
Ištraukiamos lentynos  
fiksavimo sistema
Saugiai ir stabiliai laiko ištrauktą lentyną

www.blum.com



Ištraukiamos lentynos  
fiksavimo sistema, skirta  
MOVENTO ir TANDEM
Gyvenimo kokybę lemia ne tik dizainas, bet ir patogumas. Štai kodėl mes  
sukūrėme praktišką fiksavimo sistemą pilno ištraukimo lentynoms.  
Neatkreipianti dėmesio ir vietą taupanti sistema tvirtai laiko ištrauktą lentyną.
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Įvairios pritaikymo galimybės
Ištraukiamas lentynas galima pritaikyti visose patalpose, pvz., virtuvėje, vonios 
kambaryje, svetainėje ar sandėliuke. Sukurkite papildomą ištraukiamą stalviršį 
ar lentyną. Patobulinkite virtuvės prietaisus, padarykite juos lengviau pasiekia-
mus vos per kelias sekundes ištraukiamos lentynos dėka.

Papildomas darbastalio  
paviršius ten, kur Jums reikia
Namuose lengviau tvarkytis kai 
skalbinių krepšį galite pasta-
tyti šalia skalbimo mašinos. 
O ištraukiama lentyna saugiai 
laikoma ištrauktoje pozicijoje 
tiek laiko, kiek Jums reikia. 

Kiekviena ištraukiama lentyna užsidaro 
švelniai ir be pastangų, nesvarbu, kaip 
stipriai ją pastumsite uždarant.

Mechaninis
švelnus  
uždarymas
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Mechaninis

atidarymas ir 
švelnus  
uždarymas

Dar daugiau patogumo. Atidarymas nuo 
paspaudimo. Norėdami uždaryti – pakelkite 
fiksavimo rankenėlę ir pastumkite lentyną. 
Dėl integruoto BLUMOTION, užsidarys 
švelniai ir tyliai. 

atidarymas
Atidarymas nuo paspaudimo. Galima  
lengvai ištraukti ir užfiksuoti. Norėdami 
uždaryti – pakelkite fiksavimo rankenėlę  
ir stumkite. Be švelnaus uždarymo.

Mechaninis
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Sukurkite papildomą stalviršį
Puikiai tinka daiktams pasi-
dėti kol ieškote informacijos, 
nereikia segtuvų su doku-
mentais laikyti rankose. Viena 
ranka atlaisvinkite ištraukiamos 
lentynos fiksavimo rankenėlę ir 
ji pasislėps spintelės korpuse. 
Tokios ištraukiamos lentynos 
su fiksavimo sistema – puikios 
pagalbininkės biuruose.
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Lengva naudoti ir saugu
Fiksavimo sistema tvirtai laiko pilnai ištrauktą lentyną iš abiejų pusių.  
Sinchronizacijos strypo dėka ją galima lengvai atlaisvinti viena ranka.  
Norėdami atlaisvinti – tiesiog pakelkite fiksavimo rankenėlę.
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Lengvas montavimas
Vos keliais veiksmais galite patobulinti savo lentyną su ištraukiamos  
lentynos fiksavimo sistema.

Fiksavimo mechanizmas ir sinchronizavimo strypas
Pritvirtinkite fiksavimo mechanizmus prie sinchronizavi-
mo strypo.  
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Fiksavimo mechanizmas ir šablonas – du viename
Fiksavimo mechanizmas taip pat naudojamas kaip  
šablonas. Lengvai nustatysite tvirtinimo vietas.  
Fiksavimo elementui pritvirtinti prie plokštės galima  
naudoti medvaržčius arba eurovaržtus.
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Užsakymo ir projektavimo informacija

Gaminys

Užsakymo informacija

Aprašymas

 ▬ Galima naudoti su MOVENTO ir TANDEM  
pilno ištraukimo bėgeliais; Negalima naudoti su 
dalinio ištraukimo TANDEM bėgeliais
 ▬ Galima naudoti su BLUMOTION,  
TIP-ON BLUMOTION ir TIP-ON 
 ▬ Dvipusė fiksavimo sistema
 ▬ Sinchronizacijos strypo dėka galima  
lengvai atlaisvinti viena ranka
 ▬ Įvairios pritaikymo galimybės 
 ▬ Saugus fiksavimas 
 ▬ Lengvas montavimas, fiksatorius ir tvirtinimo 
pozicijos šablonas – du viename
 ▬ Bėgeliai tvirtinami standartinėse tvirtinimo 
vietose 

Reikalinga erdvė

Sinchronizavimo strypas

Pjovimui pagal išmatavimus

MOVENTO ir TANDEM pjovimas: LW – 87 ± 1 mm

TANDEM 19 mm pjovimas: LW – 94 ± 1 mm

Sinchronizavimo strypo dėka ištraukiamos lentynos  
fiksatorių galima atlaisvinti viena ranka

= Ištraukiamos lentynos plotis
= Nominalus ilgis 
= Vidinis spintelės plotis
= Ištraukiamos lentynos ilgis su fasadu 
= Ištraukiamos lentynos ilgis be fasado
= Fasado storis 
= Ištraukiamos lentynos plokštės storis
= Ištraukiamos lentynos bėgelį uždengiančios šoninės detalės ilgis

Medžiaga

Spalva

Aliuminis

Natūralios spalvos

Ištraukiamos lentynos montavimas

Ištraukiamos lentynos 
fiksavimo sistema

Ištraukiamos lentynos fiksavimo sistema, skirta MOVENTO ir TANDEM Ištraukiamos lentynos fiksavimo sistema, skirta TANDEM 19 mm 

Sudaryta iš:
2 x fiksavimo mechanizmas*
2 x tvirtinimo elementas 
1 x montavimo instrukcija 

Sudaryta iš:
2 x fiksavimo mechanizmas*
2 x tvirtinimo elementas 
1 x montavimo instrukcija 

Tvirtinimas su medvaržčiais Ø 3,5 x 15 mm, 
detatės nr. 609.1500 arba 
eurovaržtais, detatės nr. 661.1450.HG

Tvirtinimas su medvaržčiais Ø 3,5 x 15 mm, 
detatės nr. 609.1500 arba 
eurovaržtais, detatės nr. 661.1450.HG

* Galima tvirtinti tik su medvaržčiais * Galima tvirtinti tik su medvaržčiais

Pasirinktinai
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Projektavimo informacija

MOVENTO 760H | 766H

TANDEM 560H | 566H

TANDEM 19 mm 560F | 566F

Ištraukiamos lentynos 
fiksavimo sistema

Reikalinga erdvė spintelėje 

Reikalinga erdvė spintelėje 

Reikalinga erdvė spintelėje 

Ištraukiama lentyna  
vidinis taikymas

Ištraukiama lentyna  
vidinis taikymas

Ištraukiama lentyna  
vidinis taikymas

Ištraukiama lentyna 

Ištraukiama lentyna 

Ištraukiama lentyna 

Ištraukiama lentyna 

Ištraukiama lentyna 

Ištraukiama lentyna 

+1 mm su TIP-ON arba +3 mm 
su šoniniu stabilizatoriumi
Min. 25 mm jei montuojama  
į plačią ir žemą nišą

+1 mm su TIP-ON 
Min. 25 mm jei montuojama į 
plačią ir žemą nišą

+1 mm, jei bėgeliai montuojami 
prieš surenkant spintelę 
Min. 25 mm jei montuojama į 
plačią ir žemą nišą

Papildomi +4 mm TIP-ON arba 
papildomi +2 mm su atrama į gylį 
POSISTOP

Papildomi +4 mm TIP-ON arba 
papildomi +2 mm su atrama į gylį 
POSISTOP

Papildomi +4 mm TIP-ON arba 
papildomi +3 mm su gylio 
reguliavimu 

Papildomi +12 mm su šoniniu 
stabilizatoriumi

Papildomi +12 mm su šoniniu 
stabilizatoriumi

Ribotas šoninis reguliavimas * 

**

*

**
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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 31 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 8 000 žmonių, 6 000 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 2019-06-30
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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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