
TIP-ON
inside

Nasz mechaniczny system wspomagania otwierania TIP-ON 
umożliwia wygodne otwieranie szuflad TANDEM bez uchwytów. 

Wystarczy tylko delikatnie nacisnąć na front szuflady, by ta wysunęła się samoczynnie.

Zachwycający komfort otwierania każdej szuflady

Dotyk otwierający szufladę

TIP-ON do szuflad 
TANDEM ze sprzęgłem

Przekonujący także podczas zamykania

TIP-ON przekonuje pod 
każdym względem

Niezależnie od wielkości czy szerokości szuflad – wysoka jakość systemu gwarantuje 
komfort ich otwierania w każdym przypadku. Aktywację systemu w bardzo szerokich 
szufladach zapewnia opcjonalna synchronizacja.

Pewnie i niezawodnie – tak zamykają się szuflady TANDEM z systemem TIP-ON: 
niezależnie od siły użytej do jej zamknięcia.
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Od szerokości korpusu 600 mm zalecamy 
montaż specjalnej synchronizacji. Troszczy 
się ona o niezawodną aktywację systemu 
przy szerokich frontach szuflad.

Regulację głębokości można wygodnie prze-
prowadzać na zmontowanych szufladach.

Komfortowa regulacja głębokości

Opcja synchronizacji

Niezwykle łatwy montaż

Montaż przebiega bez użycia narzędzi. 
Brak konieczności przeprowadzania zmian 
w korpusie i szufladzie oraz montowania 
dodatkowych elementów.

 ■ Niezawodne otwieranie i zamykanie także szerokich frontów
 ■ Mała szczelina frontu
 ■ Montaż bez użycia narzędzi
 ■ Brak konieczności obróbki szuflady i korpusu
 ■ Obróbka korpusu nie wymaga zmian głębokości
 ■ Jeden rodzaj synchronizacji do całego programu TIP-ON
 ■ Wysoka wartość obciążenia szuflady aż do 50 kg

Zalety TIP-ON do TANDEM

Blum Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz-Jasin, Polska, Tel.: +48 61 895 1900, Fax: +48 61 895 1901, E-mail: info.pl@blum.com, www.blum.pl

Nawet szuflady o dużym obciążeniu otwie-
rają się z łatwością a zamykają pewnie i 
bezpiecznie.

Obciążenie 30 oraz 50 kg
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Memo TIP-ON do TANDEM

Pomarańczowe

Pomarańczowe

Tworzywo

Tworzywo

Do frontów bez uchwytów

Do frontów bez uchwytów

Ciemnoszara

Ciemnoszara

Aluminium

Aluminium

Pomarańczowe

Pomarańczowe

Zapewnia łatwą i niezawodną regulację 
boczną

Zapewnia łatwą i niezawodną regulację boczną

lewe

lewe

Szerokość korpusu

Szerokość korpusu

prawe

prawe

do przycięcia

do przycięcia

Informacje o zamawianiu do szuflady z częściowym wysuwem ze sprzęgłem

Informacje o zamawianiu do szuflady z pełnym wysuwem ze sprzęgłem

W opcji:

Długość

Długość

Prowadnica (lewa/prawa)

Prowadnica (lewa/prawa)

Sprzęgło (lewe/prawe)

Sprzęgło (lewe/prawe)

Regulator frontu (w opcji)

Regulator frontu (w opcji)

TIP-ON (lewy/prawy)

TIP-ON (lewy/prawy)

Synchronizacja TIP-ON – zębatka

Synchronizacja TIP-ON – zębatka

Synchronizacja TIP-ON – reling

Synchronizacja TIP-ON – reling

W opcji:

566H5500C01560H5500C

560H6000C

566H5800C01

566H6000C01

566H6500C01

566H7000C01

566H7500C01

566H5200C01560H5200C

560H4800C

566H5000C01560H5000C

560H4200C

566H4500C01560H4500C

560H4000C

560H3800C

560H3200C

560H3500C

560H3000C

560H2500C

560H2700C

250 mm

270 mm

300 mm

320 mm

350 mm

380 mm

400 mm

420 mm

450 mm

480 mm

500 mm

520 mm

550 mm

580 mm

295.1000

T55.7150S

T55.9150S

T55.889W1200 mm

T55.000R

550H2700.03

550H4000.03

550H5500.03

550H3000.03

550H4500.03

550H6000.03

550H3500.03

550H5000.03

550H6500.03

550 mm

600 mm

650 mm

500 mm

300 mm

350 mm

400 mm

270 mm

450 mm

295.1000

T55.1150S

1200 mm T55.889W

T55.000R

T51.1700.04

T51.1700.04

T51.1700.04

T51.1700.04

30 kg

30 kg

50 kg

50 kg

600 mm

700 mm

750 mm

650 mm
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