare *

Fixare piesă de finisare

Prelungirea distanțatorului *,
montare unitate de încuiere

2

3

1

4

LH - 2

5
Ø5
2

3

6

CLICK

4
* Pentru o tăiere precisă recomandăm folosirea şablonului pentru debitare 65.0801 (vezi pagina 13).
Montare bară de blocare

Montare unitate prindere încuietoare

CLICK

3.5 x 15 mm
20

Montare cilindru

Montare

CABLOXX

Casetă de închidere și sincronizare
Casetă de închidere – piesă frontală

Casetă de închidere cu capac

Unitate prindere pentru sincronizare

3.5 x 15 mm

3.5 x 15 mm
Prelungire arbore pentru sincronizare *

Împingere manetă de sincronizare

Suspendare arbore pentru sincronizare

CLICK

LW

-7

* Pentru o tăiere precisă recomandăm folosirea şablonului pentru debitare 65.0801 (vezi pagina 13).
Fixare manetă pentru sincronizare

Montare extrageri

Demontare extrageri

1

2
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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 28 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 6.900 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru Grupul Blum, dintre care
5.300 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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Tot conţinutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice şi de program.
Tipărit în Austria · IDNR: 000.000.0 · EP-283/5 RO-RO/06.17-1

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B

075100-Otopeni, jud. Ilfov
România

tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102

e-mail: info.ro@blum.com

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

