Aretace policového výsuvu
Komfortní aretace policového výsuvu

www.blum.com

Aretace policového výsuvu
pro MOVENTO a TANDEM
Kvalitu bydlení určuje nejen design, nýbrž hlavně komfort. Proto jsme vyvinuli
pro plné policové výsuvy praktickou aretaci. Tato pomůcka decentně a bezpečně
zafixuje policový výsuv ve vytažené pozici, a ještě ušetří místo.
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Univerzální využití
Není důležité, zda do kuchyně, koupelny nebo dalších obývacích či pracovních
místností v bytě nebo domě. S aretací zůstanou tyto policové výsuvy bezpečně
zajištěny tam, kde je potřebujete mít. Jde o variabilní rozšíření odkládacích
ploch pro uložení předmětů. Uveďte kuchyňské a domácí elektrospotřebiče do
pohybu, aby se daly lépe obsluhovat. Pro vrácení policového výsuvu zpět
dovnitř nábytku stačí jen jeden pohyb ruky.

Odkládací plocha tam,

kde ji zrovna potřebujete
Mechanicky

Zavírání
s tlumením

Každý policový výsuv se bude zavírat

měkce a tiše – nezávisle na tom, s jakým
důrazem jej přibouchnete.

Vše je hned pohodlně uklizené,
když koš na prádlo najde místo
na vysunuté polici hned pod
pračkou.

A policový výsuv zůstane

bezpečně vytažený tak dlouho,
jak budete potřebovat.
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Mechanicky

Otvírání &
zavírání
s tlumením

Mimořádný komfort: můžete zatlačit do čela
výsuvu a ten hned vyjede ven. Po odbloko-

vání stačí policový výsuv zavřít jen s lehkým
důrazem. Výsuv se zavře měkce a tiše,
to díky integrovanému BLUMOTION.

Mechanicky

Otvírání

Každý policový výsuv se otevře, když

do něj zatlačíte. S veškerým pohodlím

jej vytáhnete a výsuv šikovně zaskočí.
Zavře se zatlačením, bez tlumení.
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Spontánní rozšíření
odkládací plochy

Rychlé vyhledání a okamžitý
pečlivý úklid zpět. Policový

výsuv uvolníte jedním pohybem
ruky, odkládací plocha zmizí

uvnitř nábytku. Policový výsuv

je skvělá pomůcka do kanceláře.

7

Snadná obsluha
a bezpečná stabilita
Aretační modul bezpečně zaskočí na obou stranách, když policový výsuv
úplně vytáhnete, a zůstane stát bezpečně a stabilně. Odblokování aretace
zvládnete díky synchronizaci s veškerým pohodlím jednou rukou, když
zvednete páčku.
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Jednoduchá montáž
Stačí jen pár úkonů a hodnota Vašeho policového výsuvu díky aretačnímu
modulu výrazně stoupne.

Aretační modul a hřídel synchronizace

Nasaďte aretační modul na hřídel synchronizace.
Ta musí být na policovém výsuvu umístěna tak,
aby s ním lícovala.
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Kování a šablona v jednom

Aretační modul a západka slouží také jako šablona.

Usaďte šrouby do nadefinovaných montážních pozic.
Pro západku můžete využít jak vruty do dřevotřísky,
tak i eurošrouby.
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Aretace policového
výsuvu

Informace k objednávání a plánování

Výrobek

Popis

Potřebný prostor

▬▬Využitelná s plnými výsuvy MOVENTO

a TANDEM, nelze využít s částečnými
výsuvy TANDEM!
Možnost kombinovat s BLUMOTION,
TIP-ON BLUMOTION a TIP-ON
Aretace na obou stranách
Odblokování je díky synchronizaci možné
jednou rukou
Využitelná ve všech místnostech v bytě či domě
Bezpečná stabilita
Snadná montáž – kování slouží jako šablona
Instalace vedení v běžných pozicích
k našroubování

▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬

NL

+3

Informace k objednávce
Aretace policového výsuvu pro MOVENTO a TANDEM

Aretace policového výsuvu pro TANDEM 19 mm

Složení:
2x aretační modul*
2x západka
1x návod k montáži

Složení:
2x aretační modul*
2x západka
1x návod k montáži
295H5700

295F5700

Instalace s pomocí vrutů do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm,
kat.č.artiklu 609.1500 nebo
eurošroubů, kat.č.artiklu 661.1450.HG

Instalace s pomocí vrutů do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm,
kat.č.artiklu 609.1500 nebo
eurošroubů, kat.č.artiklu 661.1450.HG

* Instalace možná pouze s pomocí vrutů do dřevotřísky

* Instalace možná pouze s pomocí vrutů do dřevotřísky

Hřídel synchronizace
Materiál

Hliník (Alu)

Barva

Surová
ZST.1089W

Ke zkrácení

TB
NL
LW
TL
TBL
X
Y
TSBL

MOVENTO a TANDEM: přířez: LW - 87 ± 1 mm
TANDEM 19 mm: přířez: LW - 94 ± 1 mm
Odblokování je díky synchronizaci
možné jednou rukou

= Šířka police
= Jmenovitá délka
= Světlá šířka korpusu
= Délka policového výsuvu
= Délka dna policového výsuvu
= Síla čela
= Tloušťka dna policového výsuvu
= Délka krycí lišty policového výsuvu
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Informace k plánování

Aretace policového
výsuvu

MOVENTO 760H | 766H
Policový výsuv

28.5

min 38*

16**

min 3

Potřebný prostor v korpusu

12 - 15
1.5
TB = LW - 22 +̶ 0.0

10

21
* + 1 mm při instalaci korpusové
lišty před smontováním korpusu
** Alespoň 25 mm u montáže do
prostoru pro vestavění

Policový výsuv

min 28.5

Redukované seřízení do stran

TBL = NL ̶ 38
37 32
28

Vnitřní policový výsuv

10

TL = NL ̶ 38 + X
28
X + 18*
X

NL
NL + 3*

10

NL
NL + X + 3*

* Navíc + 4 mm s TIP-ON
nebo navíc + 3 mm s přídavným
seřízením hloubky

* Navíc +12 mm pro boční
stabilizaci

TANDEM 560H | 566H
Policový výsuv

Policový výsuv

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 22 +0.0

TBL = NL ̶ 38
37 32

Vnitřní policový výsuv

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

27.5*

37*

16**

min 3

Potřebný prostor v korpusu

10

21

min 27.5

* + 1 mm s TIP-ON nebo +3 mm
pro boční stabilizaci
** alespoň 25 mm do prostoru pro
vestavění

NL
NL + X + 3*

NL
NL + 3*

* Navíc +4 mm s TIP-ON nebo
navíc +2 mm s POSISTOP

* Navíc +12 mm pro boční
stabilizaci

TANDEM 19 mm 560F | 566F
Policový výsuv

Policový výsuv

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 29 +0.0

TBL = NL ̶ 38
37 32

Vnitřní policový výsuv

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

37*

16**

27.5*

min 3

Potřebný prostor v korpusu

24.5
* + 1 mm s TIP-ON
** Alespoň 25 mm u montáže
do prostoru pro vestavění

10

min 27.5

NL
NL + 3

NL
NL + X + 3*
* Navíc +4 mm s TIP-ON nebo
navíc +2 mm s POSISTOP
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Společnost Blum
Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato
společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům
našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech
vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout
dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com
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Společnost Blum

Globální užitek pro zákazníka

Inovace

Firma Blum provozuje osm závo-

prodejci, montéři nebo uživatelé

skytovat naši podporu v podobě

v Rakousku a v celém světě

dů v Rakousku (Vorarlberg), další
výrobní pracoviště v Polsku, USA
a v Brazílii, a má rovněž 31 dce-

řinných společností a zastoupení.
Společnost realizuje dodávky své
produkce do více než 120 odby-

tišť. Skupina společností zaměst-

„Není důležité, zda výrobci,

kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší

výrobky firmy Blum, a mít z toho

osobní užitek.“ Taková je filozofie

společnosti Blum, filozofie globálního užitku pro zákazníky.

nává celkem 8000 spolupracov-

Abychom mohli zákazníkům po-

inovativních typů kování a zajistit
dlouhodobý obchodní úspěch,

je nutné neustále investovat do

výzkumu a vývoje, do závodů a

zařízení, a rovněž do vzdělávání
spolupracovníků. Společnost

Blum má po celém světě přiděleno více než 2100 patentů a patří

níků, 6000 z nich pracují přímo ve

tak k nejvíce inovativním podni-

Vorarlbergu.

kům v Rakousku.

Kvalita

Životní prostředí

DYNAMIC SPACE

ký velice komplexní vztah vůči

svědčeni, že rozumné a účelné

postupů (Plynulost), optimální vy-

Pro firmu Blum je charakteristickvalitě, a to nejen v souvislosti s

U společnosti Blum jsme pře-

ekologické chování je z dlouhodo-

produkcí. Společnost klade stejně

bého hlediska také ekonomické.

rovněž v oblasti svých služeb

představuje životnost výrobků.

tak vysoké nároky na kvalitu

a při spolupráci se zákazníky a
partnery.

Důležitý aspekt všeho přitom

Další důležitá opatření předsta-

vují ekologické výrobní postupy,
materiálová náročnost a inteli-

gentní výběr materiálů, a rovněž

Dobrá organizace pracovních

užití úložného prostoru (Prostor)

a vysoký komfort pohybu (Pohyb)
představují důležité aspekty

praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce

společnost Blum zajistit uvnitř ná-

bytku funkci, komfort a ergonomii.

rozvážný a prozíravý management energií.

Veškeré údaje se týkají našich aktuálních informací ke dni 30.06.2019
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Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
Printed in Austria · IDNR: 000.000.0 · EP-476/1 CS-CZ/12.19-1

Blum, s.r.o.

Kolbenova 19

CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161

e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování

6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0

fax: +43 5578 705-44

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

