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STANDARD su BLUMOTION 
Laiko patikrinta bėgelių sistema su geresnėmis  
judėjimo charakteristikomis 
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Paprasta – išbandyta ir  
patikrinta – nebrangu. 
Laiko patikrinti patikimi ritininiai bėgeliai. Tereikia vos kelių komponentų 
plačiam produktų asortimentui, su aukštomis atsparumo charakteristikomis 
mediniams stalčiams. Nauja: dabar ir su BLUMOTION. 
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STANDARD su BLUMOTION  
švelniu uždarymu
Stabilu ir užtikrinta: Laiko patikrinti STANDARD bėgeliai patikimai tarnaus  
visą baldo amžių. Dabar su patikima BLUMOTION stabdymo sistema –  
stalčiai užsidaro tyliai ir švelniai – net kai stalčius pilnai prikrautas ir uždaro-
mas smarkiai. 
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Papildykite dalinio ištraukimo STANDARD 25 kg sistemas (iki 650 mm  
nominalaus ilgio) švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION. Stalčius ati da-
ry ti lengva, net sumontavus papildomą švelnaus uždarymo sistemą. 

Galite greitai, paprastai ir nebrangiai papildyti atskirus STANDARD stalčius 
BLUMOTION sistema. 

Lengvas atidarymas ir uždarymas su BLUMOTION
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BLUMOTION sistema 
montuojama kairėje  
stalčiaus pusėje tik  
keliais žingsniais. 

Spintelėms, kurių plotis 
iki 900 mm, tereikia vieno 
BLUMOTION me cha niz-
mo. Platesniems stal-
čiams reko men duo jame 
du BLUMOTION mecha-
nizmus.

Lengvas montavimas
Naujasis pozicionavimo 
šablonas padeda sumon-
tuoti gaudiklį. 

Gaudiklis paprastai pritvir-
tinamas kairėje stalčiaus 
pusėje. To pakanka, kad 
stalčiai užsidarytų tyliai ir 
įspūdingai. 

BLUMOTION montavimas

Gaudiklio montavimas 
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Lengvas montavimas,  
švelnus uždarymas 
STANDARD su BLUMOTION – puikus derinys. Pakanka tik keleto veiksmų, 
norint esamą baldą aprūpinti BLUMOTION stabdymo sistema. 
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Laiko patikrinti ritininiai bėgeliai 
STANDARD bėgelių sistemą sudaro tik keli komponentai,  
todėl jos surinkimas yra greitas ir paprastas. 
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Patikima technologija
Mažos trinties nailono voleliai rieda tyliai ir švelniai,  
be strigimų, todėl ilgam užtikrina puikias judėjimo  
charakteristikas.

Kokybė visą baldų naudojimo laiką
Bėgelių sistema tenkina aukštus  
kokybės reikalavimus puikiam veiki-
mui visą baldų tarnavimo laiką. Galite 
pajusti aukštą produkto kokybę jau 
gamindami – lygiai kaip vartotojas, 
naudodamasis juo.
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Pilnas ir dalinis ištraukimas
STANDARD pilno ir dalinio ištraukimo bėgeliai siūlo nesuskaičiuojamas tai-
kymo galimybes. Tai leidžia gaminti individualizuoto dizaino baldus, idealiai 
atitinkančius klientų poreikius.
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Pilno ištraukimo stalčiuose patogu pasiekti bet kurį daiktą net pačiame  
stalčiaus gale. Taigi, viskas patogiai pasiekiama. 

Dalinio ištraukimo bėgeliai užsidaro tyliai ir lengvai, jei su jais naudojama 
stabdymo sistema.
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STANDARD 

NL

1

  

R9001

250 430E2500

300 430E3000V

350 430E3500V

400 430E4000V

450 430E4500V

500 430E5000V

550 430E5500V

600 430E6000V

650 430E6500V

700 430E7000V

750 430E7500V

800 430E8000V

2

295.1000  

Pilnas ištraukimas

Gaminys Reikalinga erdvė

 ▬  BLUMATIC savaiminio užsidarymo mechanizmas 
su uždarymo padėties fiksatoriais
 ▬  Dinaminė apkrova 30 kg
 ▬  Įmontuotas fiksatorius lengvam montavimui
 ▬  Integruota ištraukimo atrama  
(nuo ilgio NL 300 mm)
 ▬  Šoniniu stabilumu pasižyminti bėgelių sistema
 ▬  Epoksidinė danga, kreminės (RAL 9001) spalvos

Aprašas

 Nominalus ilgis

Užsakymo informacija

Spintelės, perėjimo ir  
stalčiaus profiliai, kairė/dešinė

RAL 9001 kreminė

Fasado reguliavimo ekscentrikas

Priedai

Vardinis ilgis NL (mm)

Spalva

Medžiaga Spalva

NatūraliPlastikas
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STANDARD

NL

KB

LW

NL

Pilnas ištraukimas

Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

Minimalus vidinis spintelės gylis = NL + 3 mm

Bėgelio tvirtinimo prie kurpuso padėtys Išklotinė 16 mm medžio drožlių plokštei

Stalčiaus dugnas

NL (mm)

 Spintelės plotis

 Vidinis spintelės plotis

 Nominalus ilgis

LW – 25 mm
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STANDARD 

NL

WGR

RAL 9001 

1

R9001

250 230M2500

300 230M3000

350 230M3500

400 230M4000

450 230M4500

500 230M5000

550 230M5500

600 230M6000

650 230M6500

700 230E7000

750 230E7500

800 230E8000

2

295.1000  

3

Z70.1320

65.3400

2 1

3

Dalinis ištraukimas

Gaminys Reikalinga erdvė

 ▬  BLUMATIC savaiminio užsidarymo  
mechanizmas (230M) ir / arba uždarymo  
padėties fiksatoriai (230E)
 ▬  Dinaminė apkrova 25 kg
 ▬  Integruota ištraukimo atrama  
(nuo ilgio NL 300 mm)
 ▬  Vienpusės atramos bėgelių sistema
 ▬  Epoksidinė danga, kreminės (RAL 9001) spalvos
 ▬  Sistema gali būti naudojama kartu su 
BLUMOTION – tyliam ir lengvam  
uždarymui (230M). 

Aprašas

 Nominalus ilgis

Šviesiai pilka

Kreminė spalva

Užsakymo informacija

Spintelės ir stalčiaus profiliai, kairė / dešinė

RAL 9001 kreminė

Fasado reguliavimo ekscentrikas

BLUMOTION ir gaudiklis  
STANDARD 230M komplektui

Pozicionavimo ir prisukimo  
šablonas gaudikliams

Priedai

Spalva

Vardinis ilgis NL (mm)

Medžiaga

Medžiaga Spalva

Spalva

Plastikas

Plastikas MedžiagaNatūrali

WGR/R9001

oranžinėPlastikas

Spalva

* Naudojant BLUMOTION trumpiems ilgiams NL 250,  
  erdvės reikalavimai apskaičiuojami NL + 22 
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STANDARD

KB

LW

NL

NL

Dalinis ištraukimas

Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje

Minimalus vidinis spintelės gylis = NL + 3 mm

Bėgelio tvirtinimo prie kurpuso padėtys Išklotinė 16 mm medžio drožlių plokštei

STANDARD 230M BLUMOTION

 Spintelės plotis

 Vidinis spintelės plotis

 Nominalus ilgis

Stalčiaus dugnas

Montavimas, reguliavimas ir nuėmimas

Montavimas, reguliavimas ir nuėmimas
 
www.blum.com/a_standard

LW – 25 mm

NL (mm)

* Naudojant BLUMOTION trumpiems ilgiams NL 250,  
  vidinis spintelės gylis yra NL + 22
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STANDARD 

295.1000  

ZTU.00D0   

ZTU.00Z0   

Priedai

Fasado reguliavimo ekscentrikas 

 ▬  Su įmontuota poveržle
 ▬  Keturių sienelių stalčiams
 ▬  Dvimatis fasado reguliavimas (±2 mm)
 ▬  Medžiaga: plastikas
 ▬  Spalva: natūrali
 ▬  Po fasado sureguliavimo rekomenduojame  
papildomai prisukti fasadą dviem mevaržčiais, 
ypač kai fasadai aukšti.

Aprašas

Projektavimas

Užsakymo informacija

Aprašas

Fasado reg. ekscentrikas

Įpresavimo matrica, skirta MINIPRESS +  
PRO-CENTER MZM.0095

Stalčiaus-galerijos kampai

 ▬  Spalva: RAL 9001 kreminė
 ▬  Spalva: RAL 7037 pilka
 ▬  Medžiaga: plastikas

Aprašas Užsakymo informacija

Stalčiaus su sienelėm iš relingų kampai

trigubas

dvigubas

Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje
su 2 lygių vamzdeliu

Reikalinga erdvė spintelėje
su 3 lygių vamzdeliu

Kampinių jungčių montavimo matmenys
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296.4500

STANDARD

Fasado tvirtinimo laikiklis

 ▬  Kairysis / dešinysis
 ▬  Trimatis fasado reguliavimas
 ▬  Medžiaga: Plienas
 ▬  Spalva: RAL 9001 kreminė
 ▬  Galerijoms su fasadu

Aprašas Užsakymo informacija

Aprašas

Fasado tvirtinimo laikiklis

Projektavimas

Reikalinga erdvė spintelėje Fasado tvirtinimo matmenys

Priedai
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ZRG.1104U 

ZRG.1094U 

298.2200  

STANDARD 

Durelių apsauga

Vamzdelis stalčių-galerijų  
šonams 

 ▬  Tik vidiniam montavimui
 ▬  Simetrinė
 ▬  Medžiaga: plienas
 ▬  Spalva: RAL 9001 kreminė

 ▬  Pjaustomas
 ▬  Medžiaga: aliuminis

Aprašas

Aprašas Užsakymo informacija

Užsakymo informacija

Spalva

Pjovimas

Aprašas

RAL 9001 kreminė

Chromuota

Išilginis vamzdelis

Skersinis vamzdelis 430E

Skersinis vamzdelis 230M | 230E

Vidinis spintelės plotis LW – 87 mm

Vidinis spintelės plotis LW – 63 mm

Nominalus ilgis NL – 51 mm

Durelių apsauga

Priedai



320 320
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NL NL

A A

B B

C C

D

STANDARD 

Bėgelis 430E – 30 kg Bėgelis 230M | 230E – 25 kg

Nominalus ilgis Nominalus ilgis

Medvaržčiai Ø 4 x 15 mm Medvaržčiai Ø 4 x 15 mm

Eurovaržtai, detalės nr. 661.1450 HG Eurovaržtai, detalės nr. 661.1450 HG

Medvaržčiai Ø 3,5 x 15 mm stalčiams su aukštu fasadu Medvaržčiai Ø 3,5 x 15 mm stalčiams su aukštu fasadu

Spec. eurovaržtai, detalės nr. 662.1450 HG

Bėgelių tvirtinimas prie korpuso
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www.blum.com/services

Palaikymo paketas –  
kiekvienam proceso žingsniui
Per Blum E-SERVICES mes galime su Jumis bendrauti gyvai bet kur ir bet kuriuo 
metu. Mūsų paslaugos pritaikytos Jūsų kasdieniam darbui. Kai kurios padeda at-
likti individualias užduotis, kitos skirtos gamybos procesų žingsnių palengvinimui. 
Jos padės Jums pasiekti norimą rezultatą greičiau ir efektyviau.
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/produktkonfigurator

www.blum.com/ccds

CAD/CAM duomenų paslauga
CAD/CAM duomenų paslauga gali būti naudoja-
ma CAD ir CAM duomenų atsisiuntimui indivi-
dualiems produktams arba visam paketui. 

Marketingas
Blum marketingo mediateka suteikia prieigą prie 
naujausios produktų informacijos ir marketingo 
dokumentų, tokių kaip brošiūros, nuotraukos ir 
video medžiaga. Informacija visada atnaujinama 
ir prieinama internetu visą parą. 

Montavimas ir reguliavimas
EASY ASSEMBLY programėlė mobiliems įrengi-
niams pateikia montuotojams naudingas instruk-
cijas ir video medžiagą tiesiog darbo vietoje. Visa 
reikalinga informacija tiksliam ir lengvam Blum 
gaminių montavimui ir reguliavimui taip pasiekia-
ma ir neprisijungus.

Gaminių pasirinkimas,  
projektavimas ir užsakymas
Produktų konfigūratorius gali būti naudojamas 
detalių sąrašų sudarymui, suderinamumo  
patikrinimui, sąrašus galima perkelti tiesiogiai 
į prekių krepšelį ir užsakyti tiekėjo sistemoje. 
DYNALOG programa užtikrina tikslų spintelių 
planavimą ir rezultatų eksportavimą naudojant 
DYNAPLAN sąsają CAD/CAM programoms.
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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

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.

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.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 30 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 7 600 žmonių, 5 800 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 2 100 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2018-06-30
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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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