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CRISTALLO lanksto plokštelė
Priklijuojama lanksto plokštelė



Su naująja lanksto plokštele, neskaitant esamų CRISTALLO pritaikymų, galite 
sukurti stiklines indaujas ir stiklinius / veidrodinius fasadus, net jei fasadai bus 
didesni už korpusą. CRISTALLO lanksto plokštelė kartu su CLIP top lankstais 
išsiskiria dėl patogaus montavimo ir patikrintos kokybės.

Daugybei pritaikymo galimybių



Lengvam sumonta-
vimui
Patikrinta CLIP techno-
logija spintelės fasado 
montavimui ir nuėmimui 
be įrankių

Tiksliam fasado  
sureguliavimui
Patogus stiklinio / 
veidrodinio fasado 
3 krypčių – aukščio, 
šoninis ir gylio regulia-
vimas

Ypač lengvam 
naudojimui
Galima pasirinkti CLIP 
top su BLUMOTION 
arba su TIP-ON

Aukščiausio lygio 
dizainui
Lengva sukurti gražias 
stiklines indaujas ir 
vientisus stiklinius/ 
veidrodinius fasadus
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Naudojimui stiklinėse indaujose
Naujoji CRISTALLO lanksto plokštelė atveria daug 
galimybių baldų gamyboje parduotuvėms, muziejams 
ar namams. Lanksto ir klijuojamos CRISTALLO lanksto 
galvutės plokštelės yra priklijuotos prie stiklinių korpuso 
ir fasado. Taigi įvairios stiklinių indaujų versijos gali būti 
sukurtos negręžiant stiklo.

Atsakomybės atsisakymas

Montuojant pagal instrukcijas ir ant tinkamų stiklinių arba veidrodinių 
durelių, Blum furnitūra atitinka visus reikalavimus, keliamus sujungimo 
tvirtumui. Tai kontroliuojama vidiniais ir išoriniais bandymais. Kadangi 
Blum neatsako už panaudotus klijus ir klijavimo metodus, negali priimti 
su tuo susijusių ieškinių. Rekomenduojama, kad klijuotų patyręs stiklo 
gamintojas.

Lanksto plokštelės klijavimo atstumas nuo fasado krašto

FD = fasado storis
KM =  lanksto plokštelės klijavimo 

atstumas nuo fasado krašto

KT =  klijuojamos plokštelės 
CRISTALLO lanksto galvutės 
klijavimo atstumas nuo fasado 
nuo krašto

F = tarpelis

KT = 4,5 mm – F

KM = FD + 4,5 mm

Projekto brėžinys

Rekomenduojamas lankstų skaičius
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Montavimas

Nuėmimas

Užsakymo informacija

Klijuojama CRISTALLO lanksto galvutės plokštelė

CRISTALLO lanksto plokštelė

BLUMOTION (užsegamas)

Be logotipo

Užrašytas dažais

Su spyruokle

Be spyruoklės

Lanksto peties dangtelis

BLUMOTION, skirtas durelėms

*kg

3 krypčių reguliavimas

maks. + / - 2,0 mm maks. + 3,0 / - 2,0 mmmaks. + / - 2,0 mm

Stiklas / veidrodis

Stiklas / veidrodis
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CLIP top BLUMOTION / CLIP top

Skirta veidrodinėms spintelėms vonioje
Stiklinės / veidrodinės durelės vonios spintelėms dabar 
lengvai gali tapti realybe, net jei fasadai bus didesni už 
korpusą ir juose nereiks gręžti kiaurymių lankstams. Čia 
lankstas yra apsuktas: lanksto plokštelė yra priklijuota 
prie stiklinių / veidrodinių durelių, o lanksto galvutės 
kiaurymė padaryta medinėje spintelėje.*

Projekto brėžinys

Atsakomybės atsisakymas

Montuojant pagal instrukcijas ir ant tinkamų stiklinių arba veidrodinių 
durelių, Blum furnitūra atitinka visus reikalavimus, keliamus sujungimo 
tvirtumui. Tai kontroliuojama vidiniais ir išoriniais bandymais. Kadangi 
Blum neatsako už panaudotus klijus ir klijavimo metodus, negali priimti 
su tuo susijusių ieškinių. Rekomenduojama, kad klijuotų patyręs stiklo 
gamintojas.

Lanksto plokštelės klijavimo atstumas nuo fasado krašto

FA = fasado užlaida = maks. 70 mm
KM = lanksto plokštelės klijavimo atstumas nuo fasado krašto

KM = FA - 4,5 mm

3 krypčių reguliavimas

Rekomenduojamas lankstų skaičius

*kg
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Montavimas

Užsakymo informacija

* Rekomenduojama tik pakabinamoms spintelėms dėl mažesnių apkrovų

CLIP top BLUMOTION (prisukamas)

CRISTALLO lanksto plokštelė

Lanksto peties dangtelis

Lanksto galvutės dangtelis

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

CLIP top BLUMOTION (INSERTA)

CLIP top be spyruoklės (prisukamas)

Štampuotas

Be piešinio

Standartinė versija

Ilga versija

TIP-ON, skirtas durelėms

maks. + / - 2,0 mm maks. + 2,0 / - 3,0 mm maks. + / - 2,0 mm

Pastorintų durelių lankstas

Stiklas / veidrodis

Nuėmimas



Pa
si

lie
ka

m
e 

te
is

ę 
te

ch
in

ia
m

s 
pa

ke
iti

m
am

s 
pr

og
am

oj
e.

Vi
so

 tu
rin

io
 te

is
ės

 p
rik

la
us

o 
Bl

um
.

ID
N

R:
 X

XX
.X

XX
X 

· F
O

-0
22

/4
 L

T-
LT

/0
2.

16
-1

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


