Aretácia policového výsuvu

Bezpečné a pohodlné fixovanie policových výsuvov

www.blum.com

Aretácia policového výsuvu
pre MOVENTO a TANDEM
Kvalita bývania je určovaná nielen návrhom, ale aj komfortom. Preto sme vyvinuli praktickú aretáciu policových výsuvov s plnými výsuvmi. Decentný policový výsuv sa zadrží vo vysunutej polohe bez väčších priestorových nárokov.
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Mnohostranné použitie
Nielen v kuchyni a v kúpeľni, aj v rôznych obytných a hospodárskych priestoroch. S aretáciou zastanú policové výsuvy bezpečne tam, kde ich potrebujete.
Odkladacie plochy na rôzne veci si môžete flexibilne rozšíriť. Ak máte kuchynské náčinie a domáce spotrebiče uložené pohyblivo, ľahšie sa budú dať
ovládať. Stačí jednoduchý pohyb ruky a policové výsuvy sa zasunú späť do
nábytku.

Odkladací priestor presne
tam, kde je potrebný
Mechanicky

tlmené
dovieranie

Každý policový výsuv sa zatvára jemne
a ticho – bez ohľadu akým švihom.

Všetko je hneď upratané, ak pre
kôš na bielizeň nájdete miesto
pri práčke. Policový výsuv tu
zostáva bezpečne vysunutý,
kým je potrebný.
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Mechanicky

otváranie
a tlmené
dovieranie

Mimoriadny komfort: policový výsuv sa

vysunie po zatlačení na čelo. Po uvoľnení
sa jemne a ticho zatvorí ľahkým švihom,
vďaka integrácii BLUMOTION.

Mechanicky

otváranie

Policové výsuvy otvorí po zatlačení.

Vďaka tomu sa ľahko vytiahnu a zaistia.
Dotlačením sa zasa zavrú, bez tlmenia.
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Spontánne rozšírenie

odkladacieho priestoru

Rýchlo si prelistujete knihu

a hneď ju zasa upracete na

miesto. Policový výsuv hravo

uvoľníte a odkladacia plocha sa
hneď skryje do nábytku. V kancelárii sa z policového výsuvu
stáva rýchly pomocník.
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Jednoduché ovládanie
a bezpečné zastavenie
Úplným vysunutím sa policový výsuv spoľahlivo zaistí na oboch stranách
a stabilne drží. Vďaka synchronizácii je uvoľnenie aretácie veľmi pohodlné.
Stačí rukou nadvihnúť páčku.
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Jednoduchá montáž
Stačí niekoľko operácií a máte policový výsuv vylepšený o aretáciu.

Aretačná jednotka a synchronizačný hriadeľ

Aretačnú jednotku nasuňte na synchronizačný hriadeľ.
Musí lícovať s policovým výsuvom.
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Šablóna i kovanie v jednom

Aretačná jednotka a západka sú súčasne

šablónou. Skrutky nasaďte na určené miesta upevnenia.

Na západkový prvok môžete použiť skrutky Spax i systémové skrutky.
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Aretácia policového
výsuvu

Informácie pre objednávanie a projektovanie

Výrobok

Popis

Priestorové požiadavky

▬▬Môže sa používať s úplnými výsuvmi MOVENTO

a TANDEM, nedá sa použiť s čiastočnými výsuvmi TANDEM
Možnosť kombinácie s BLUMOTION, TIP-ON
BLUMOTION a TIP-ON
Obojstranné zaistenie
Vďaka synchronizácii sa dá uvoľniť jednou rukou
Použiteľný vo všetkých obytných priestoroch
Bezpečná zarážka
Jednoduchá montáž – kovanie je súčasne
šablónou
Upevnenie vedení na zvyčajných miestach
pripevnenia skrutkami

▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬

NL

+3

Informácie o objednávaní
Aretácia policového výsuvu pre MOVENTO a TANDEM

Aretácia policového výsuvu pre TANDEM 19 mm

Obsah súpravy:
2x Uzamykacia jednotka*
2x Západka
1x Montážny návod

Obsah súpravy:
2x Uzamykacia jednotka*
2x Západka
1x Montážny návod
295H5700

295F5700

Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek
Ø 3,5 x 15 mm,
Č. výrobku 609.1500 alebo
systémové skrutky, č. výrobku 661.1450.HG

Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek
Ø 3,5 x 15 mm,
Č. výrobku 609.1500 alebo
systémové skrutky, č. výrobku 661.1450.HG

*Možné je aj upevnenie skrutkami
do drevotrieskovej dosky

*Možné je aj upevnenie skrutkami
do drevotrieskovej dosky

Synchronizačný hriadeľ
Materiál

Hliník

Farba

Prírodný
ZST.1089W

Na skrátenie

TB
NL
LW
TL
TBL
X
Y
TSBL

MOVENTO a TANDEM: Prírez: svetlá šírka korpusu LW – 87 ± 1 mm
TANDEM 19 mm: Prírez: svetlá šírka korpusu LW – 94 ± 1 mm
Vďaka synchronizácii uvoľníte aretáciu policového výsuvu
jednou rukou

= šírka výsuvnej police
= Menovitá dĺžka
= svetlá šírka korpusu
= Dĺžka výsuvnej police
= Menovitá dĺžka police
= Hrúbka čela
= Hrúbka dna výsuvnej police
= Dĺžka bočnej krycej lišty výsuvnej police
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Aretácia policového
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Informácie pre projektovanie

MOVENTO 760H | 766H
Policový výsuv

28.5

min 38*

16**

min 3

Potreba miesta v korpuse

12 - 15
1.5
TB = LW - 22 +̶ 0.0

10

21
* + 1 mm pri montáži korpusových
líšt pred zostavením korpusu
** min. 25 mm pri montáži do niky

Policový výsuv

min 28.5

Obmedzené nastavenie do strán

Vnútorný policový výsuv

TBL = NL ̶ 38
37 32
28

10

TL = NL ̶ 38 + X
28
X + 18*
X

NL
NL + 3*
* Navyše + 12 mm s bočnou
stabilizáciu

10

NL
NL + X + 3*

* Navyše + 4 mm s TIP-ON alebo
navyše + 3 mm s nastavením
hĺbky

TANDEM 560H | 566H
Policový výsuv

Policový výsuv

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 22 +0.0

TBL = NL ̶ 38
37 32

Vnútorný policový výsuv

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

27.5*

37*

16**

min 3

Potreba miesta v korpuse

10

21

min 27.5

* + 1 mm s TIP-ON alebo + 3 mm
s bočnou stabilizáciou
** min. 25 mm pri montáži do niky

NL
NL + X + 3*

NL
NL + 3*
* Navyše + 12 mm s bočnou
stabilizáciu

* Navyše + 4 mm s TIP-ON alebo
navyše + 2 mm s POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F | 566F
Policový výsuv

Policový výsuv

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 29 +0.0

TBL = NL ̶ 38
37 32

Vnútorný policový výsuv

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

37*

16**

27.5*

min 3

Potreba miesta v korpuse

24.5
* + 1 mm s TIP-ON
** min. 25 mm pri montáži do niky

10

min 27.5

NL
NL + 3

NL
NL + X + 3*
* Navyše + 4 mm s TIP-ON alebo
navyše + 2 mm s POSISTOP
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Firma Blum
Pred viac ako 60 rokmi Julius Blum založil spoločnosť Blum, dnes rodinný
podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. K strategickým podnikateľským
segmentom patria systémy výklopov, závesov a výsuvov.Kľúčová požiadavka
pri vývoji každého výrobku: snaha o dokonalý pohyb.

www.blum.com
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Blum v Rakúsku a vo svete

Prednosti pre

Inovácie

dov v Rakúsku (Vorarlberg) a ďal-

„Či už ide o výrobcu, montéra ale-

podporu zákazníkov i zabezpeče-

Spoločnosť Blum má osem závošie výrobné prevádzky v Poľsku,
USA a Brazílii, ako aj 31 dcér-

skych spoločností a zastúpení.

Naša spoločnosť dodáva na viac
ako 120 trhov. V skupine Blum

pracuje celkom 8000 zamestnancov, z toho 6000 vo Vorarlbergu.

zákazníkov z celého sveta

bo používateľa kuchyne – každý
by mal ťažiť z výhod výrobkov

firmy Blum a získať tak osobný

úžitok“, to hlási filozofia globálneho úžitku pre zákazníkov spoločnosti Blum.

Inovatívne riešenia kovaní pre

nie dlhodobého podnikateľského
úspechu si vyžaduje dôsledné
investovanie do výskumu a

vývoja, do závodov a zariadení

i do vzdelávania zamestnancov.
S viac ako 2100 patentovými a

inými ochrannými právami patrí

spoločnosť Blum k najinovatívnejším podnikom Rakúska.

Kvalita

Životné prostredie

DYNAMIC SPACE

v spoločnosti Blum neobmedzu-

svedčenie, že rozumné ekolo-

tickej kuchyne sú dobré pracovné

Komplexné chápanie kvality sa
je len na výrobky. Podnik chce

potvrdzovať svoje vysoké ambície

kvalitou svojich služieb i spoluprácou so zákazníkmi a partnermi.

Spoločnosť Blum zastáva pregické správanie je z dlhodobého

hľadiska aj hospodárne. Životnosť
výrobkov je pritom len jedným z
množstva dôležitých aspektov.

Medzi ďalšie dôležité opatrenia
patrí používanie ekologických

postupov, inteligentné využitie

materiálov a prezieravý energetický manažment.

Všetky informácie zodpovedajú aktuálnemu stavu našich vedomostí z 30.06.2019

Dôležitými charakteristikami prakpostupy (Workflow), optimálne
využitie úložných priestorov

(Space) a vysoký komfort po-

hybu (Motion). Svojimi nápadmi

určenými pre praktické kuchyne
chce spoločnosť Blum vnášať

do nábytku funkčnosť, komfort a
ergonómiu.
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Julius Blum GmbH

Zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29

831 06 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 905 997 977

E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod

6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com
www.blum.com

