
Mechaninė atidarymo sistema baldams be rankenėlių

TIP-ON skirtas AVENTOS HK

www.blum.com



Tiesiog spustelėkite ir durelės atsidaro
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Lengvas atidarymas
pakabinamoms spintelėms

be rankenėlių
Nesvarbu virtuvė tai, vonia, svetainė ar miegamasis – baldai be 
rankenėlių yra populiarus modernių baldų dizaino akcentas. Lengvą 
baldų be rankenėlių atidarymą užtikrina mūsų mechaninė atidarymo 
sistema TIP-ON, kurią nuo šiol galima naudoti ir su mūsų AVENTOS 
HK pakėlimo mechanizmais. Užtenka lengvo spustelėjimo – ir spintelė 
be rankenėlių atsidaro: visa tai yra stebėtinai lengva ir labai praktiška, 
ypač virtuvėje.

Turinys
Funkcionalumas, kuris įkvėpia

Komplektuojančios dalys

Užsakymo specifikacija

Montavimas

Montavimas ir reguliavimas

Projektavimo informacija

TIP-ON yra universalus

Perfecting motion

3

4

6 

8 

10

12

15

16

18



Funkcionalumas, kuris įkvėpia
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Funkcionalus atsidarymas
ir saugus užsidarymas

Su TIP-ON skirtu AVENTOS HK atidaryti spintelių dureles be 
rankenėlių yra labai lengva ir paprasta: tiesiog spustelėkite fasadą
ir pakėlimo sistema atidarys dureles užtektinai, kad po to ranka,
jei reikia, lengvai jas galėtumėte pakelti aukštyn.

Kad uždarytumėt, reikia tik lengvai paspausti dureles. TIP-ON 
atmetėjas turi magneto gaudymo metalinę plokštelę, kuri tvirtinasi 
vidinėje fasado pusėje, saugaus uždarymo užtikrinimui.

TIP-ON visai virtuvei
Pakabinamos spintelės su pakėlimo mechanizmais dabar irgi gali 
būti atidaromos su TIP-ON pagalba, kartu su stalčiais ir durelėm be 
rankenėlių. AVENTOS HK pakėlimo mechanizmas buvo specialiai 
pritaikytas TIP-ON atmetimo sistemai. Nesvarbu tai vonia, svetainė 
ar miegamasis – funkcionalus TIP-ON sistemos veikimas puikiai 
pritaikomas bet kurioje namų zonoje.

TIP-ON – aukštos kokybės ir
paprastas naudoti

 ■ TIP-ON mechanizmas nesugenda, net
jei durelės atidaromos jas patraukiant.
 ■ Naujoviškas TIP-ON mechanizmas 
pagamintas iš aukštos kokybės 
sudedamųjų dalių. Jis veiks visą baldo 
tarnavimo amžių.
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TIP-ON atmetėjas 
išgręžimui

Visų TIP-ON skirto AVENTOS HK sudedamųjų dalių trumpa apžvalga

TIP-ON horizontalus 
adapteris

TIP-ON kryžminis 
adapteris

Magneto gaudymo 
metalinė plokštelė, 
prisukama medvaržčiu

Komplektuojančios dalys
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Pakėlimo mechanizmas AVENTOS 
HK, specialiai sukurtas veikimui su 
TIP-ON 

Standartiniai dekoratyviniai 
dangteliai 

Standartinis fasado laikiklis 

Pastaba

Klijuojama magneto gaudymo 
metalinė plokštelė negali būti 
naudojama su AVENTOS HK
skirtu TIP-ON mechanizmu

AVENTOS HK mechaninė atidarymo sistema pasižymi plačia panaudojimo 
galimybių programa, apimančia faktiškai visą pakabinamose spintelėse 
naudojamų fasadų spektrą.

TIP-ON atmetėjas yra dviejų tipų: standartinis tipas, spintelėms iki 500 mm
aukščio ir prailgintas tipas, 500 mm aukščio ir aukštesnėms spintelėms.
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Naudojant adapterį, jis tvirtinamas 
spintelės dugno centre.

Kaip ir visiems kitiems mūsų produktams, mes ir čia atkreipėme dėmesį į ypatingai lengvą TIP-ON 
mechanizmo skirto AVENTOS HK sumontavimą. Atskirų dalių surinkimui tereikia keleto judesių.

Pakėlimo mechanizmas prie 
spintelės pritvirtinamas lengvai
ir greitai.

TIP-ON atmetėjas įtaisomas į 
spintelės dugno centrą. Naudojantis 
mūsų gręžimo šablonu tai visai 
paprasta.

Po transportavimui skirto apsauginio 
fiksatoriaus nuėmimo, pakėlimo 
mechanizmo svirtis gali būti 
atlenkta.

Prisukama medvaržčiu magneto 
gaudymo plokštelė įsukama 
atsuktuvu.

Montavimas ir reguliavimas

TIP-ON atmetėjas taip pat gali būti 
pritvirtintas prie spintelės šono.

Montavimas
keliais judesiais
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Yra galimybė susižeisti, jei svirtis staigiai 
kiltų aukštyn. Po atidarymo, nebandykite 
jos dirbtinai nuleisti žemyn.

Dėmesio

Būtina pateikti specialią saugumo 
instrukciją, jei mechanizmas bus 
montuojamas Šiaurės Amerikoje.

Tikslus atsidarymo ir užsidarymo jėgų 
sureguliavimas, naudojant elektrinį 
atsuktuvą (Pozidriv®, 2 dydžio, 39 mm 
ilgio).

Durelės lengvai reguliuojamos visomis 
trimis kryptimis.

Jei durelės savaime kyla aukštyn, jėgą 
reikia sumažinti sukant prieš laikrodžio 
rodyklę.

Jei durelės savaime leidžiasi žemyn, 
jėgą reikia padidinti sukant pagal 
laikrodžio rodyklę.

Tobulam mechanizmo veikimui reikalingas tikslus sureguliavimas:

Galutinis sureguliavimas yra lengvas ir patogus: tikslus atidarymo ir uždarymo jėgų reguliavimas atliekamas
tiesiog mechanizme. Kalibravimo galimybė palengvina ir pagreitina AVENTOS mechanizmų jėgos reguliavimą. 
Fasado aukštis, plotis ir pakrypimas gali būti tiksliai sureguliuotas visomis trijomis kryptimis.

Tikslus,
greitas reguliavimas
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Užsakymo specifikacija

Štai kaip tai daroma: jėgos koeficientas = korpuso aukštis (KH) [mm] x fasado masė

Persidengiančiose srityse pasirenkant mechanizmus, mes rekomenduojame bandomąjį montavimą.

Jėgos mechanizmas iš abiejų pusių

4 jėgų mechanizmų pakanka darbui su 
visu fasadų spektru.

Naudodamiesi jėgos koeficiento 
formulėmis, paskaičiuosite reikiamą 
mechanizmų kiekį ir jų stiprumą. Jėgos 
koeficientas priklauso nuo fasado masės 
kartu su rankenėlėmis ir spintelės 
aukščio.

Naudojant trečią pakėlimo mechanizmą 
(Jėgos koeficientas padidinamas iki 
50%), mes rekomenduojame bandomąjį 
montavimą.

LF - Jėgos koeficientas

Kompelkte yra:

2 simetriniai jėgos mechanizmai

6 medvaržčiai, Ø 4 x 35 mm

Maksimali fasado masė, kai naudojami du jėgos mechanizmai, yra 18 kg

Jėgos mechanizmų komplektas

Jėgos koeficientas LF Atsidarymo kampas
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Atidarymo kampo ribotuvas

Kryžminio atsuktuvo galvutė

1) Naudokite 4 medvaržčius (kodas 609.1x00) mediniams fasadams. Plataus aliuminio profilio rėmeliams naudokite 4 savisriegius (kodas 660.0950).

Nailonas

2 dydis, 39 mm ilgio

Adapteris

TIP-ON mechanizmas užsakomas atskirai

Paveiksliukas

Tiesus adapteris

Kryžminis adapteris

Nikeliuotos

Med. fasadai ir plataus alium. prof. rėmeliai1)

Siauro aliuminio profilio rėmeliai

Durelių tvirtinimo plokštelių komplektas

Kompelkte yra: 

2 simetriškos durelių tvirtinimo plokštelės

Dangtelių komplektas

Kompelkte yra:

2 dangteliai kairys+dešinys

2 dangtelio dangteliai

Šviesiai pilkos, baltos, nikelio spalvos

TIP-ON „standartinis“ komplektas

TIP-ON “prailgintos versijos“ komplektas

Skirta fasadams, aukštesniems
nei 500 mm

Su magnetu

Montavimui korpuso briaunoje Ø 10 x 50 mm

Nailonas, RAL 7037, tamsiai pilkos spalvos 

Kartu su klijuojama ir prisukama 
plokštelėmis

Skirta fasadams, kurių aukštis
iki 500 mm

Išlendanti dalis, apytiksliai 18 mm

Su magnetu

Montavimui korpuso briaunoje Ø 10 x 76 mm

Nailonas, RAL 7037, tamsiai pilkos spalvos

Kartu su klijuojama ir prisukama 
plokštelėmis

Išlendanti dalis, apytiksliai 38 mm

Montavimas naudojant medvaržčius
Ø 3.5 mm arba Ø 4mm

Nikeliuotas cinkas

Nailonas 7036, pilkos spalvos

Montavimas medvaržčiais

EXPANDO

Nailonas 7036, pilkos spalvos

Universalus gręžimo šablonas

Fiksavimo kiaurymių gręžimui visiems 
AVENTOS pakėlimo mechanizmų tipams

Gręžimo šablonas

Į korpuso briauną montuojamam TIP-ON

Šablonas

Adapterio tvirtinimo kiaurymių tiksliam 
išgręžimui

Šablonas gaudymo plokštelei 
Naudojamas tiksliam TIP-ON gaudymo 
plokštelės, prisukamos medvaržčiais, 
pozicijos nustatymui

Įspėjimas: Klijuojama magneto gaudymo metalinė plokštelė negali būti naudojama su AVENTOS HK su TIP-ON mechanizmu
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Projektavimo informacija

D (mm)

X (mm)

3 x Ø 4 x 35 mm

Erdvės reikalavimaiGręžimo pozicijos pakėlimo mech. fiksavimui Tvirtinimo pozicijos pakėlimo mechanizmui

Gręžimo gylis 5mm

SOB Viršutinės plokštės storis *min. 261 – su matomu pakabinimo kronšteinu

Siauro aliuminio
profilio rėmeliai

Mediniai fasadai ir 
plataus aliuminio 
profilio durelės 1)

SOB Viršutinės plokštės storis

F Tarpelis

SFA Fasado šoninė užlaida

* Keičiantis medžiagos storiui, matmenis
 perskaičiuokite

19 mm pločio aliuminio rėmelių profiliui
galima naudoti SFA (fasado užlaida iš šono) 
nuo 11 iki 18 mm

SFA  Fasado šoninė užlaida

Korpuso apdirbimasMinimalus tarpelisErdvė karnizui

MF Minimalus tarpelis atsidarymui (2 mm)

Gręžimai fasade Projektavimas siauro profilio aliuminio rėmeliui

Be OEB

* kairys ** dešinys

Montavimas šalia sienos:
Reikalingas min. 5 mm tarpas

1)  Naudokite 4 medvaržčius (kodas 609.1x00) mediniams fasadams. Plataus aliuminio profilio rėmeliams naudokite 4 savisriegius (kodas 660.0950).

OEB = Atidarymo kampo ribotuvas
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TIP-ON tvirtinimo pozicija

* min. 3.1 mm su medvaržčiais tvirtinama magneto gaudymo plokštele

Standartas

Skirta fasadams, kurių aukštis iki 500 mm Skirta fasadams, aukštesniems nei 500 mm

Prailginta versija

Adapterio tvirtinimo pozicija

Tiesus adapteris Kryžminis adapteris

TIP-ON montavimo matmenys

Standartas Prailginta versija

Adapterio montavimo matmenys

Tiesus adapteris Kryžminis adapteris

* Gamyklinis nustatymas = 2 mm * Gamyklinis nustatymas = 2 mm
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FAU

9
3*

Magneto gaudymo metalinės plokštelės prisukamos medvaržčiu projektavimas

Tiesus adapteris Kryžminis adapterisGręžimui

* Pozicionuojant magneto gaudymo metalinę plokštelę prisukamą medvaržčiu, rekomenduojame ją 3 mm išcentruoti atmetėjo TIP-ON atžvilgiu.

FAU – fasado apatinė užlaida
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Montavimas

Montavimas

Montavimas

Magneto gaudymo plokštelė, 
prisukama medvaržčiu

Magneto gaudymo plokštelė, 
prisukama medvaržčiu

Montavimas Magneto gaudymo plokštelė, 
prisukama medvaržčiu

Gręžimui

Tiesus adapteris

Kryžminis adapteris

Reguliavimas
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TIP-ON yra universalus

TIP-ON skirtas AVENTOS HK pakėlimo mechanizmams suteikia 
funkcionalų, mechaninį atidarymą nenaudojant rankenėlių. Su 
universaliomis taikymo galimybėmis, jis papildo mūsų lengvo baldų 
atidarymo be rankenėlių produktų liniją. TIP-ON suteikia atidarymo 
galimybę stalčiams, durelėms ir pakėlimo mechanizmams – kitaip 
sakant, visai gyvenamajai zonai.

TIP-ON privalumai trumpai:

 ■ Lengva atidaryti tik palietus
 ■ Saugus uždarymas įspaudus
 ■ Lengvas montavimas ir reguliavimas

Visada teisingas sprendimas
baldams be rankenėlių

Daugiau informacijos ir parsisiunčiamų brošiūrų ieškokite:
www.blum.com
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Kiti TIP-ON sprendimai sukurti funkcionaliam 
atidarymo komfortui:

Sprendimas metaliniams stalčiams be rankenėlių pasižymi
ypatingai patogiu atsidarymu. Užtenka vos paspausti fasadą
ir stalčiai be rankenėlių atsidaro.

Tokį pat atidarymo komfortą mes galime pasiūlyti ir durelėms
be rankenėlių. Tereikia vos spustelėti fasadą.

Lengvas mechaninis atidarymas TIP-ON pagalba taip pat
sukurtas ir mediniams stalčiams.

Atidarymo komfortas pakabinamoms
ir apatinėms spintelėms

TIP-ON skirtas TANDEMBOX

TIP-ON skirtas TANDEM

TIP-ON skirtas durelėms
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Mūsų tobulo
judėjimo supratimas

Blum paverčia baldų atidarymą ir uždarymą malonia patirtimi ir tai ženkliai padidina 
patogumą gaminant virtuvėje. Keli tūkstančiai darbuotojų nepertraukiamai dirba 
visame pasaulyje vystant mūsų tobulo judėjimo idėją. Mūsų veiklos dėmesio centre 
visada yra vartotojas ir jo poreikiai. Mes patenkinti tik tada, kai patenkinti mūsų 
vartotojai. Dėl to laimi visi mūsų partneriai, kurie dalyvauja baldų gamyboje, gaudami 
iš to pelną.

Jau 50 metų kokybė yra mūsų 
svarbiausias principas, kuriuo mes 
remiamės kurdami ir gamindami savo 
produktus. Mūsų furnitūra tiesiog 
spinduliuoja aukšta kokybe dėl jos 
nepriekaištingo ir komfortabilaus 
veikimo, visuotinai pripažįstamo dizaino 
bei ilgaamžiškumo. Tai turi įkvėpti ir 
priversti žavėtis tobulu judėjimu. Kartu su 
paslaugų asortimentu mes garantuojame 
aukščiausią kokybę.

Jie yra geriausia įmanoma pagalba 
visiems mūsų partneriams. Siekdami 
koncentruoti mūsų pastangas visuose 
lygiuose, mes nuolat palaikome ryšį 
su virtuvės naudotojais ir reguliariai 
keičiamės informacija su virtuvių 
gamintojais, surinkėjais ir pardavėjais.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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