Opritor pentru poliță
Fixare ușoară și sigură a poliței

www.blum.com

Opritor pentru poliță compatibilă
MOVENTO și TANDEM
Calitatea spaţiului de locuit nu este determinată doar de design, ci și de con
fort. De aceea am dezvoltat un mecanism practic, de blocare pentru polițe cu
extragere totală . Decent şi ergonomic polița se blochează poziție deschisă.
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Aplicaţii diverse
Fie în bucătărie, în baie sau în diverse spații de locuit și gospodărie. Cu opri
toarele pentru poliţă, acestea rămân deschise în siguranță acolo unde sunt
utilizate. Extindeți flexibil spațiul de depozitare. Aparatele de bucătărie și de
uz casnic devin mobile şi mai ușor de utilizat. Printr-o simplă atingere polițele
dispar din nou în interiorul mobilierului.

Spațiu de depozitare, acolo
unde aveți nevoie de el
Mecanic

închidere
amortizată

Închide polițele întotdeauna lin şi silenţios,

indiferent de impulsul, sau forţa aplicată la
închiderea poliței.

Totul este la locul său atunci

când coșul de rufe își găsește
locul lângă mașina de spălat.
Iar polița rămâne deschisă în
siguranță, atâta timp cât este
nevoie.
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Mecanic

deschidere &
închidere
amortizată

Confort deosebit: Prin apăsarea frontu

lui polița iese afară. După deblocare, se

închide lin şi silenţios datorită BLUMOTION
integrat.

Mecanic

deschidere

Extrageți polița prin apăsare. Astfel accesul
devine confortabil la extregerea și introdu
cerea la loc în spaţiul destinat. Închidere
prin apăsare, fără amortizare.
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Extindeți rapid

spațiul de depozitare

Uşor de accesat și apoi, imediat
introdusă înapoi la loc.

Cu o atingere, polița este de

blocată și spațiul de depozitare
dispare în mobilier. În birou,

polița devine un ajutor rapid.
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Funcţionare ușoară
și fixare sigură
Opritorul se blochează și menține stabilă poliţa în ambele laterale atunci
când aceasta este extrasă complet. Eliberarea opritorului se efectuează
datorită sincronizării, confortabil, cu o singură mână prin ridicarea pârghiei.
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Montaj simplu
Doar câțiva pași sunt suficienți pentru a înnobila o poliță. Cu un opritor
pentru poliță.

Unitatea de blocare și arborele de sincronizare

Atașați unitatea de blocare la arborele de sincronizare.
Aceasta trebuie să se integreze sub polița.
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Feronerie și șablon în acelaşi timp

Unitatea și elementul de blocare au și rol de șablon.
Puneți șuruburile în pozițiile de fixare desemnate.

Puteți utiliza atât şuruburi pentru lemn cât și euroşuruburi
pentru elementul de blocare.
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Opritor pentru poliță

Informaţii pentru comandă şi pentru proiectare

Produs

Descriere

Spațiu necesar

▬▬Compatibil doar cu glisiere cu exragere

totală
TANDEM și MOVENTO, nu poate fi folosit cu
glisieră cu extragere parţială TANDEM
Compatibil cu BLUMOTION, TIP-ON
BLUMOTION și TIP-ON
Blocare pe ambele părți
Prin sincronizare poate fi deblocat cu o mână
Poate fi aplicat în toate spaţiile de locuit
Fixare sigură
Montare ușoară – Feroneria are şi rol de șablon
Fixarea glisierelor în poziţie de fixare obișnuită

▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬

NL

+3

Informaţii pentru comandă
Opritor pentru poliță pentru MOVENTO și TANDEM

Opritor pentru poliță pentru TANDEM 19 mm

Compus din:
2x Unitate de blocare*
2x Element de blocare
1x Instrucțiuni de montare

Compus din:
2x Unitate de blocare*
2x Element de blocare
1x Instrucțiuni de montare
295H5700

295F5700

Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm,
Nr. Art. 609.1500 sau
Euroşuruburi , Nr. Art. 661.1450.HG

Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm,
Nr. Art. 609.1500 sau
Euroşuruburi, Nr. Art. 661.1450.HG

Fixare cu șuruburi pentru lemn posibilă

Fixare cu șuruburi pentru lemn posibilă

Arbore de sincronizare
Material

Aluminiu

Culoare

Aluminiu
ZST.1089W

De scurtat
Opţional

TB
NL
LW
TL
TBL
X
Y
TSBL

ZST.1160W

MOVENTO și TANDEM: Debitare: Lățime interioară corp - 87 ± 1 mm
TANDEM 19 mm: Debitare: Lățime interioară corp - 94 ± 1 mm
Opritor pentru poliță cu sincronizare pentru deblocare
cu o singură mână

= Lăţimea poliţei
= Lungime nominală
= Lățime interioară corp
= Lungimea poliţei
= Lungime bază poliță
= Grosime front
= Grosime bază poliță
= Lungime laterală poliţă

Prelucrare poliţă extractibilă
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Opritor pentru poliță

Informații pentru proiectare

MOVENTO 760H | 766H
Poliţă glisantă extractibilă

28.5

min 38*

16**

min 3

Spațiu necesar în corp

12 - 15
1.5
TB = LW - 22 +̶ 0.0

10

21
* +1 mm la montarea şinelor de
glisare înainte de asamblarea
corpului
** min. 25 mm la montare cu șanț

min 28.5

Reglare în lateral limitată

Poliţă glisantă extractibilă

Poliţă masă glisantă

TBL = NL ̶ 38
37 32
28

10

TL = NL ̶ 38 + X
28
X + 18*
X

NL
NL + 3*
* În plus + 12 mm stabilizare
laterală

10

NL
NL + X + 3*

* Suplimentar + 4 mm pentru
TIP-ON, sau suplimentar + 3 mm
pentru reglare pe adâncime

TANDEM 560H | 566H
Poliţă glisantă extractibilă

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 22 +0.0

Poliţă glisantă extractibilă

TBL = NL ̶ 38
37 32

Poliţă masă glisantă

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

27.5*

37*

16**

min 3

Spațiu necesar în corp

10

21

min 27.5

* Suplimentar + 1 mm pentru
TIP-ON, sau suplimentar + 3
mm pentru stabilizare laterală
** min. 25 mm la montare cu șanț

NL
NL + X + 3*

NL
NL + 3*

* Suplimentar + 4 mm pentru
TIP-ON, sau suplimentar + 2 mm
pentru POSISTOP

* Suplimentar + 12 mm
stabilizare laterală

TANDEM 19 mm 560F | 566F
Poliţă glisantă extractibilă

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 29 +0.0

Poliţă glisantă extractibilă

TBL = NL ̶ 38
37 32

Poliţă masă glisantă

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

37*

16**

27.5*

min 3

Spațiu necesar în corp

24.5
* + 1 mm cu TIP-ON
** min. 25 mm la montare
cu arbore de sincronizare

10

min 27.5

NL
NL + 3

NL
NL + X + 3*
* Suplimentar + 4 mm pentru
TIP-ON, sau suplimentar + 2 mm
pentru POSISTOP
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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 31 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 8.000 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 6.000 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 30.06.2019
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