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Montavimo įrankiai ir staklės
Tikslus surinkimas tobulam judėjimui pasiekti
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www.blum.com

Įkurta prieš beveik 60 metų Juliaus Blumo, šiandien BLUM yra tarptautiniu 
mąstu veikianti, šeimos valdoma įmonė. Įmonės strateginių tikslų sritis  
sudaro lankstų, stalčių ir pakėlimo sistemos. Visi mūsų vystomi produktai  
skirti tubulam judėjimui.

BLUM
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BLUM Austrijoje ir visame 
pasaulyje

Kokybė Aplinka DINAMIŠKA ERDVĖ

Nauda viso pasaulio klientams Inovacijos

BLUM valdo septynias gamyklas 
Austrijoje (Forarlberge), logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 27 filialus/atstovybes. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau nei 
100 rinkų. BLUM grupėje viso yra 
5 900 žmonių, 4 500 iš jų dirba 
Forarlberge.

Platus BLUM kokybės suvokimas 
taikomas ne tik produktams. Pa-
slaugos ir bendradarbiavimas su 
klientais ir partneriais taip pat turi 
atitikti tuos pačius aukščiausius 
kokybės reikalavimus.

Tikime, kad ekologiškas ir atsa-
kingas elgesys teikia ilgalaikę 
ekonominę naudą. Produktų 
ilgaamžiškumas yra tik vienas 
iš daugybės svarbių aspektų. 
Tolimesnės priemonės apima 
ekologiškus procesus, apgalvotą 
medžiagų naudojimą ir apdairų 
energijos valdymą. 

Sklandi darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Turėdama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, BLUM siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiką į baldų interjerą.

„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi turėti naudos iš BLUM 
produktų privalumų“ – tokia yra 
BLUM filosofija dėl įmonės nau-
dingumo viso pasaulio pirkėjams.

Klientų palaikymas dėka pa-
žangių montavimo sprendimų 
ir ilgalaikės įmonės sėkmės 
išsaugojimas reikalauja pasto-
vių investicijų į tyrimus ir plėtrą, 
gamyklas ir fabrikus, darbuotojų 
apmokymą. Su daugiau kaip 1 
200 įregistruotų prekės ženklų 
visame pasaulyje BLUM yra viena 
pažangiausių Austrijos įmonių.

Motion

Workflow

Space
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Montavimo įrenginiai kiekvienai 
situacijai
BLUM padės jums sumontuoti visus produktus kaip įmanoma efektyviai ir 
paprastai. Štai kodėl mes siūlome atitinkamus montavimo įrenginius kiekvienam 
savo produktui. Kad klientus įkvepiantis judėjimas būtų tobulas, o naudoti  
patogu, montavimas turi būti tikslus.
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Gręžimo ir presavimo staklės
Platus BLUM siūlomas gręžimo ir presavimo staklių asortimentas užtikrina 
teisingą sprendimą, nepaisant, kokie yra montavimo reikalavimai.  
Greitas suderinimas ir lengvas veikimas užtikrina efektyvų montavimą ir  
aukštos kokybės rezultatą.
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PRO-CENTER
PRO-CENTER yra priemonė 
greitai ir efektyviai išgauti 
horizontalius ir vertikalius 
visų tipų gręžimus. 

MINIPRESS PRO
Su MINIPRESS PRO garan-
tuojamas vertikalaus gręži-
mo tikslumas, jis atliekamas 
akimirksniu. Pneumatinė 
pavara, įrankių nereikalau-
jantis reguliavimas užtikri-
na, kad kiekvienas darbas 
būtų įgyvendinamas labai 
kokybiškai.

MINIPRESS P
Tikslusis MINIPRESS P 
puikiai tinka jūsų dažnai 
naudojamoms gręžimo 
schemoms ir įpresuojamai 
furnitūrai.

MINIPRESS M
MINIPRESS M yra patiki-
mas jūsų įrankis gręžti ir 
presuoti dirbtuvėse, arba 
netgi surinkimo vietoje pas 
klientą.
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Panaudojimo galimybių apžvalgaGręžimo ir presavimo 
staklės

Pakėlimo mechanizmai 
(AVENTOS HF)

Pakėlimo mechanizmai
(AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)

Lankstai

Kitų produktų / korpusų montavimas

Stalčiai



A1 x x x x

A2 x x x x

A3 x x o o

A4  B2 x x x x

B1 x x o o

A5 x x x x

A6 x x x x

A7  B3 x x o o

A8  B4 x x x x

B5 x x x x

B6 x x x x

B7 x – – –

C1 x x x x

C2 x x x x

C3 x x x x

C4 x x x x

C5 x x x x

C6 x – – –

D1 x x o o

D2 x x x x

D3 x x x x

D4 x x o o

D5 x x o o

D6 x x o o

D7 x x o o

E1 x x x x

E2 x – – –

E3 x x x x

E4 x x x x

E5 x – – –

E6 x x o o

x 

o 

– 
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PRO-CENTER MINIPRESS PRO MINIPRESS P MINIPRESS M

Vertikaliai montuojama sąvarža

Horizontaliai montuojama sąvarža

Vertikaliai montuojama sąvarža

Pakabukai spintelėms

Horizontalus kiaurymės mediniams kaiščiams gręžimas

Sisteminis gręžimas / grupės kiaurymių gręžimas

Kiti produktai

Spintelės surinkimas

LEGRABOX / TANDEMBOX / METABOX fasado laikiklis

MOVENTO / TANDEM fasado fiksatorius

Amortizatorius

Stalčiaus dugnas / nugarėlė

Bėgeliai

BLUMOTION, skirtas METABOX

SERVO-DRIVE laikančiojo profilio tvirtinimas

Fasadas

Stalčius

Spintelė

Stalčiai

Lankstas

Kryžminė lanksto plokštelė

Tiesi lanksto plokštelė

BLUMOTION / TIP-ON kryžminis adapteris

BLUMOTION / TIP-ON tiesus adapteris

BLUMOTION / TIP-ON įgręžimui

Fasadas

Spintelė

Lankstų sistemos

Pakėlimo mechanizmai

Lankstas

rekomenduojama

galima

negalima

Tiesi lanksto plokštelė

Tiesi lanksto plokštelė teleskopiniam svertui

Amortizatorius

Fasado tvirtinimas

Kryžminė lanksto plokštelė

Tiesi lanksto plokštelė

Pakėlimo mechanizmas

SERVO-DRIVE jungiklis

TIP-ON kryžminis adapteris

TIP-ON tiesus adapteris

TIP-ON įgręžimui

Fasadas

Spintelė

Montavimas (gręžimas / presavimas)
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M65.2000

Taikoma
vertikaliai / horizontaliai gręžti

 ▬ Lankstai: gręžimas / presavimas
 ▬ Lankstų plokštelės: gręžimas / 
presavimas
 ▬ Fasado laikikliai:  
gręžimas / presavimas
 ▬ Serijinės kiaurymės: gręžimas
 ▬ Bėgeliai prie korpuso: gręžimas
 ▬ Mediniai kaiščiai: gręžimas
 ▬ Jungtys: gręžimas / presavimas
 ▬ BLUMOTION/TIP-ON: gręžimas 

Serijinė komplektacija
 ▬ Pneumatinė pavara
 ▬ Gręžimo atstumo nustatymas ir 
gręžimo gylio nustatymas nau-
dojantis sukamąja rankenėle
 ▬ Gręžimo galvutė ir liniuotės gali 
būti keičiamos be įrankių
 ▬ Prispaudikliai
 ▬ Horizontali gręžimo galvutė

Papildomai
 ▬ Greito montavimo patronas
 ▬ Specialūs aksesuarai (derini-
mo planas, gręžimo galvutės ir 
liniuotės) su spalvine žyma

PRO-CENTER
Kaip ir priklauso sudėtingam gręžimo centrui, PRO-CENTER gali gręžti ir 
vertikaliai, ir horizontaliai. Jūs taip pat galite vertikaliai įpresuoti furnitūrą. Tai 
reiškia, kad visas su spintele, jos korpusu ir fasadu susijęs darbas gali būti 
atliktas greitai ir tiksliai. Platus papildomų aksesuarų pasirinkimas (derinimo 
planas, gręžimo galvutės ir liniuotės) užtikrina, kad savo pastangas pritaikytu-
mėte individualiems poreikiams.

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Žiūrėti  
PRO-CENTER 
vaizdo įrašą

Detalės Nr.
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Mūsų produktams iš anksto nustatyti reikiami gręžimo pozicijų 
atstumai. Dažnai naudojami atstumai taip pat gali būti iš anksto 
nustatyti paties staklių naudotojo.

Kiekviena gręžimo galvutė turi atskirą spalvinę žymą, montuo-
jama specialios rankenos užveržimo pagalba ir užtikrina, kad 
šiame procese nereiktų naudoti įrankių.

PRO-CENTER – tai vienintelės įmonės BLUM gręžimo ir presa-
vimo staklės, su kuriomis galima gręžti horizontaliai.

Be įrankių per kelias sekundes galima uždėti kitą specializuotą 
liniuotę su atskiras spalvines žymas turinčiomis atramomis.
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M54.2000

MINIPRESS PRO
Pasinaudokite daugybe MINIPRESS PRO universalių galimybių patogiai ver-
tikaliai gręžti korpusus, dureles ir fasadus. MINIPRESS PRO taupo jūsų laiką 
dirbtuvėse ir suteikia lankstumo. Staklės efektyviausios gręžiant kiaurymes 
vertikaliai ir presuojant furnitūrą. Spalvinė žymėjimo sistema palengvina darbą 
su MINIPRESS PRO.

Taikoma
 ▬ Lankstai: gręžimas / presavimas
 ▬ Plokštelės: gręžimas /  
presavimas
 ▬ Fasado laikikliai:  
gręžimas / presavimas
 ▬ Serijinės kiaurymės: gręžimas
 ▬ Bėgeliai prie korpuso: gręžimas

Serijinė komplektacija
 ▬ Pneumatinė pavara
 ▬ Gręžimo gylis nustatomas nau-
dojant sukamąją rankenėlę
 ▬ Skaitmeninė indikacija gręžimo 
matmenims nustatyti
 ▬ Gręžimo atstumo reguliavimas 
sukamąja rankenėle
 ▬ Gręžimo galvutė ir liniuotės gali 
būti keičiamos be įrankių
 ▬ Prispaudikliai 

Papildomai
 ▬ Greito montavimo patronas
 ▬ Centrinė atrama su lazerine 
markiruote
 ▬ Specialūs aksesuarai (derini-
mo planas, gręžimo galvutės ir 
liniuotės) su spalvine žyma

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Detalės Nr.

Žiūrėti  
MINIPRESS PRO 
vaizdo įrašą
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Nesvarbu, kokia programa naudojatės, gręžimo gylis tiksliai 
nustatomas sukamąja rankenėle su spalvos žyma. Bandomieji 
gręžimai daugiau nebereikalingi.

Gręžimo galvutė, kiekviena turinti atskirą spalvinę žymą įmon-
tuojama į stakles ir pritvirtinama be jokių įrankių.

Derinimas be įrankių taupo laiką. Spalvomis pažymėtos 
atramos ant liniuotės jau yra nustatytos. Pačios liniuotės mon-
tuojamos greitai ir paprastai.

Gręžimo atstumas tiksliai nustatomas sukamąja rankenėle su 
skaitmeniniu indikatoriumi.
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M53.1050

MINIPRESS P
MINIPRESS P – jūsų gręžimo ir presavimo specialistas. Jis tiksliai atliks įprastus 
darbus dirbtuvėse montuojant korpusus, dureles ir fasadus. Kartą suderinus 
stakles, gręžimas ir tvirtinimas bus greitas, tikslus ir paprastas. Taip pat yra 
papildomų komponentų, kurie dar labiau palengvina montavimą, pvz.,  
papildomos gręžimo galvutės arba galimybė grąžtą pakeisti be įrankių.

Taikoma
 ▬ Lankstai: gręžimas / presavimas
 ▬ Plokštelės: gręžimas /  
presavimas 

Serijinė komplektacija
 ▬ Pneumatinė pavara
 ▬ Gręžimo gylis nustatomas nau-
dojant sukamąją rankenėlę
 ▬ 5 špindelių persukama gręži-
mo galvutė įvairiems gręžimo 
variantams 

Papildomai
 ▬ Greito montavimo patronas
 ▬ Skaitmeninė indikacija gręžimo 
matmenims nustatyti
 ▬ Prispaudikliai
 ▬ Centrinė atrama su lazerine 
markiruote
 ▬ Papildomos gręžimo galvutės

Detalės Nr.

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Žiūrėti  
vaizdo įrašą apie  
MINIPRESS P
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Su priekyje sumontuota sukamąja rankenėle galima patogiai 
nustatyti reikiamą gręžimo atstumą.

Serijinėms 32 mm kiaurymėms gręžti galima naudoti 9 špin-
delių gręžimo galvutę, o 8 špindelių gręžimo galvutę galima 
naudoti fasadui ir korpusui gręžti, nenaudojant įrankių.

BLUM furnitūros detalėms montuoti su MINIPRESS P reikia 
minimalių pastangų.

Su persukama gręžimo galvute galima greitai, tiksliai ir be 
įrankių nustatyti įvairius gręžimo variantus.
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M52.1050

Žiūrėti  
MINIPRESS M 
vaizdo įrašą

MINIPRESS M
MINIPRESS M yra puikus, lankstus įrankis ir dirbti dirbtuvėse, ir tiesiogiai pas 
užsakovą, baldų surinkimo vietoje. MINIPRESS M nereikalauja suspausto oro 
ar trifazės elektros energijos, taigi gali būti pajungtas prie buitinio elektros 
tinklo. Geriausiai tinka dirbti su lankstais. Su MINIPRESS M produktų monta-
vimas yra daug tikslesnis ir efektyvesnis, nei naudojantis paprastomis vertika-
laus gręžimo staklėmis.

Taikoma
 ▬ Lankstai: gręžimas / presavimas
 ▬ Plokštelės: gręžimas /  
presavimas 

Serijinė komplektacija
 ▬ Rankinė pavara
 ▬ Gręžimo gylio reguliavimas 
sraigtu
 ▬ 5 špindelių persukama gręži-
mo galvutė įvairiems gręžimo 
variantams 

Papildomai
 ▬ Greito montavimo patronas
 ▬ Centrinė atrama
 ▬ Papildomos gręžimo galvutės

Detalės Nr.

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads
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Tikslų gręžimo gylį galima nustatyti su reguliavimo sraigtu.

Ranka spaudžiant svertą gręžiama tiksliai.

Tikslūs gręžimo matmenys fiksuojami užspaudžiamąja  
rankenėle.

Serijinėms 32 mm kiaurymėms gręžti galima naudoti 9 špindelių 
gręžimo galvutę, o 8 špindelių gręžimo galvutę galima naudoti 
fasadui ir korpusui gręžti, užtikrinant tikslumą montavimo metu.
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Montavimo įrankiai
Praktiški mūsų montavimo įrankiai sukurti atitikti jūsų reikalavimus, optimizuoja 
BLUM stalčių surinkimo procesą, net mažesniuose gamybos  
procesuose. Lengva pritaikyti, patogu naudoti ir ilgaamžiška, montavimo įrankiai 
sukurti padėti jums surinkimo proceso metu. Patikrinta technologija,  
nesuteikianti jums jokio streso.
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BOXFIX P
BOXFIX P yra lengvas 
naudoti, turi lengvą derinimą, 
jis užtikrina dar daugiau 
patogumo montuojant  
LEGRABOX / TANDEMBOX. 
Pneumatiniai prispaudėjai 
montavimą padaro greitą ir 
paprastą.

BOXFIX PRO
Taip pat galite naudoti 
TANDEMBOX presavimo 
funkciją su BOXFIX PRO. 
Tai užtikrina, kad montavi-
mas būtų greitas ir efekty-
vus.

BOXFIX E-T
Su BOXFIX E-T jūs gausite 
naudos iš TANDEMBOX 
paprasto, tačiau tikslaus 
montavimo. Šis paprastas 
montavimo įrankis tikrai 
nustebins ir dirbtuvėse, ir 
dirbant kliento namuose.

BOXFIX E-L 
LEGRABOX montavimas 
yra patogus ir tikslus, jei 
naudojate BOXFIX E-L. 
Visi komponentai gali būti 
sumontuoti labai tiksliai.
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ZMM.2750

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

LEGRABOX / TANDEMBOX  
montavimas (medvaržčiai / 
pneumatiniai prispaudėjai)

Serijinė komplektacija
 ▬ Bet kokiai stalčių šonų me-
džiagai (nerūdijantis plienas, 
plienas, aliuminis)
 ▬ Bet kokio aukščio stalčių šo-
nams (N, M, K, L, C, F)
 ▬ Stalčiaus šono ilgiui nuo  
270 iki 650 mm
 ▬ Spintelių pločiui nuo  
275 iki 1 200 mm
 ▬ Nugarėlės aukštis daugiausiai 
iki 350 mm (medis ir plienas)
 ▬ Grąžtas su ribotuvu 

Papildomai
 ▬ Pločio ribotuvas

BOXFIX P
Su BOXFIX P, LEGRABOX ir TANDEMBOX galima prispausti pneumatiniu 
prispaudėju, todėl sutvirtinama efektyviai ir patogiai. Trumpas sureguliavimo 
laikas ir iš anksto nustatytos atramos sutaupys jūsų laiką ir padės pasiekti 
aukštos kokybės sumontavimą.

Detalės Nr.

Žiūrėti  
BOXFIX P  
vaizdo įrašą
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Galima koreguoti nugarėlės aukštį ir plotį. Pasikartojančius 
nustatymus galima nustatyti iš naujo su papildomu pločio 
ribotuvu.

Staliaus dalys supaudžiamos ir laikomos pneumatiniu būdu ir 
tada sugręžiamos bei susukamos.

Pirmiausia prie galinės sienelės laikiklių medvaržčiais tvirtina-
ma nugarėlė iš plokštės.

Tuomet įsideda ir fiksuojasi dugnas, šonai ir nugarėlė.  
Tai užtikrina greitą ir tikslų stalčiaus surinkimą.
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ZMM.7350

BOXFIX PRO
Naudojantis BOXFIX PRO gamykliniai presavimo montavimo metodai dabar 
taip pat galimi mažoms serijoms. Greitas įsisavinimas, trumpas derinimas ir 
labai ergonomiškas dizainas yra tie privalumai, kuriuos vartotojai siekia gauti 
iš šio montavimo sprendimo TANDEMBOX stalčiams.  
Su BOXFIX PRO stalčiaus šonai tiksliai tvirtinami dygiais į dugne išfrezuotus 
griovelius.

TANDEMBOX surinkimas (jungi-
mas presavimo-suleidimo būdu)

Serijinė komplektacija
 ▬ Bet kokiai stalčių šonų me-
džiagai (nerūdijantis plienas, 
plienas, aliuminis)
 ▬ Bet kokio aukščio stalčių šo-
nams (N, M, K ir L)
 ▬ Stalčiaus šono ilgiui nuo  
270 iki 650 mm
 ▬ Spintelių pločiui nuo  
275 iki 1 200 mm
 ▬ Nugarėlės aukštis daugiausiai 
iki 350 mm (medis ir plienas) 

Papildomai
 ▬ Pločio ribotuvas
 ▬ Grąžtas su ribotuvu

Detalės Nr.

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads
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Dėl patikrintų technologijų reikalinga minimali jėga norint pre-
suoti stalčiaus šoną ir dugną. BOXFIX PRO leidžia jums dirbti 
ergonomiškai, vertikalioje padėtyje.

Bet kokio pločio ir aukščio nugarėlių atramos nustatomos 
greitai ir paprastai.

Įlenkiamieji dygiai, esantys TANDEMBOX stalčių šonuose, 
įpresuojami į griovelį stalčiaus dugne.
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ZMM.0700

BOXFIX E-L
BOXFIX E-L yra patogi jūsų pagalba, kai reikia efektyviai sumontuoti  
LEGRABOX. Visi LEGRABOX komponentai montuojami integruotai ir tiksliai. 
Paprastumas ir platus naudojimas daro BOXFIX E-L efektyvų montavimo  
įrankį net ir mažesniuose gamybos procesuose.

LEGRABOX montavimas  
(medvaržčiai)

Serijinė komplektacija
 ▬ Bet kokiai stalčių šonų me-
džiagai (nerūdijantis plienas, 
plienas, aliuminis)
 ▬ Bet kokio aukščio stalčių šo-
nams (N, M, K, C ir F)
 ▬ Stalčiaus šono ilgiui nuo  
270 iki 650 mm
 ▬ Korpusams, kurių plotis nuo 
250 mm iki 1 200 mm
 ▬  Nugarėlės aukštis iki 250 mm 
(medinė ir plieninė)
 ▬ Grąžtas su ribotuvu

Detalės Nr.

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Žiūrėti 
BOXFIX E-L  
vaizdo įrašą
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Visais atvejais plotį koreguoti yra labai paprasta per  
BOXFIX E-L galą.

BOXFIX E-L suteikia optimalią pagalbą: stalčiaus dalys sumon-
tuojamos greitai ir tiksliai.

Nugarėlė sugręžiama ir prie jos prisukami laikikliai jai esant 
įtvirtintai šablone.
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Plotį galima nustatyti naudojantis galine sienele. 

Nugarėlė sugręžiama ir prie jos prisukami laikikliai jai esant 
įtvirtintai šablone.

Su BOXFIX E-T visos stalčiaus dalys sumontujamos patogiai ir 
efektyviai.
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ZMM.0350

BOXFIX E-T
BOXFIX E-T užtikrina, kad TANDEMBOX montavimas būtų greitas ir patogus 
– jo pagalba stalčius surinksite greičiau ir paprasčiau tiek dirbtuvėse, tiek ir 
kliento namuose. Viso stalčiaus dalys sumontuojamos efektyviai ir ekonomiš-
kai. Tai užtikrina tvarkingą ir tikslų montavimo rezultatą. 

TANDEMBOX montavimas (me-
dvaržčiai)

Serijinė komplektacija
 ▬ Bet kokiai stalčių šonų me-
džiagai (nerūdijantis plienas, 
plienas, aliuminis)
 ▬ Bet kokio aukščio stalčių šo-
nams (N, M, K ir L)
 ▬ Stalčiaus šono ilgiui nuo  
270 iki 650 mm
 ▬ Spintelėms, kurių plotis nuo  
250 iki 1 200 mm
 ▬ Nugarėlės aukštis daugiausiai 
250 mm (medis ir plienas)
 ▬ Grąžtas su ribotuvu

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Detalės Nr.

Žiūrėti  
BOXFIX E-T  
vaizdo įrašą
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Šablonai ir montavimo įrankiai
BLUM šablonai ir montavimo įrankiai padeda surinkti visus BLUM produktus. 
Jie įrodė, kad yra geriausi pagalbininkai kasdienio montavimo darbuose. Tiks-
lumo ir praktiškumo kombinacija vertinama ir dirbtuvėse, ir tiesiogiai kliento 
namuose.
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Stalčių montavimas
Optimali pagalba mon-
tuojant fasadą, korpusą ir 
stalčių: naudojantis tokio- 
mis geromis priemonėmis, 
kaip universalus gręžimo 
šablonas, prieš gręždami 
galėsite labai tiksliai pažy-
mėti pozicijas.

Lankstų montavimas
Lankstų tvirtinimo plokš-
telių ar lankstų montavimo 
pozicijos yra perkeliamos 
tiksliai, pavyzdžiui, naudo-
jant šį šabloną efektyviai 
išgręžiamos lakstų tvirtinimo 
kiaurymės.

Pakėlimo mechanizmų 
montavimas
Montavimo įrankiai, tokie 
kaip universalus gręžimo 
šablonas, yra lengvai nau-
dojami ir gali būti pritaikomi 
visiems jūsų poreikiams 
surenkant baldus. Pakėlimo 
sistemų tvirtinimo pozicijos 
yra greitai iš anksto išgrę-
žiamos, matmenys perkelia-
mi tiksliai.
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45

4443

38

37

38

3636

4542

4039

41 41

Panaudojimo galimybių apžvalgaŠablonai ir montavimo 
įrankiai

AVENTOS montavimas

Fasado montavimas

Korpuso surinkimas

Lankstų montavimas

SERVO-DRIVE  
montavimas

TIP-ON skirto AVENTOS 
HK / HK-S montavimas

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Universalus gręžimo šablonas

Šablonas-kampukas lankstų 
plokštelėms

Lankstų presavimo įrankis

Šablonas amortizatorių kiaury-
mėms gręžti

TIP-ON gaudymo plokštelės 
pozicionavimo šablonas

Lankstams skirtas gręžimo šablonasLankstų strypinis šablonas

lankstų plokštelių presavimo įrankis

SERVO-DRIVE jungikliui skirtas 
gręžimo šablonas

BLUMOTION / TIP-ON skirtas 
gręžimo šablonas

Lankstų plokštelėms skirtas 
gręžimo šablonas

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas

Universalus individualus šablonas

ECODRILL
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36 36 37

38 3837

414140

4443

39 3938

403938

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Panaudojimo galimybių apžvalga

CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL montavimas

Lankstų montavimas

BLUMOTION  
montavimas

TIP-ON montavimas

ECODRILL Lankstų strypinis šablonas Klijavimo šablonas stiklo lanks-
tams CRISTALLO

Lankstų plokštelių presavimo įrankisLankstų presavimo įrankis

Universalus individualus šablonas

Lankstams skirtas gręžimo šablonas Šablonas-kampukas lankstų 
plokštelėms

Lankstų plokštelėms skirtas 
gręžimo šablonas

Kampomatis

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas

BLUMOTION / TIP-ON skirtas 
gręžimo šablonas

BLUMOTION / TIP-ON  skirtas 
gręžimo šablonas

BLUMOTION / TIP-ON skirtas 
gręžimo šablonas

TIP-ON gaudymo plokštelės 
pozicionavimo šablonas

Šablonas-kampukas lankstų 
plokštelėms

Šablonas-kampukas lankstų 
plokštelėms
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45

46

4443

51 52

47

45 47

Panaudojimo galimybių apžvalgaŠablonai ir montavimo 
įrankiai

LEGRABOX surinkimas

Korpuso surinkimas

SERVO-DRIVE  
montavimas

Fasado montavimas

Stalčiaus surinkimas

Universalus gręžimo šablonas

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads

Dugno frezavimo įrenginys

Universalus individualus šablonasUniversalus strypinis gręžimo 
šablonas

Šablonas amortizatorių kiaury-
mėms gręžti

Gręžimo šablonas, skirtas SERVO-
DRIVE laikančiojo profilio laikikliui

Testavimo įrenginys, skirtas 
SERVO-DRIVE

Dugno / nugarėlės gręžimo 
šablonas

LEGRABOX žymėjimo šablonas
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45 47 48

53

4443

45 51 52

51 5245

46

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Panaudojimo galimybių apžvalga

TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus surinkimas

Fasado montavimas

Korpuso surinkimas

Stalčiaus surinkimas

SERVO-DRIVE  
montavimas

TIP-ON montavimas

Universalus gręžimo šablonas TANDEMBOX fasado laikiklių pozi-
cijos zymėjimo matrica su dygiais

Relingo pozicijos nustatymo 
šablonas

Universalus individualus šablonas

TANDEMBOX fasado laikiklių 
presavimo įrankis

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas

Universalus gręžimo šablonas Gręžimo šablonas, skirtas SPACE 
CORNER su SYNCROMOTION

Stiklo rėžtuko komplektas

Šablonas amortizatorių kiaury-
mėms gręžti

Gręžimo sablonas, skirtas SERVO-
DRIVE laikančiojo profilio laikikliui

Testavimo įrenginys, skirtas 
SERVO-DRIVE

Gręžimo šablonas, skirtas TANDEMBOX 
stalčiams su TIP-ON atmetimo sistema
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45 47 48

53

44

45

4443

45

4443

Panaudojimo galimybių apžvalgaŠablonai ir montavimo 
įrankiai

METABOX montavimas

MOVENTO / TANDEM montavimas

Fasado montavimas

Korpuso surinkimas

Stalčiaus surinkimas

Fasado montavimas

Korpuso surinkimas

Universalus gręžimo šablonas METABOX fasado laikiklio pozici-
jos žymejimo matrica su dygiais

Relingo pozicijos nustatymo 
šablonas

Universalus individualus šablonas

Universalus gręžimo šablonas

MINIFIX ritininiams bėgeliams

Fasado laikiklių presavimo įrankis

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas

Universalus gręžimo šablonas

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas

Universalus individualus šablonas

Naudojimosi instrukcijos
www.blum.com/downloads
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48

43

49

44

49

44

50

50

51 52

50

49

45

42

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Panaudojimo galimybių apžvalga

STANDARD montavimas

Kitų produktų montavimas

Stalčiaus surinkimas

Korpuso surinkimas

Stalčiaus surinkimas

SERVO-DRIVE  
montavimas

Korpuso surinkimas

MOVENTO / TANDEM skirtas 
gręžimo šablonas

Universalus strypinis gręžimo 
šablonas*

Gręžimo šablonas, skirtas TANDEM 
su bėgelyje įmontuotu fiksatoriumi

MINIFIX ritininiams begeliams

Kerneris fasado ekscentrikams

Universalus individualus šablonas*

MOVENTO / TANDEM fasado 
ekscentrikų šablonas

Kerneris fasado ekscentrikams

Bamperių kiaurymių gręžimo 
šablonas

Sąvaržoms skirtas gręžimo šablonas

Kampinių laikiklių  
(stalčiams iš vamzdelių) šablonas

Kampinių laikiklių (stalčiams iš 
vamzdelių) šablonas

Gręžimo šablonas, skirtas SERVO-
DRIVE laikančiojo profilio laikikliui

Testavimo įrenginys, skirtas 
SERVO-DRIVE

* Apatinio bėgelio tvirtinimo pozicijas galite sugręžti tik nesurinktame korpuse

MOVENTO / TANDEM montavimas



36

M31.1000

65.7500.03

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Sprendimas: Blum lankstų kiaurymėms gręžti
 ▬ Kompaktiškas rankinis gręžimo instrumentas tikslioms  
lankstų kiaurymėms gręžti
 ▬ Veikia tik kartu su elektriniu suktuku
 ▬ Reguliuojamas gręžimo atstumas nuo fasado krašto (nuo 2 iki 8 mm)
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją
 ▬ Tvirta ir vientisa konstrukcija

Papildomos detalės
 ▬ Grąžtas (Ø 8 mm)
 ▬ Grąžtas lankstams (Ø 35 mm)
 ▬ Įrankių komplektas

ECODRILL

Montavimo galimybės

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas, 2 x grąžtai (Ø 8 mm), 1 x grąžtas lankstams (Ø 35 mm), 2 x perdavimo galvutės

Detalės Nr.

Iliustracija

Iliustracija

Perkeliamos tikslios gręžimo pozicijos
 ▬ Šablonas skirtas lanksto ir plokštelės tvirtinimo pozicijos matmenų perkėlimui
 ▬ Šablonas matmenims perkelti nuo fasado ant korpuso ir nuo  
korpuso ant fasado
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su surinktais, tiek su išrinktais korpusais
 ▬ Reguliuojama atrama įvairioms fasado užlaidoms
 ▬ Skalė leidžia tiksliai nustatyti tarpelius

Papildomos dalys
 ▬ Strypas 2200mm ilgio
 ▬ Šablonas CLIP top /  
CLIP top BLUMOTION lankstams

Strypinis lankstų  šablonas

Komplektavimas

1 x 1000 mm ilgio strypas, 2 x šablonai su žymekliais, 1 x atrama nesurinktoms spintelėms

Montavimo galimybės

Detalės Nr.

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

65.7590 

65.7510.03

M31.ZB08.02

M31.ZB35.02

MZW.1300

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL
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65.4000.01

65.055A

65.059A

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Iliustracija

Nustato tikslią klijavimo poziciją

Kiaurymių lankstui, kryžminių plokštelių, adapterių gręžimas

 ▬ Šablonas, skirtas CRISTALLO klijuojamos plokštelės pozicijos nustatymui
 ▬ CRISTALLO plokštelės fiksavimui reikiamoje padėtyje
 ▬ Aukštis nustatomas pagal skalę
 ▬ Lankstus panaudojimas montavimui dirbtuvėse

 ▬ Šoninio tvirtinimo gręžimas INSERTA, įpresuojamiems/EXPANDO  
ir prisukamiems medsraigčiais lankstams (Ø 8 mm ar Ø 2.5 mm)
 ▬ Lanksto kryžminės plokštelės tvirtinimo įgręžimas
 ▬ Kryžminių adapterių (BLUMOTION / TIP-ON durelėms)  
tvirtinimo pozicijų įgręžimas
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

Papildomos dalys
 ▬ Klijuojamos plokštelės šablonas 
su vakuminiais siurbutukais

Klijavimo šablonas stiklo lankstams CRISTALLO

Lankstams skirtas gręžimo šablonas

Komplektavimas

Komplektavimas

1 x 1000 mm strypas, 2 x šablonas su vakuminiais siurbtukais

1 x gręžimo šablonas lankstams tvirtinamiems su medsraigčiais (Ø 2.5 mm)

1 x gręžimo šablonas INSERTA, įpresuojamiems /EXPANDO lankstams (Ø 8 mm)  
1 x perėjimo įvorė (Ø 8 į Ø 2.5 mm) ir gręžimo gylio ribotuvas (Ø 8 mm)

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Montavimo galimybės
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

 

65.4010.01

CLIP top
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65.5300

65.5070

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Iliustracija

Greito tvirtinimo padėtis: gręžti - apsukti - gręžti
 ▬ Tvirtinimo pozicijoms lanksto kryžminei plokštelei su  
kaiščiais (EXPANDO) gręžti (Ø 5 mm)
 ▬ Kryžminių adapterių (BLUMOTION / TIP-ON durelėms)  
tvirtinimo pozicijoms gręžti
 ▬ Tikslus 32 mm žingsnio gręžimas žyminčiojo štifto dėka
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

Lankstų plokštelėms skirtas gręžimo šablonas

Komplektavimas

Komplektavimas

1 x šablonas

1 x lankstų plokštelių su kaiščiais EXPANDO šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm)

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Gręžimas pagal pažymėtą liniją ir matmenų perkėlimas
 ▬ Šablonas skirtas lanksto tiesių / kryžminių plokštelių tvirtinimo  
kiaurymių gręžimui
 ▬ Matmenų nuo durelių perkėlimas ant korpuso
 ▬ Ant medinio skersinio galima tvirtinti keletą šablonų, jei plokštelių montavimo 
pozicijos standartinės
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

Šablonas -kampukas lankstų plokštelėms

Montavimo galimybės

65.5300

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL
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65.5010

65.5000

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Iliustracija

Lengvai susirenka, naudojamas daugkartiniams gręžimams gręžimams
 ▬ Stabdžių BLUMOTION durelėms, montuojamų rankenėlės pusėje (970.1002), 
tvirtinimo pozicijų gręžimas į briauną, taip pat atmetiklių TIP-ON durelėms 
(955 x 1004)
 ▬ Tiesių ir kryžminių adapterių (BLUMOTION / TIP-ON durelėms)  
tvirtinimo pozicijų gręžimas
 ▬ CLIP top / MODUL lankstų plokštelių tvirtinimo pozicijų gręžimas
 ▬ Pasikartojančių kiaurymių gręžimui reikia užfilsuoti atraminį strypą pagal 
norimą gręžti poziciją
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

BLUMOTION / TIP-ON skirtas gręžimo šablonas

Komplektavimas

1 x BLUMOTION / TIP-ON gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 10 mm)

1 x BLUMOTION / TIP-ON gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 10 mm), 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm) 
1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 2.5 mm)

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Ø 10 mm gręžimas pagal pažymėtą liniją
 ▬ Stabdžių BLUMOTION durelėms, montuojamų lanksto (970A1002) ir 
rankenėlės pusėje (970.1002), tvirtinimo pozicijų gręžimas į briauną
 ▬ Atmetiklio TIP-ON, skirto durelėms, tvirtinimo pozicijų gręžimas į briauną
 ▬ Atmetiklio TIP-ON, skirto AVENTOS HK / HK-S, tvirtinimo pozicijų gręžimas  
į briauną spintelės dugno centre
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su standartiniais, tiek ir su kampiniais korpusais
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją 

BLUMOTION / TIP-ON skirtas gręžimo šablonas

Komplektavimas

Montavimo galimybės

65.5010

AVENTOS, CLIP top

CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL
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65.5810.01

65.5210

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Iliustracija

Pozicionuokite + skaitykite = sprendimas lankstui

TIP-ON klijuojamos arba prisukamos plokštelės vietos žymėjimas

 ▬ Nustatykite korpuso kampą
 ▬ Pasirinkite geriausią sprendimą lankstui

 ▬ TIP-ON klijuojamos arba prisukamos magneto gaudymo  
plokštelės pozicionavimui
 ▬ Tinka naudojant išorinius ir vidinius fasadus
 ▬ Matmenų perkėlimas pozicijos pažymėjimui arba tiesioginiam klijavimui

Kampomatis

TIP-ON gaudymo plokštelės pozicionavimo šablonas

Komplektavimas

Komplektavimas

1 x kampomatis

1 x šablonas prisukamai, įkalamai magneto gaudymo plokštelei, 1 x šablonas klijuojamai magneto gaudymo plokštelei

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Montavimo galimybės
AVENTOS, CLIP top

CLIP top BLUMOTION / CLIP top
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ZME.0710

ZME.0730

65.6100

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Iliustracija

Patikimas lanksto įpresavimas

Patikimas lanksto plokštelės įpresavimas

 ▬ Leidžia įpresuoti visus CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP ir MODUL 
lankstus. 

 ▬ Leidžia įpresuoti tiesias ir kryžmines lankstų plokšteles  

Lankstų presavimo įrankis

Lankstų plokštelių presavimo įrankis

Komplektavimas

Komplektavimas

1 x lankstų presavimo įrankis

1 x kryžminių ir tiesių (CLIP, MODUL) lankstų plokštelių presavimo įrankis

1 x tiesių plieninių CLIP lankstų plokštelių 177H3100 / 177H3130 presavimo įrankis

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Montavimo galimybės

CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

CLIP, MODUL
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M31.2000

65.5040

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Iliustracija

Praktiškas sprendimas: tikslus gręžimas SERVO-DRIVE jungikliui

Tikslus gręžimas į briauną

 ▬ Rankinis įrankis skirtas tiksliam SERVO-DRIVE jungiklio kiaurymės gręžimui
 ▬ Naudojamas kartu su elektriniu suktuvu
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su surinktais, ant surinktų ir pakabintų spintelių,  
tiek su nesurinktomis spintelėmis
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją 
 ▬ Tvirta ir vientisa konstrukcija

 ▬ Horizantalių tvirtinimo pozicijų (į briauną) gręžimo šablonas  
sąvaržoms (42.0700)
 ▬ Atstumas nuo spintelės viršaus / dugno briaunos apačios iki  
jos centro - 9.5 mm
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją 

Papildomos dalys
 ▬ Grąžtas (Ø 35 mm)

SERVO-DRIVE jungikliui skirtas gręžimo šablonas

Sąvaržoms skirtas gręžimo šablonas

Komplektavimas

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas SERVO-DRIVE jungikliui, 1 x grąžtas (Ø 35 mm), 2 x perdavimo galvutės

1 x šablonas sąvaržoms, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm)

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Montavimo galimybės

AVENTOS

Sąvaržos

M31.ZB35.02
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65.1000.01

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

* Apatinio bėgelio tvirtinimo pozicijas galite sugręžti tik nesurinktame korpuse

Iliustracija

Daugiafunkcinis ir greitas montavimo įrankis 
 ▬ Tvirtinimo pozicijų gręžimas:  
– bėgeliams 
– pakėlimo mechanizmams 
– lankstų plokštelėms ir adapteriams
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su surinktais, tiek su išrinktais korpusais 
 ▬ Turi skalę aukščio ir gylio pozicijų nustatymui
 ▬ Tikslus bėgelio matmenų perkėlimas į priešingą korpuso pusę
 ▬ Tinka naudojant išorinius ir vidinius fasadus
 ▬ Tinka naudoti montuojant ir su medsraigčiais, ir su eurovaržtais eurovaržtais

Papildomos dalys
 ▬ Strypas 2200 mm ilgio
 ▬ Atrama kampinių stalčių SPACE CORNER 
bėgelių montavimui
 ▬ Universalus, montuojamas ant strypo,  
strypinis gręžimo šablonas

Universalus strypinis strypinis gręžimo šablonas

Komplektavimas

1 x 1000 mm strypas, 4 x universalūs gręžimo šablonai, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm), 
1 x perėjimo įvorė (Ø 5 to Ø 2.5 mm), 1 x šešiakampis raktas

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

65.7590 

65.1106 

65.1001.01

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, LEGRABOX,  
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, METABOX,  
MOVENTO, TANDEM, STANDARD*
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65.1051.01

65.3300

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Daugiafunkcinis montavimo įrankis
 ▬ Tvirtinimo pozicijų gręžimas: 
– bėgeliams 
– pakėlimo mechanizmams 
– lankstų plokštelėms ir adapteriams
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su surinktais, tiek su išrinktais korpusais 
 ▬ Turi skalę gylio pozicijų nustatymui
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją
 ▬ Tinka naudojant išorinius ir vidinius fasadus
 ▬ Tinka naudoti montuojant ir su medsraigčiais, ir su eurovaržtais

Papildomos dalys
 ▬ Atrama kampinių stalčių SPACE CORNER 
bėgelių montavimui

Universalus individualus šablonas

Komplektavimas

1 x universalus individualus strypinis gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm), 
1 x perėjimo įvorė (Ø 5 to Ø 2.5 mm), 1 x šešiakampis raktas

Montavimo galimybės

Detalės Nr.

* Apatinio bėgelio tvirtinimo pozicijas galite sugręžti tik nesurinktame korpuse

Iliustracija

Mažas, patogus, tai ko reikia bėgelių tvirtinimui
 ▬ Šablonas tiksliam bėgelių tvirtinimui medsraigčiais prie korpuso šono
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

Papildomos dalys
 ▬ Grąžtas su ribotuvu

MINIFIX šablonas ritininiams bėgeliams

Komplektavimas

1 x MINIFIX šablonas

Montavimo galimybės
METABOX, STANDARD

Detalės Nr.

 

65.1107

M01.ZZ03

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, LEGRABOX,  
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, METABOX,  
MOVENTO, TANDEM, STANDARD*
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ZML.0040.01

ZML.1090

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Plačios žymėjimo ir išankstinio gręžimo galimybės
 ▬ Pažymėti arba išgręžti tvirtinimo pozicijas: 
– fasado laikikliams ir relingams 
– stalčiaus galinei nugarėlei 
– stalčiaus dugnui (METABOX stalčių greito surinkimo versija C15) 
– AVENTOS fasado tvirtinimo lailkikliams
 ▬ Integruota skalė fiksuotiems nustatymams

Universalus gręžimo šablonas

Montavimo galimybės

Komplektavimas

1 x universalus gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 10 mm),  
1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm), 1 x žymeklis (Ø 10 mm), 1 x žymeklis (Ø 5 mm)

Detalės Nr.

Iliustracija

Tikslus bamperių / amortizatorių gręžimas ant korpuso ir fasado
 ▬ Bamperių / amortizatorių gręžimas (Ø 5 mm arba Ø 8 mm) ant  
nepritvirtinto ar pritvirtinto fasado, nesurinkto ar surinkto korpuso  
ar pritvirtinto fasado ir / ar korpuso
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją

Bamperių kiaurymių gręžimo šablonas

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas distanciniam amortizatoriui, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 8 mm), 1 x perėjimo įvorė (Ø 8 - Ø 5 mm)

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

AVENTOS, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/ 
TANDEMBOX plus, METABOX, MOVENTO, TANDEM

AVENTOS, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/ 
TANDEMBOX plus, MOVENTO, TANDEM
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65.5050

M35.7200

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Iliustracija

Tiksli gręžimo vieta TIP-ON fiksatoriams
 ▬ Skirtas stalčiaus dugne išgręžti kiaurymes TIP-ON fiksatorių  
ir sinchronizatorių tvirtinimui
 ▬ Galimas gręžimas pagal pažymėtą liniją
 ▬ Gali būti naudojamas tiek su surinktais stalčiais, tiek  
su nesumontuotais stalčių dugnais

Gręžimo šablonas, skirtas TANDEMBOX 
stalčiams su TIP-ON atmetimo sistema

Komplektavimas

1 x šablonas, 1 x atrama, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 5 mm), 1 x perėjimo įvorė (Ø 5 į Ø 2.5 mm), 
1 x šešiakampis raktas

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Paprastam ir tiksliam stalčiaus dugno frezavimui
 ▬ Tikslus LEGRABOX stalčių dugno frezavimas
 ▬ Paprastas dugno fiksavimas, užtikrina patogu darbą
 ▬ Nereikalauja derinimo,montavimo

Stalčiaus dugno frezavimo šablonas

Komplektavimas

1 x dugno frezavimo šablonas, 1 x freza

Montavimo galimybės

Papildomos dalys
 ▬ Freza (Ø 60 mm)
 ▬ Keičiamų plokštelių rinkinys (plokštelė 40 mm), 
įpjovėjas, varžtai, įrankiai

Detalės Nr.

TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro, TANDEMBOX plus

LEGRABOX

M35.ZF60.03 

M35.ZW40
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ZML.3510

ZML.3580.01

ZML.1510

ZML.1500

ZML.3710

ZML.7000

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Iliustracija

Tiksliam stalčiaus dugno ir nugarėlės išgręžimui
 ▬ Skylių gręžimas stalčiaus dugne (stalčiaus šono tvirtinimui prie dugno)
 ▬ Skylių gręžimas galinėje nugarėlėje (nugarėlės tvirtinimui su dugnu ir laikiklių 
tvirtinimui prie nugarėlės)

Stalčiaus dugno / nugarėlės gręžimo šablonas

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas

Montavimo galimybės

Visada tikslus žymėjimas
 ▬ Fasado laikiklių tvirtinimo pozicijų žymėjimas
 ▬ Relingų tvirtinimo fasade pozicijų žymėjimas (TANDEMBOX / METABOX) 
papildomai į matricą įstatant strypinius šablonus su dygiais

Stalčiaus fasado laikiklių pozicijos žymėjimo matrica

Komplektavimas

Montavimo galimybės

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Papildomos dalys
 ▬ TANDEMBOX relingų žymėjimo strypinis 
šablonas su dygiais B,C,D stalčių aukščiams
 ▬ METABOX relingų žymėjimo strypinis šablonas 
su dygiais B,D stalčių aukščiams

Detalės Nr.

TANDEMBOX 358N fasado laikiklių žymėjimo matrica

TANDEMBOX 35xL/M/K fasado laikiklių žymėjimo matrica

METABOX 3x0N fasado laikiklių žymėjimo matrica

METABOX 3x0M/K/H fasado laikiklių žymėjimo matrica

LEGRABOX 7x0N/M/K/C/F fasado laikiklių žymėjimo matrica

LEGRABOX

 

ZML.3600

ZML.8000.02

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus, 
METABOX
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ZML.805S

ZML.8030

T65.1000.02

TANDEMBOX

METABOX

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Iliustracija

Komplektavimas

1 x žymėjimo šablonas

Pritvirtink, pažymėk, gręžk
 ▬ Nustato INSERTA relingo tvirtinimo poziciją
 ▬ Tik B aukščio stalčiaus šonui su relingu

Relingo pozicijos nustatymo šablonas

Montavimo galimybės

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Medinio stalčiaus kiaurymių sugręžimas
 ▬ Bėgelio galinio fiksatoriaus į stalčiaus nugarėlę kiaurymės gręžimui
 ▬ Išankstiniam MOVENTO / TANDEM priekinių laikiklių tvirtinimo  
pozicijų įgręžimui

Papildomos dalys
 ▬ Įrankių komplektas

MOVENTO / TANDEM skirtas gręžimo šablonas

Montavimo galimybės

Komplektavimas

1 x MOVENTO / TANDEM gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 6 mm)

Detalės Nr.

MOVENTO, TANDEM

T65.9000

TANDEMBOX plus, METABOX
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T65.1100

65.2950

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Komplektavimas

1 x kerneris

Detalės Nr.

Vienas stuktelėjimas ir viskas atžymėta
 ▬ Kerneris fasado ekscentriko (295.1000) tvirtinimo pozicijų žymėjimui  
ketursieniame mediniame stalčiuje

Kerneris fasado ekscentrikams

Montavimo galimybės

Iliustracija

Stalčiaus surinkimas – lengva ir paprasta
 ▬ Fiksavimo pozicijų stalčiaus šono briaunoje ir šoninio reguliuojamo blokato-
riaus (nuo nepageidaujamo stalčiaus nuėmimo) stalčiaus šonuose gręžimui 
TANDEM 551H / 561H serijos bėgeliuose
 ▬ Bėgelio galinio fiksatoriaus į stalčiaus nugarėlę kiaurymės gręžimui

Papildomos dalys
 ▬ Įrankių komplektas

TANDEM su bėgelyje įmontuotu fiksatoriumi šablonas

Komplektavimas

1 x TANDEM 551H / 561H gręžimo šablonas, 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 6 mm), 1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 8 mm)

Detalės Nr.

Montavimo galimybės
TANDEM

T65.9000

MOVENTO, TANDEM, STANDARD
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ZML.0010

ZML.0050

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

Iliustracija

Tikslus įrankis stalčiui su šonais iš vamzdelių surinkti
 ▬ Stalčiaus su šonais iš vamzdelių (galerijų), kampinių laikiklių tvirtinimo 
pozicijų gręžimui

Kampinių laikiklių (stalčiams iš vamzdelių) šablonas

Komplektavimas

1 x šablonas stalčiaus su šonais iš vamzdelių kampiniams laikikliams, 3 x grąžtai (Ø 2.5 mm), 1 x atsuktuvo galvutė

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Iliustracija

Tikslus įrankis medinių stalčių surinkimui
 ▬ Fasado ekscentriko (295.1000) tvirtinimo pozicijų gręžimui 
(Ø 4.5 mm) ketursieniame mediniame stalčiuje
 ▬ Naudojamas fasado ekscentrikui (295.1000), tik kai skaičiavimai  
atliekami DYNAPLAN programa

MOVENTO / TANDEM fasado ekscentrikų šablonas

Komplektavimas

1 x MOVENTO / TANDEM fasado ekscentrikų šablonas

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

MOVENTO, TANDEM, STANDARD

MOVENTO, TANDEM



51

ZML.0330

ZML.1150.02

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Iliustracija

Iliustracija

Tikslus įrankis kampinių stalčių surinkimui
 ▬ Stalčių SPACE CORNER su SYNCROMOTION mechanizmo ir priekinių 
kampinių tvirtinimo detalių pozicijų gręžimui

Gręžimo šablonas, skirtas kampiniams  
stalčiams SPACE CORNER su SYNCROMOTION

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas, kampiniams stalčiams SPACE CORNER su SYNCROMOTION

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

Tikslus žymėjimas ir preliminarus gręžimas korpuse
 ▬ Skirtas SERVO-DRIVE laikančio profilio laikiklio montavimo kiaurymių 
žymėjimui ir preliminariam gręžimui
 ▬ Gali būti naudojamas tiek ant atskirų detalių (dugno, viršaus), tiek jau  
surinktoje spintelėje 

Gręžimo šablonas, skirtas SERVO-DRIVE  
laikančio profilio laikikliui

Komplektavimas

1 x gręžimo šablonas SERVO-DRIVE laikančiojo profilio laikikliams,  
1 x gręžimo gylio ribotuvas (Ø 10 mm), 1 x žymeklis (Ø 10 mm)

Detalės Nr.

Montavimo galimybės

TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro, TANDEMBOX plus

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus, 
MOVENTO, TANDEM
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ZML.1290

65.8000

Išsamiau apie šablonusŠablonai ir montavimo 
įrankiai

 ▬ Leidžia Jums lengvai patikrinti SERVO-DRIVE komponentų elektros  
instaliacijos vientisumą, pasinaudojant be įrankių prijungiamu testeriu
 ▬ Gali būti naudojamas tik su SERVO-DRIVE transformatoriumi

Testavimo įrenginys, skirtas SERVO-DRIVE

Montavimo galimybės

Viskas tvarkoje, kai LED indikatorius dega

 ▬ Rinkinys dizaino elementams iš stiklo atpjauti norimais matmenimis 

Stiklo rėžtuko komplektas

Komplektavimas

1 x tepalinis stiklo pjaustiklis, 1 x flakonas su tepalu pjaustikliui, 1 x deimantinis galąstuvas

Montavimo galimybės

Rėžk, laužk, poliruok: atpjauk stiklą idealiai

Komplektavimas

1 x testavimo įrenginys SERVO-DRIVE

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Iliustracija

Iliustracija

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus, 
MOVENTO, TANDEM

TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro
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ZME.5320

ZME.2700

ZME.1600.01

ZME.1610

Šablonai ir montavimo 
įrankiai

Išsamiau apie šablonus

Patikimas ir patogus naudojant
 ▬ Leidžia vykdyti fasado laikiklių su kaiščiais įpresavimą

TANDEMBOX / METABOX stalčių fasadų laikiklių 
 presavimo įrankis

Komplektavimas

1 x įpresavimo įrankis

TANDEMBOX intivo

TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus

METABOX (ZSF.1610)

Montavimo galimybės

METABOX (ZSF.1300/1800)

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Detalės Nr.

Iliustracija

TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX antaro / TANDEMBOX plus, METABOX



Services für Verarbeiter
Blum möchte Kunden und Partnern die Bestellung, Verarbeitung und Vermark-
tung seiner Produkte so einfach wie möglich machen.  
Viele nützliche Online-Anwendungen sowie eine durchdachte Planungs- und 
Bestellsoftware erleichtern die Arbeit.

 ▬

54

Paslaugos gamintojams
Blum siekia, kad pirkėjams ir partneriams būtų kiek įmanoma lengviau užsisa-
kyti, įsigyti ir surinkti mūsų produktus. Šią užduotį palengvina daugybė naudin-
gų internetinių programų bei gerai žinoma programinė įranga, skirta projektuoti 
ir užsakyti.



DYNALOG
Mit DYNALOG, der Planungs- und 
Bestellsoftware von Blum, wird die 
Korpusplanung für Blum-Beschläge 
vollständig und exakt. Die automa-
tische Kollisionsprüfung garantiert die 
praktische Umsetzbarkeit und erspart 
Anschlagversuche. Der Korpusplaner 
DYNAPLAN ist dabei Hauptbestand-
teil der Software.

E-SERVICES
Blum E-SERVICES zur Vermarktungs-
unterstützung: z. B. der MARKETING 
INFORMATION SERVICE mit einer 
Vielzahl an kostenlosen Vermark-
tungsunterlagen oder der PRODUCT 
INFORMATION SERVICE, über den 
technische Daten für die Weiterverar-
beitung von Blum-Produkten erhältlich 
sind. Immer aktuell und rund um die 
Uhr online verfügbar.

 ▬
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www.blum.com/e-services

www.blum.com/productconfigurator

Gaminių konfigūratorius
Internetinė gaminių konfigūravimo prie-
monė padės Jums pasirinkti ir užsisa-
kyti reikalingą furnitūrą. Kartu su Jums 
reikalingos furnitūros dalių sąrašu taip 
pat gausite gamintojo ir montavimo 
dokumentus, 2D/3D CAD informaciją ir 
papildomą rinkodaros informaciją.

DYNALOG
DYNALOG, BLUM projektavimo ir 
užsakymo programinė įranga užtikrina, 
kad BLUM furnitūros spintelių projek-
tavimas būtų puikus ir tikslus. Automa-
tinis susidūrimų patikrinimas užtikrina 
galimą dizainą, tam nereiks bandomųjų 
programų. DYNAPLAN spintelių projek-
tuotojas yra būtina programinės įrangos 
dalis.

EL. PASLAUGOS
Galimos BLUM rinkodaros paramos 
EL. PASLAUGOS, tokios kaip BLUM 
rinkodaros informacijos paslauga, 
su daugybe nemokamos rinkodaros 
dokumentų arba produktų informacijos 
paslauga, siūlanti tolimesnę BLUM 
produktų naudojimo techninę informaciją. 
Visada atnaujinama ir prieinama  
internetu visą parą.



 ▬
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 ▬
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EXPORT

Galite tiesiogiai perkelti savo projektą į CAD programos 3D vizu-
alizaciją. Taip pat čia lengvai galima pridėti daugybę elementų, 
tokių kaip paviršius, rankenos ir kiti priedai.

Projektavimą galima lengvai redaguoti ir koreguoti bet kuriuo metu 
dėl pagrindinės programos ir DYNAPLAN sąryšio. DYNAPLAN 
suderinama su daugeliu bendrų CAD ir CAM programų, taip pat ir 
su įvairiomis pjovimo optimizavimo programomis.

Įveskite savo dizaino duomenis ir DYNAPLAN pridės reikalingus 
furnitūros duomenis. Jie gali būti perkelti į CAD programą vienu 
mygtuko spustelėjimu. Daugiau nereikia patiems rinkti ar skaičiuoti.

Aiškiai iliustruota

Plačios panaudojimo galimybės

Greita

DYNAPLAN sąsaja
DYNAPLAN yra patogi BLUM programinė įranga, skirta tiksliai projektuoti 
spinteles. Visi projektai gali būti perkelti ir įkelti į CAD ir CAM sistemas vienu 
mygtuko spustelėjimu per DYNAPLAN esančias sąsajas. Tokiu būdu  
DYNAPLAN palaiko ir kasdienius Jūsų pagrindinių programų sprendimus, ir 
ypatingus konstravimus.
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Patikimumas garantuotas
Kai naudojate mūsų montavimo įrankius, galite būti tikri, kad gaunate saugų 
produktą. Mūsų montavimo įrankiai pažymėti GS/CE etikete, todėl atitinka 
aukščiausius Europos standartus ir saugumo direktyvas. 

Kita informacija
Jei norite daugiau sužinoti apie 
montavimo įrenginius ar per-
žiūrėti susijusius vaizdo įrašus, 
žiūrėkite vaizdo įrašus kartu 
pridėtame DVD diske arba eikite į 
www.blum.com.
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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

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks: +370 5 265 35 32
E-Mail: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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