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Ploni fasadai, lengvas 
montavimas 
Vieninga tvirtinimo sistema ploniems fasadams –  
durelėms, pakeliamoms durelėms, stalčiams

8 mm



2

Iš naujo atraskite paprastumą
Minimalistinis dizainas sukuria erdvės įkvėpimui. Išplėskite galimybių ribas 
pritaikydami naujausius baldų gamybos trendus. Pirmoji tvirtinimo sistema 
ploniems fasadams – durelėms, pakeliamoms durelėms, stalčiams –  
minimalistinis dizainas lengvai.
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Detali informacija apie 
apdovanojimus:  
www.blum.com/award
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Lengvai realizuota:  
trys taikymai
Norėdami padaryti darbą kiek įmanoma paprastesnį Jums, mes sukūrėme 
tvirtinimo sistemą, kurią galite pritaikyti iš karto trims technologijoms: pakėlimo 
sistemoms, durelėms ir stalčiams. Baldai atrodo įspūdingai dėl plonų fasadų ir 
pirmaujančių Blum technologijų – visose erdvėse.
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Lengvai montuojamos sistemos
Nauji mūsų gaminiai ploniems fasadams yra paremti EXPANDO T. Plieniniai 
inkarai užtikrina patikimą tvirtinimą kietose medžiagose, kai plastikiniai elemen-
tai gerai veikia minkštose medžiagose. EXPANDO T įsitvirtina 10 mm diametro 
kiaurymėje, kurios gylis tik 6 mm.
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6 mm
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Montavimas tapo lengvas

Pakėlimo mechanizmai, durelės ir stalčiai – su naująja tvirtinimo sistema visi 
baldai su plonais fasadais turi bendrą bruožą: montavimas ir reguliavimas yra 
paprasti ir patogūs. Įgręžkite, įdėkite, priveržkite, štai ir viskas. EXPANDO T 
galima užsakyti ir atskirai – naudojimui kitose situacijose.

Su naujuoju tvirtinimo mecha- 
nizmu CLIP top BLUMOTION 
lankste plonoms durelėms, 
mums pavyko įdėti BLUMOTION 
funkcionalumą, kai nenaudo-
jama lanksto galvutė. Vidinius 
stalčius taip pat galima naudoti, 
nes lankstas neišsikiša.
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Plonas LEGRABOX stalčių šonų 
dizainas gali būti akcentuojamas 
pilnam efektui. Dėl identiškų 
montavimo pozicijų yra labai 
paprasta sumontuoti fasadą.

Tam tikri pakėlimo sistemų 
tipai – AVENTOS HS, HL ir HK 
top – gali irgi būti naudojami su 
plonais fasadais – nekeičiant 
montavimo pozicijų. 
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Lengvai suderinamos medžiagos
Naujoji montavimo sistema EXPANDO T ploniems fasadams nuo 8 mm storio 
tinka daugeliui medžiagų ir įgyvendina iškirtines dizaino idėjas. Nustebinkite 
klientus išskirtiniais baldais.
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Lengvai valdomas asortimentas

 ▬ Tvirtinimo sistema EXPANDO T įmontuota
 ▬ fasadams, kurių storis nuo 8 mm
 ▬ įvairioms fasado medžiagoms
 ▬ 3 skirtingoms sistemoms (pakėlimo, durelių, stalčių)

Lankstas

Su spyruokle

Detalės numerisSpyruoklė Spalva

Be spyruoklės

Nikeliuota EXPANDO T – atskirai

Aukštis

LEGRABOX fasado/dugno stabilizatorius

LEGRABOX fasado tvirtinimo laikiklis

Tinka HS, HL ir HK top

AVENTOS fasado tvirtinimo laikiklis

Stalčių sistemosPakėlimo mechanizmai

Lankstų sistemos

CLIP top BLUMOTION plonoms durelėms

Kiti produktai

Tvirtinimo pozicijos pagal Blum katalogą Tvirtinimo pozicijos pagal Blum katalogą

spintelė nuo 601 mm pločio 1 x 
spintelė nuo 901 mm pločio 2 x 
spintelė nuo 381 mm aukščio 1 x

Vieninga tvirtinimo sistema trims taikymams padaro prekių užsakymą ir  
pasirinkimą lengvesnį. Naudokite įvairias pakėlimo sistemas, įvairaus  
aukščio LEGRABOX stalčius, dureles – su naujaisiais komponentais.

Planavimo informacijai naudokite lankstų brošiūrą 

Onikso juoda
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  www.blum.com/EXPANDO_T_3
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Gręžimo gylis EXPANDO T montavimas

Atsakomybės atsisakymas

Blum neprisiima atsakomybės jei EXPANDO T naudojama su kitomis 
nei išvardinta medžiagomis ar kitų gamintojų furnitūra. Rekomenduo-
jama, kad montavimą atliktų patyręs baldų gamintojas.

Naudojimo sritys ir montavimo rekomendacijos

Medžiagos testuotos Blum Minimali užveržimo jėga (Nm)

Plokštė (skersinis tempimo stipris > 0.4 N/mm2)
MDF (skersinis tempimo stipris > 0.6 N/mm2)
HDF
HPL
Mineralinis kompozitas
Granito akmuo – Nero Assoluto
Dirbtinis akmuo – kvarco kompozitas
Keraminė plokštė

1.5
1.5
2
2
2
3
3
3

EXPANDO T tinka tvirtinti Blum furnitūrą prie plonų medžiagų, naudojamų baldų gamyboje.  
Naudojant medžiagas tik nuo 8mm storio yra užtikrinamas pakankamas stabilumas ir tvirtumas.

EXPANDO T taikymo sritys

Vietos poreikis ir gręžimo schema LEGRABOX fasado/dugno stabilizatoriui

ES min = 4 mm

Gręžimo gylis

Varžto įsiskverbimo gylis

ES max = BT - 0.5 mm

* Akmeniui ir keramikai +0.2/-0.1 mm

Kita informacija
Sužinokite daugiau apie naująją EXPANDO T  
tvirtinimo sistemą durelėms, pakėlimo mechanizmams 
ir stalčiams.

Su EXPANDO T reikia naudoti varžtus su M4 sriegiu.

Priklausomai nuo varžto ilgio, kaiščiui turėtų būti pasirinktas mažiausias 
įmanomas gręžimo gylis

Fasado užlaida

* Akmeniui ir keramikai +0.2/-0.1mm
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Dirbti paprasta su mūsų  
paslaugomis
Galite įgyvendinti individualias dizaino idėjas, ir geriausia tai daryti su patikimu 
palaikymu iš furnitūros gamintojo. Mes parodysime kaip efektyviai planuoti, 
kurti, gaminti, montuoti ir parduoti baldus su plonais fasadais. Internete pasie-
kiama 24/7, o taip pat ir personaliai.
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E-SERVICES paslaugos siūlo naujausią 
informaciją apie visas, įskaitant ir šią, technolo-
gijas – pateikia pagalbą ir daro Jūsų gyvenimą 
lengvesnį. 

Prisijungimas prie sistemos yra būtinas, jei 
norite naudotis visomis paslaugomis.  
Registruokitės  www.blum.com/e-services

Turite klausimų apie naująją tvirtinimo sistemą 
ploniems fasadams?
 
Prašome kreiptis į mus ar mūsų atstovus. Rasi-
te savo personalinį Blum kontaktą  
www.blum.com/contact
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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 aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 32 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 8 300 žmonių, 6 200 iš jų 
dirba Voralberge.

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.

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 2 100 
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.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2020-06-30
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Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001 ir ISO 14001.

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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