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CABLOXX
Daugiau dizaino laisvės užrakinamiems baldams
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Maloni smulkmena  
aukštos kokybės baldams
Užrakinami baldai gali būti naudojami apsaugoti daug dalykų, įskaitant  
brangius ar asmeninius daiktus, konfidencialius dokumentus, prekes  
parduotuvėse. CABLOXX prideda papildomą apsaugos lygmenį  
aukščiausios kokybės baldams, palikdamas pakankamai dizaino laisvės.

Turinys

Skirtingos idėjos, vienas sprendimas

Apsauga nuo neautorizuotos prieigos

Apsauga laisvai stovintiems baldams

Įrodytas patogumas montuojant

Užsakymo ir projektavimo informacija
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Skirtingi spalvų variantai
Fasado užrakto kronštei-
nas gali būti priderintas 
kiekvienai stalčių sistemai, 
nes yra 4 spalvų: juoda 
Terra Black, pilka Orion 
Grey, šviesiai pilka ir pilkas 
metalikas.

Visos  
judėjimo technologijos
BLUMOTION,  SERVO-DRIVE, 
TIP-ON BLUMOTION ir  
TIP-ON – Blum užrakto  
sistemą galima naudoti su 
visomis elektroninėmis ir  
mechaninėmis atidarymo/ 
uždarymo technologijomis.
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Skirtingos idėjos,  
vienas sprendimas
Blum užrakto sistema atveria plačias dizaino galimybes balduose su  
LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO ir TANDEM. Naudojant CABLOXX 
galimi įvairūs spintelių aukščiai ir pločiai, bei bet kokio aukščio stalčiai.
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Apsauga nuo  
neautorizuotos prieigos
Jei turite daiktų, kuriuos norite tvarkingai ir saugiai laikyti ar eksponuoti,  
CABLOXX – sprendimas Jums. Stalčiai saugiai užrakinami ir apsaugomi  
nuo neautorizuotos prieigos. Blum užrakto sistema yra suderinama su  
visais standartiniais spynų cilindrais.

Apsauga nuo vaikų 
Užrakinami stalčiai yra 
idealus sprendimas, jei 
norite apsaugoti vaikus 
nuo sužalojimo ar savo 
asmeninius daiktus nuo 
vaikų. Potencialios 
grėsmės, tokios kaip 
valymo priemonės, 
vaistai, įrankiai tampa 
neprieinamos vaikams. 
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Apsauga laisvai  
stovintiems baldams
Integruota apsauga nuo nuvirtimo daro baldus su CABLOXX dar saugesnius.  
Su šia sistema galima atidaryti tik vieną stalčių vienu metu, taip apsisaugant  
nuo baldo virtimo, kai per didelis kartu atidarytų stalčių svoris gali nuversti baldą.
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Atpjovimo šablonas
Šablonas padeda atpjauti 
užrakto strypą, tarpiklius ir 
sinchronizavimo strypelius 
tiksliai ir lengvai, o taip 
pat gręžti pozicionavimo 
kiaurymes galiniam dang-
teliui, bei sinchronizavimo 
priedams.

Jokio poveikio  
ištraukimo sistemoms
Fasado užrakto kronš-
teinas netvirtinamas prie 
stalčiaus šono, o tiesio-
giai prie fasado. Todėl 
CABLOXX neturi įtakos 
darbų eigai spintelės 
viduje. 

Lankstumas
Užrakto strypą atpjovus 
reikiamoje vietoje, tarpi-
kliai ir spynos mechaniz-
mas gali būti tvirtinami 
bet kur, kur reikia. Kitais 
žodžiais, CABLOXX siūlo 
aukštą laisvės lygį dizaino 
metu.
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Įrodytas patogumas montuojant
Stalčių ir bėgelių sistemos neturi būti gaminamos kažkokių standartinių  
matmenų, kai naudojama CABLOXX sistema. Aukštis, plotis, gylis,  
elementų aukštis – laisvai pasirenkami ir niekaip papildomai neribojami  
dėl Blum užrakto sistemos. 
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Gaminys Aprašymas

 ▬ CABLOXX – tai kompaktiškas ir suprantamas  
gaminys, kuris prideda naują saugumo lygmenį  
neribodamas dizaino laisvės 
 ▬ Nuo sistemos nepriklausantis sprendimas – gali būti  
naudojamas su įvairionis stalčių ir bėgelių sistemomis
 ▬ Lankstus sprendimas – gali būti naudojamas įvairiausių 
matmenų spintelėse
 ▬ Vienas mechanizmas gali užrakinti iki penkių stalčių
 ▬ Galima pritaikyti visoms judėjimo technologijoms
 ▬ Neribotas reguliavimas

Detalių apžvalga

1a Užrakto strypas
1b Tarpiklis
1c Galinis dangtelis
1d Spynos jungtis
2 Užrakto mechanizmas
3a Fasado užrakto detalė 
3b Fasadinė fasado užrakto detalė 
3c Fasado užrakto detalės dangtelis
4 Spynos cilindras (neįtrauktas į komplektą)

Detalių apžvalga
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Užsakymo informacija

Detalių apžvalga

Rekomenduojama spintelėms, kurių plotis nuo 600 mm 
kombinuojama su uždarymo funkcija

Strypo, tarpiklių ir sinchronizavimo strypo pjaustymui. 
Galinio dangtelio ir sinchronizatoriaus kiaurymių gręžimui.

Pjaustomas

LEGRABOX sistemoms

TANDEMBOX sistemoms

SW-M matinė balta

OG-M matinė pilka

Dešinysis

WA/G šviesiai pilka

TS-M matinė juoda

Kairysis

Iki spintelės aukščio

Naudojimui su LEGRABOX ir TANDEMBOX  
sumontuotiems 32 mm gręžimo sistema, vidinis  
aukštis (LH) 544 mm

Naudojimui su LEGRABOX ir TANDEMBOX  
sumontuotiems 32 mm gręžimo sistema, vidinis  
aukštis (LH) 544 mm

užrakto strypo, dešiniojo
tarpiklių, sumontuotų
sumontuotos spynos jungties
3x sumontuotų užrakto mechanizmų, dešiniųjų

1x užrakto strypas, simetrinis
1x pjaustomas tarpiklis
1x galinis dangtelis
1x spynos jungtis
1x galinio dangtelio gręžimo šablonas
1x montavimo instrukcijos

Užrakto strypo pjovimas: 
Vidinis spintelės aukštis LH – 2 mm

Sudarytas iš:
2x sinchronizavimo detalės
2x sinchronizavimo svirtelės 
 
*  Kai naudojama sinchronizacija, reikia dviejų užrakto 

strypų komplektų.

Pjovimas: vidinis spintelės plotis LW – 7 mm

*  Kai naudojama sinchronizacija, reikia dviejų užrakto 
strypų komplektų.

1x fasado užrakto detalė
1x fasadinė fasado užrakto detalė
1x dangtelis fasado užrakto detalei

užrakto strypo, dešiniojo
tarpiklių, sumontuotų
sumontuotos spynos jungties
2x užrakto mechanizmų, dešiniųjų, sumontuotų

Sudarytas iš:

Sudarytas iš:

Užrakto strypo komplektas

Sinchronizavimo komplektas*

Pjaustymo šablonas

Sinchronizavimo strypas*

Fasado užrakto detalės pozicionavimo šablonas

Fasado fiksatoriaus rinkinys

Paruoštas užrakto strypo komplektas M/M/M

Paruoštas naudoti užrakto strypo komplektas C/M

Užrakto mechanizmai

Užrakto strypo komplektas (pjaustomas)

Papildomai

Montavimo įrenginiai

Paruošti užrakto strypo komplektai

Sudarytas iš:Sudarytas iš:
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CABLOXX

Erdvės reikalavimai užraktui ir sinchronizatoriui

Gręžimo atstumas užrakto strypui

Papildomas gręžimas sinchonizavimo priedui (jei reikia)

Griovelio užraktui matmenys

Minimalūs fasado aukščiai

Minimalus fasado aukštis 
[min. FH]

Aukštis

N M K B C D 
antaro

D 
intivo F

TANDEMBOX 111 126 156 183 215 247 240 –

LEGRABOX 107 132 170 – 221 – – 285

Su tarpeliu [F] 2 mm 
Galioja BLUMOTION bėgeliams

Projektavimas
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CABLOXX

Gręžimo atstumai fasado detalei

LEGRABOX

Cilindro gręžimo atstumas

TANDEMBOX Medinis stalčius

Cilindro specifikacija

Kiaurymes fasado detalei reikia įgręžti Ø 2.5 mm Kiaurymes fasado detalei reikia įgręžti Ø 2.5 mm

SKH Stalčiaus aukštis

Aukštis

LEGRABOX N M K C F

[X] mm 40 59 97 148 212

AMBIA-LINE
Skersinio vamzdelio matmuo neįskaičiuotas (+ 4 mm)

Aukštis

TANDEMBOX N M K B C D 
antaro

D 
intivo

[X] mm 57 57 87 114 146 178 171

Projektavimas

FAo Fasado viršutinė užlaida 
SFA Fasado šoninė užlaida
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CABLOXX

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

FH

EBS

X

AF

uFA

F

2 žingsnis1 žingsnis

Aprašas

Fasado fiksatoriaus tvirtinimo matmenų (EBS) skaičiavimas Fasado užrakto detalės pozicija spintelėje (P) 

Tarpiklio ilgio skaičiavimas
www.blum.com/configurator

Planavimas: tarpiklių ilgiai

Fasado aukštis

Fasado fiksatoriaus tvirtinimo matmenys

Fasado fiksatoriaus gręžimo pozicijos (psl. 15)

Fasado laikiklio montavimo matmenys

Dugno užlaida

Tarpelis
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P4
P3

P2
P1

D3

D2
D1

Z3 = D3 ‒ 62

Z2 = D2 ‒ 32

Z1 = D1 ‒ 32

+ 0.3

+ 0.3

+ 0.3

CABLOXX

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

*

*

*

4 žingsnis3 žingsnis

Atstumų tarp užraktų (D) skaičiavimas Pjovimo matmens (Z) skaičiavimas 

Planavimas: tarpiklių ilgiai

* Rekomenduojame naudoti pjovimo šabloną 65.0801 tiksliam pjovimui  
(žr. psl. 13).
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CABLOXX

Aukštis M/M/M

Fasadų aukščiai, tarpeliai, montavimo pozicijos fiksatoriams

Bėgelių tvirtinimo pozicijos

Tarpiklių ilgiai

Planavimas: paruošti užrakto strypo komplektai
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CABLOXX

Aukštis C/M

Fasadų aukščiai, tarpeliai, montavimo pozicijos fiksatoriams

Bėgelių tvirtinimo pozicijos

Tarpiklių ilgiai

Planavimas: paruošti užrakto strypo komplektai
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CABLOXX

Užrakto strypas, užrakto detalė, cilindras

Atpjaukite reikiamo ilgio strypą * Atpjaukite tarpiklį *,  
įdėkite užrakto mechanizmą

Pritvirtinkite spynos jungtįPritvirtinkite užrakto strypą

Pritvirtinkite galinį dangtelį

Sumontuokite spynos cilindrą

 3.5 x 15 mm

Montavimas

* Rekomenduojame naudoti pjovimo šabloną 65.0801 tiksliam pjovimui (žr. psl. 13).
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CABLOXX

Fasado užrakto detalė ir sinchronizacija

Fasado užrakto detalė ir dangtelis

Užmaukite sinchronizavimo svirtis

Sinchronizatoriaus tvirtinimas

Priveržkite sinchronizavimo svirtis

Įdėkite sinchronizavimo strypąAtpjaukite reikiamo ilgio sinchronizavimo strypą *

Stalčių montavimas Stalčių išėmimas

 3.5 x 15 mm

Fasadinė fasado užrakto detalė

 3.5 x 15 mm

Montavimas

* Rekomenduojame naudoti pjovimo šabloną 65.0801 tiksliam pjovimui (žr. psl. 13).
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima 
pakėlimo mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi 
produktai skirti judėjimo tobulinimui.

www.blum.com

Blum Austrijoje ir visame 
pasaulyje
Blum valdo septynias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 28 filialus / atstovy-
bes. Įmonė produkciją tiekia dau-
giau nei 120 rinkų. Blum Group iš 
viso samdo 6 900 žmonių, 5 300 
iš jų dirba Voralberge.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais-
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 600 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra 
visapusiška ir galioja ne tik 
mūsų produktams. Paslaugos ir 
bendradarbiavimas su klientais ir 
partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
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.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Vystydama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, Blum siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiškumą į baldų interjerą.

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ 
– tokia yra Blum filosofija dėl 
įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: 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
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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