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TANDEM plus BLUMOTION
Pluteşte. Practică. Pretutindeni.

www.blum.com

Late, înguste, mari, mici şi mult mai mult de atât
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Îndepliniţi dorinţe

diverse – cu doar
un program

Rulare extrem de uşoară a sertarelor şi extragerilor din lemn – şi
aceasta în fiecare spaţiu din locuinţă. Este ceea ce permite sistemul
de glisiere TANDEM, pentru că programul său generos are pregătită
soluţia potrivită pentru fiecare piesă de mobilă.
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Programul TANDEM …

Pentru fiecare încăpere, o soluţie bună – acest lucru

Totul este unitar, de la aspect la montare – acest fapt este

este posibil datorită:

în beneficiul clienţilor dvs. şi vă avantajează ca prelucrător:

■ Gamei largi de lungimi nominale
■ Capacităţilor de încărcare diferite (30 kg şi 50 kg)
■ Extensiilor parţiale şi extensiilor totale
■ Funcţiilor noastre opţionale precum SERVO-DRIVE,

■ Întotdeauna nevizibile: Glisierele ascunse nu sunt
vizibile pentru utilizatorul mobilei – independent de
dimensiunile sertarului sau ale extragerii.

■ Proiectare simplă, deoarece la folosirea glisierei cu

susţinerea electrică a deschiderii, şi TIP-ON,

extensie totală şi a celei cu extensie parţială, precum

susţinerea mecanică a deschiderii

şi la folosirea glisierei de 30 kg şi a celei de 50 kg,
dimensiunile de sertar sunt compatibile.

■ Prelucrare şi montare: Ajutoarele şi maşinile noastre
de prelucrare vă uşurează munca.
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… dezvoltat pentru dorinţele clienţilor

Cunoştinţe din
practică pentru

Din discuţii purtate cu producători mari sau mici şi
utilizatori de mobilă, ştim că mobila trebuie să îndeplinească neaşteptat de multe cerinţe. Mobila trebuie să
corespundă gustului individual, să fie practică, să ofere
mult spaţiu de depozitare, să posede diverse însuşiri în
funcţie de spaţiul de destinaţie, ş.a.m.d.

mobilă practică

Pentru noi, cei de la Blum, este important ca sistemul
de glisiere TANDEM să îndeplinească cât mai multe
cerinţe şi dorinţe ale clienţilor.
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Aplicaţii în living ...

6

... şi în hol

Surprinzător de

flexibil

Realizaţi cu uşurinţă mobilă cu design modern
Cu programul TANDEM puteţi pune în practică diverse idei pentru mobilă, de ex. puteţi realiza
elemente extractibile foarte late, comode joase cu distanţă mică faţă de podea (lowboard-uri) sau
poliţe glisante. Special pentru extragerile late cu lungimi nominale scurte am dezvoltat un mecanism
de stabilizare laterală opţional. În plus, indiferent cât de greu încărcate sunt sertarele sau extragerile,
închiderea este mereu lină şi silenţioasă, mulţumită BLUMOTION.

Un confort ridicat al mişcării şi pentru sertarele mici
Ochelari de soare, chei, mănuşi sau carneţele de
notiţe – în hol se depozitează mai ales lucruri mărunte.
De aceea, aici, piesele de mobilă cu sertare mici sunt,
de cele mai multe ori, suficient de încăpătoare. Clienţii
dvs. nu trebuie să renunţe din această cauză la rularea
extrem de uşoară oferită de TANDEM, deoarece gama
noastră largă de glisiere cuprinde şi lungimi nominale
scurte.
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Aplicaţii în dormitor

Libertate de configurare
surprinzător de mare

Mobilă deosebită, ca ceea din vis
Fie că este vorba de dressing sau dulap
clasic de haine – programul TANDEM vă
deschide multe posibilităţi de configurare
în dormitoare. La folosirea glisierelor cu
extensie totală, accesul comod până în
colţurile din spate este garantat.
Iar BLUMOTION asigură o închidere lină
şi silenţioasă.
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Aplicaţii în bucătărie

Surprinzător de stabile
Angajare deplină în activităţile zilnice din bucătărie
Sertarele şi extragerile sunt solicitate puternic îndeosebi în bucătărie.
Aici, acestea sunt deschise şi închise de multe ori pe zi – şi aceasta în
condiţiile în care sunt pline cu bunuri grele ca cratiţe, tigăi, recipiente cu provizii sau farfurii. Însă, datorită apreciatei calităţi Blum, glisierele TANDEM
fac faţă cu brio la aceste solicitări, pe toată durata de viaţă a mobilei. Suplimentar, se pot realiza foarte multe aplicaţii dintre cele mai diverse – de
la extrageri late, continuând cu SPACE CORNER, soluţia de dulap pentru
colţ, şi până la poliţe glisante, cu sau fără împrejmuire.
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Aplicaţii în baie ...
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... şi în camera copilului

Surprinzător de potrivite
Mobila participă şi ea la joc
În camera copilului, mobila trebuie să suporte multe, însă datorită stabilităţii ridicate
a glisierei TANDEM, copiii pot să se şi sprijine câteodată de sertar sau extragere.
Iar extragerile TANDEM oferă suficient spaţiu pentru toate, fie că este vorba de un
ursuleţ de pluş sau de o colecţie întreagă de jocuri.

Soluţii creative pentru baie
În baie este nevoie de soluţii de mobilă bine gândite. Aici este de apreciat faptul că,
prin folosirea programului TANDEM puteţi realiza şi sertare late cu lungimi nominale
scurte – mulţumită mecanismului nostru de stabilizare laterală. Deosebit de important
în baie: Şinele de glisare zincate şi cărucioarele pe tren de role din material plastic
garantează cea mai bună protecţie anticorozivă.
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Frumoasă şi practică

Frumoasă şi practică
Mobila nu trebuie doar să arate frumos, ci trebuie să fie
şi practică – mulţumită soluţiilor inteligente de feronerie
din spatele fronturilor. De aceea, în cadrul conceptului
DYNAMIC SPACE, ne ocupăm de mulţi ani cu necesităţile utilizatorilor de mobilă din toată lumea. Cunoştinţele
acumulate sunt folosite la dezvoltarea de produse noi,
care asigură o deschidere şi închidere foarte uşoară şi
comodă a mobilei, prin faptul că:

Optimizează procesele de mişcare
O viaţă internă a mobilei bine proiectată şi inovatoare
asigură desfăşurarea ergonomic avantajoasă şi cursivă
a proceselor de mişcare.

Permit mărirea capacităţii de depozitare
Mobila trebuie să ofere loc destul pentru depozitarea
bunurilor. În situaţia în care spaţiul este insuficient, el
poate fi suplimentat printr-o proiectare inteligentă.

Dau o senzaţie de satisfacţie
Închidere lină şi silenţioasă cu BLUMOTION – aceasta
este numai una dintre multele funcţii Blum, ce fascinează utilizatorii de mobilă de pretutindeni.

Oferă calitate
Calitatea este determinantă pe parcursul întregului proces de dezvoltare şi de fabricare a produselor noastre,
întrucât scopul nostru este: funcţionare ireproşabilă –
pe toată durata de viaţă a mobilei.

Oferă inovare
Inovaţiile noastre constituie adevărate cuceriri în domeniu. Ele fac mobila mai modernă şi mai practică – şi
asta pentru mulţi ani.

Cu TANDEM, totul merge ca pe roate
Glisierele cu extensie totală TANDEM permit clienţilor dvs. să apuce şi să scoată uşor bunurile
depozitate, deoarece sertarele şi extragerile se deschid complet, asigurând astfel accesul facil până
în colţurile din spate. Casetele, separatoarele longitudinale şi cele transversale ale sistemului nostru
de compartimentare interioară ORGA-LINE, ce se pot aranja în mod flexibil, asigură ordine în sertare,
pentru a avea totul rapid la mână. Cu SERVO-DRIVE, susţinerea electrică a mişcării de la Blum, sertarele şi extragerile pot fi deschise chiar şi numai cu o simplă atingere a frontului, ceea ce este foarte
practic, mai ales atunci când utilizatorul are mâinile ocupate.

Glisieră
cu extensie
totală
Glisieră cu
extensie
parţială
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Capacitate uriaşă cu mişcare de plutire
Cu TANDEM puteţi proiecta elemente extractibile foarte late, foarte înalte şi foarte adânci. Se câştigă
astfel spaţiu valoros pentru depozitare, şi cu tot plusul de greutate ce rezultă din aceasta, glisierele
pentru 30 kg şi 50 de kg îşi îndeplinesc promisiunile: stabilitate ridicată, cotă de coborâre redusă şi
rulare deosebit de uşoară.

Flexibilitate pe lăţime, adâncime şi înălţime
15

Cu TANDEM, de jur împrejur o senzaţie de satisfacţie
Rulare deosebit de uşoară, închidere lină şi silenţioasă mulţumită BLUMOTION şi deschidere foarte simplă cu
susţinerea electrică a deschiderii SERVO-DRIVE. Acest confort al mişcării vă va entuziasma clienţii, pentru că aşa
este o adevărată plăcere să deschizi şi să închizi mobila.

16

17

Rulare foarte uşoară – pe toată durata de
viaţă a mobilei
Ca oricare dintre produsele noastre, TANDEM îndeplineşte nu numai norme generale de calitate şi
directive. Sistemul nostru de glisare este conceput mai ales să reziste solicitărilor de zi cu zi, pentru
că din discuţiile avute cu producători de mobilă ştim, că mobila trebuie să suporte multe. Rulare
deosebit de uşoară, tranziţii amortizate ale şinelor, role cilindrice din plastic rezistent la uzură, şi
toate astea fără a fi nevoie de întreţinere. Aceasta înseamnă calitate, o calitate convingătoare care
este prezentă în milioane de cămine, pretutindeni în lume.
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Mobilă echipată pentru viitor cu feronerii
inovatoare
Inovaţiile noastre acordă mobilei însuşiri moderne de funcţionare pentru mulţi ani şi permit realizarea
unor tendinţe în domeniu. Astfel, mecanismul nostru de stabilizare laterală asigură o rulare paralelă
stabilă şi certă la extrageri late cu lungimi nominale scurte. Iar datorită cotelor de coborâre reduse ale
glisierelor noastre TANDEM, se pot realiza elemente extractibile foarte late şi mari, chiar dacă acestea
se află aproape de podea.
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SERVO-DRIVE
inside

Sistemul nostru de susţinere electrică a deschiderii, SERVO-DRIVE pentru TANDEM, este ideal la mobila
fără mânere, deoarece cu acesta, este suficientă atingerea uşoară a frontului, pentru a declanşa impulsul de deschidere la unitatea de antrenare SERVO-DRIVE. Acest sistem poate fi folosit la extrageri
cu BLUMOTION. Deschiderea prin atingere este obţinută şi prin utilizarea TIP-ON, sistemul nostru de
susţinere mecanică a deschiderii, pentru care este disponibil un mecanism de sincronizare – indicat la
extrageri foarte late pentru declanşare certă.

TIP-ON
inside
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Proiectare şi prelucrare simplă

Produsele noastre
sunt însoţite de

service

Dorim să vă susţinem, uşurându-vă cât mai mult posibil munca pe care o depuneţi,
începând de la proiectarea corpurilor, continuând cu comandarea feroneriilor şi până
la montare.
DYNALOG
DYNALOG, software-ul nostru pentru proiectare şi comandă, vă uşurează munca de
proiectare a corpurilor şi de întocmire a comenzilor cu feroneriile noastre. Deosebit
de practic: Verificările automate la coliziune garantează aplicabilitatea ideilor dvs. de
proiectare şi elimină încercările de montare.
Ajutoare pentru prelucrare
Cu şabloanele noastre de găurit, montarea glisierelor TANDEM se desfăşoară şi mai
rapid. Toate şabloanele de găurit pot fi comandate direct la Blum (vezi informaţiile
pentru comandă).
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Tehnică de ataşare cu cuplaj

Pur şi simplu aşezaţi şi împingeţi, gata!
Prin intermediul cuplajului TANDEM, cuplarea sertarului cu şinele de glisare, respectiv decuplarea, se efectuează într-o clipită,
economisindu-se astfel timp preţios la montare. Clienţii dvs. pot la rândul lor să decupleze şi să detaşeze sertarul foarte uşor,
de ex. la curăţenie. Cuplajul are în plus şi rolul de siguranţă împotriva ridicării neintenţionate a sertarului de pe şinele de glisare.

Reglare pe înălţime

Reglare în lateral

Pentru a obţine o imagine armonioasă a rosturilor, efectuaţi reglarea pe
înălţime. Nu aveţi nevoie de unelte şi
puteţi compensa până la 3 mm.

Prin intermediul elementului pentru
reglarea frontului, care este opţional,
puteţi monta simplu frontul şi îl puteţi
regla în lateral şi pe înălţime – pentru
rosturi uniforme.

2
1

Reglarea înclinării frontului la glisiera
cu extensie totală
Cu mecanismul integrat pentru reglarea înclinării frontului, puteţi orienta
frontul ca să fie paralel cu muchia din
faţă a corpului – şi asta rapid, comod şi
fără unelte.

24

Tehnică de ataşare cu ştift

Pur şi simplu potriviţi şi introduceţi, gata!
Montarea este rapidă şi simplă şi în cazul tehnicii de ataşare cu ştift. Sertarul se aşează pe şinele de glisare, apoi acestea se trag
spre faţă, până când ghearele intră în găurile de fixare prevăzute în fundul sertarului, iar la urmă se împing ştifturile de siguranţă.

Siguranţă împotriva ridicării

Reglarea înclinării frontului la glisiera
cu extensie totală

Siguranţa împotriva ridicării împiedică
desprinderea nedorită a sertarului de
pe şinele de glisare. Dacă este nevoie, siguranţa se deblochează printr-o
simplă acţionare cu degetul.

Orientarea frontului paralel cu muchia
din faţă a corpului se face rapid,
comod şi fără unelte, cu ajutorul
mecanismului integrat pentru reglarea
înclinării frontului.

Reglare pe înălţime

Reglare în lateral

O compensare pe înălţime de până la
2,5 mm poate fi realizată prin reglarea
fără unelte a sertarului pe înălţime.
Acest lucru asigură o imagine armonioasă a rosturilor.

Montarea frontului, reglarea lui în
lateral şi pe înălţime pot fi efectuate
cu ajutorul elementului opţional de
reglare a frontului – pentru obţinerea
de rosturi precise.
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Informaţii pentru comandă – tehnică de ataşare cu cuplaj
Glisieră cu extensie totală

Glisieră cu extensie parţială

Şine de glisare stânga+dreapta
TANDEM plus
BLUMOTION,
30 kg

TANDEM plus*,
30 kg

TANDEM plus
BLUMOTION,
50 kg

TANDEM plus*,
50 kg

TANDEM
BLUMOTION,
30 kg

TANDEM*
30 kg

NL
250 mm

560H2500B

560H2500C

270 mm

560H2700B

560H2700C

550H2700B

550H2700.03

300 mm

560H3000B

560H3000C

550H3000B

550H3000.03

320 mm

560H3200B

560H3200C
550H3500B

550H3500.03

550H4000B

550H4000.03

350 mm

560H3500B

560H3500C

380 mm

560H3800B

560H3800C

400 mm

560H4000B

560H4000C

420 mm

560H4200B

560H4200C

450 mm

560H4500B

560H4500C

480 mm

560H4800B

560H4800C

566H4500B01

566H4500C01

550H4500B

550H4500.03

500 mm

560H5000B

520 mm

560H5200B

560H5000C

566H5000B01

566H5000C01

550H5000B

550H5000.03

560H5200C

566H5200B01

566H5200C01

550 mm

560H5500B

560H5500C

550H5500B

550H5500.03

580 mm

566H5500C01
566H5800C01

566H6000B01

566H6000C01

550H6000B

550H6000.03

650 mm

566H6500B01

566H6500C01

550H6500B

550H6500.03

700 mm

566H7000B01

566H7000C01

750 mm

566H7500B01

566H7500C01

600 mm

560H6000B

560H6000C

566H5500B01
566H5800B01

* Potrivită pentru TIP-ON

Extragere multimedia – montare pe fundul corpului
Şine de glisare cu montare pe fundul corpului stânga+dreapta
TANDEM plus
BLUMOTION

Cuplaj stânga/dreapta
plastic/zinc

TANDEM
BLUMOTION

portocaliu
comandaţi stânga/dreapta

NL
350 mm

560H3500BU

550H3500BU

400 mm

560H4000BU

550H4000BU

POSISTOP (opţional)

T51.1700.04

Element de reglare a frontului (opţional)
plastic

plastic

gri închis, RAL 7037

natur

opritor de adâncime, fără TIP-ON
298.5500

NL

lungime nominală

KB

lăţime corp

295.1000

LW
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lăţime interioară corp

Lonjeron
Lonjeroane cu suporturi de spate stânga+dreapta
cromate
NL
400 mm

ZRE.363A.ID

450 mm

ZRE.413A.ID

480 mm

ZRE.443A.ID

500 mm

ZRE.463A.ID

520 mm

ZRE.483A.ID

550 mm

ZRE.513A.ID

580 mm

ZRE.543A.ID

600 mm

ZRE.563A.ID

650 mm

ZRE.613A.ID

Accesorii pentru poliţă glisantă cu împrejmuire
Suport introducere gheară spate (opţional)

Suport de colţ pentru împrejmuire

plastic
natur

gri închis, RAL 7037
T51.7000

Ţeavă pentru împrejmuire
cromată

împrejmuire dublă

ZTU.00Z0

împrejmuire triplă

ZTU.00D0

Piesă pentru blocarea extragerii (opţională)
ZRG.1094U

plastic

de scurtat, 1.094 mm

natur

295.5600

Debitare:
NL – 64 mm
KB – 106 mm

TIP-ON pentru tehnica de ataşare cu cuplaj
TIP-ON pentru glisieră extensie totală, stg+dr

TIP-ON pentru glisieră extensie parţială, stg+dr

30 kg

T55.7150S

30 kg

50 kg

T55.9150S

compatibil numai cu TANDEM

T55.1150S

compatibil numai cu TANDEM plus

Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON (opţional)

Arbore pentru sincronizarea TIP-ON (opţional)

plastic
gri închis, RAL 7037

aluminiu

T55.889W

de scurtat, 889 mm, potrivit pentru
lăţime corp KB 1.200 mm

T55.000R

Debitare:
LW – 277 mm

Stabilizare laterală
Set stabilizare laterală pentru glisieră extensie totală (stg+dr)*

Set stabilizare laterală pentru glisieră extensie parţială (stg+dr)*

KB până la 1.400 mm, de scurtat

KB până la 1.400 mm, de scurtat

NL până la 410 mm

ZST.410TV

NL până la 410 mm

NL de la 420 la 600 mm

ZST.580TV

NL de la 435 la 650 mm

NL de la 650 la 750 mm

ZST.750TV

* Disponibil din februarie 2011
Informaţiile pentru comandă referitoare la SERVO-DRIVE pentru TANDEM le găsiţi în broşura omonimă.
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ZST.410TT

ZST.650TT

Informaţii pentru comandă – tehnică de ataşare cu ştift
Glisieră cu extensie totală

Glisieră cu extensie parţială
Şine de glisare stânga/dreapta

Şine de glisare stânga/dreapta
TANDEM plus
BLUMOTION,
30 kg

TANDEM
BLUMOTION,
30 kg

TANDEM plus*,
30 kg

NL

✆ Toate articolele sunt disponibile numai la cerere

260 mm
285 mm
310 mm
335 mm
360 mm
385 mm
410 mm
435 mm
460 mm
485 mm
510 mm
535 mm
560 mm

561H2601B

561H2601C

260 mm

561H2851B

561H2851C

285 mm

561H3101B

561H3101C

310 mm

561H3351B

561H3351C

335 mm

561H3601B

561H3601C

360 mm

561H3851B

561H3851C

385 mm

561H4101B

561H4101C

410 mm

561H4351B

561H4351C

435 mm

561H4601B

561H4601C

460 mm

561H4851B

561H4851C

485 mm

561H5101B

561H5101C

510 mm

561H5351B

561H5351C

535 mm

561H5601B

561H5601C

560 mm

✆ Toate articolele sunt disponibile numai la cerere

NL

TANDEM*
30 kg

551H2601B

551H2601

551H2851B

551H2851

551H3101B

551H3101

551H3351B

551H3351

551H3601B

551H3601

551H3851B

551H3851

551H4101B

551H4101

551H4351B

551H4351

551H4601B

551H4601

551H4851B

551H4851

551H5101B

551H5101

551H5351B

551H5351

551H5601B

551H5601

* Potrivită pentru TIP-ON

TIP-ON pentru tehnica de ataşare cu ştift
TIP-ON pentru glisieră extensie parţială, stg+dr

TIP-ON pentru glisieră extensie totală, stg+dr
T55.7150S

30 kg

T55.3150S

30 kg
compatibil numai cu TANDEM

compatibil numai cu TANDEM plus

Arbore pentru sincronizarea TIP-ON (opţional)

Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON (opţional)
plastic

aluminiu

gri închis, RAL 7037

T55.889W

de scurtat, 889 mm, potrivit pentru
lăţime corp KB 1.200 mm

T55.000R

Debitare:
LW – 277 mm

Stabilizare laterală
Set stabilizare laterală pentru glisieră extensie totală (stg+dr)**

Set stabilizare laterală pentru glisieră extensie parţială (stg+dr)**
KB până la 1.400 mm, de scurtat

KB până la 1.400 mm, de scurtat
NL până la 410 mm

ZST.410TV

NL până la 410 mm

NL de la 420 la 600 mm

ZST.580TV

NL de la 435 la 650 mm

NL de la 650 la 750 mm

ZST.750TV

** Disponibil din februarie 2011

NL

lungime nominală

KB

ZST.650TT
lăţime corp

Informaţiile pentru comandă referitoare la SERVO-DRIVE pentru TANDEM le găsiţi în broşura omonimă.
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ZST.410TT

LW

lăţime interioară corp

Informaţii pentru comandă – ajutoare pentru prelucrare

DYNALOG 2.8

Şablon de găurit pentru Tandem

DYA.2842

T65.1000.02

Şablon universal cu riglă

Şablon universal singular

65.1000.01

65.1051.01

Punctator

Şablon de găurit pentru front Tandem

65.2950

ZML.0050

Şablon de găurit pentru TANDEM cu tehnică de ataşare cu ştift

Şablon de găurit pentru suportul de colţ al împrejmuirii

Reprezentare simbol

☎

ZML.0010
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T65.1100

Blum înseamnă mişcare

La Blum totul se învârte în jurul mişcării, fie că este

Foarte important pentru noi este conceptul beneficiului

vorba de sediul nostru central din Vorarlberg sau

global pentru clienţi. Conform acestuia, fiecare persoa-

de fabricile şi sucursalele noastre din toată lumea.

nă care intră în contact cu produsele noastre trebuie să

Feroneriile Blum transformă deschiderea şi închiderea

obţină foloase şi plusvaloare. Pentru a ne putea atinge

mobilei într-o trăire emoţională şi sporesc confortul

obiectivul, menţinem un dialog permanent cu utilizatori

mişcării în bucătărie.

de bucătării, producători de bucătării, tâmplari şi comercianţi de mobilă. Primim astfel sugestii şi idei, care
sunt apoi implementate direct în dezvoltare şi producţie.
Pentru aceasta, ne putem baza pe cei circa cinci mii
de angajaţi ai noştri din toată lumea, care prin eforturile,
cunoştinţele şi pasiunea lor, îşi aduc aportul la obţinerea calităţii ridicate Blum.
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Aşa am devenit deschizător de drumuri în branşa noastră.
În acest rol ne considerăm şi în ceea ce priveşte protecţia
mediului. Am fost prima firmă din branşă care a introdus
împachetările refolosibile, şi au trecut deja zeci de ani de când
am introdus o politică de eficientizare permanentă a consumurilor de energie şi resurse, în toate domeniile afacerii noastre.
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