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Dwie funkcje – fascynujące połączenie

TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX i MOVENTO
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Innowacyjna technika
TIP-ON BLUMOTION łączy zalety mechanicznego wspomagania otwierania 
TIP-ON ze sprawdzonym systemem hamowania BLUMOTION, który dba o 
delikatne i ciche zamykanie – całkowicie mechanicznie. Blum oferuje tą 
innowacyjną technologię ruchu zarówno do LEGRABOX jak i MOVENTO.



3

Spis treści

Fascynujące połączenie

Wysoka funkcjonalność

Łatwy montaż

TIP-ON BLUMOTION  
do wszystkich pomieszczeń

Prosty program

Dobrze zaprojektowane szczegóły

Dane techniczne – LEGRABOX

Dane techniczne – MOVENTO

Firma Blum

Odkryj TIP-ON BLUMOTION interaktywnie:
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4

6

8

10

18

20

22

30

38





5

Fascynujące połączenie
Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch 
oraz delikatne i ciche zamykanie – TIP-ON BLUMOTION to doświadczenie  
komfortu i harmonijnego ruchu. I najlepsze: ruch jest wspomagany wyłącznie 
mechanicznie.

Film o  
TIP-ON BLUMOTION 
na www.blum.com/
trailertiponblumotion
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Wysoka funkcjonalność
Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu sprawia, że TIP-ON BLUMOTION 
oferuje zachwycający komfort obsługi szuflad bez uchwytów. Opcjonalna 
synchronizacja pozwala dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji w przypadku 
wyjątkowo wysokich i szerokich frontów.
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Pewna funkcja
Otwieranie przez 
pociągnięcie lub  
zamykanie poprzez 
przyciśnięcie nie 
wpływa negatywnie 
na funkcjonowanie  
produktu. TIP-ON 
BLUMOTION działa 
w pełni sprawnie.

Regulacja w 4 wy-
miarach pozwala  
uzyskać precyzyjny  
układ szczelin.  
Regulacja głębokości 
jest zintegrowana 
i przeprowadzana 
bez użycia narzędzi 
przy pomocy pokrętła 
regulacji.

Regulacja w  
4 wymiarach

Niewielka  
szczelina frontu
TIP-ON BLUMOTION 
można wyregulować 
do niewielkiej szczeli-
ny frontu wynoszącej  
2.5 mm, dlatego jest  
on odpowiedni rów-
nież do kuchni
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Łatwy montaż
TIP-ON BLUMOTION to idealne, mechaniczne rozwiązanie do mebli bez 
uchwytów we wszystkich pomieszczeniach. Konstrukcja szuflady pozostaje 
bez zmian. Podczas obróbki i montażu pomocne okazują się praktyczne  
wzorniki Blum.

Film o montażu na  
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion
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Brak konieczności dodatkowej 
obróbki korpusu i frontu
TIP-ON BLUMOTION można 
zastosować do standardowych 
korpusów i frontów. Dodatko-
wa obróbka, np. w przypadku 
stosowania uchwytów frezowa-
nych lub listwowych, nie jest 
konieczna.

Prosty montaż  
bez użycia narzędzi
Jednostkę TIP-ON BLUMOTION 
można zamontować bez użycia 
narzędzi, tak jak pozostałe 
elementy.

Dotychczasowe  
pozycje wiercenia
Do TIP-ON BLUMOTION można 
stosować dotychczasowe pozy-
cje wiercenia dla LEGRABOX  
i MOVENTO.

Precyzyjna regulacja  
szczeliny frontu
W LEGRABOX i MOVENTO 
można za pomocą wzornika 
precyzyjnie i komfortowo  
wyregulować szczelinę frontu 
do wielkości 2.5 mm.
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TIP-ON BLUMOTION  
w kuchni
Podczas codziennego korzystania z kuchni szczególną uwagę przykłada  
się do jakości ruchu mebla. TIP-ON BLUMOTION zachwyca komfortem  
obsługi.
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TIP-ON BLUMOTION  
w pokoju dziennym
TIP-ON BLUMOTION pozwala zrealizować nowoczesne rozwiązania we 
wszystkich pomieszczeniach. Stosując innowacyjną technologię ruchu  
firmy Blum można tworzyć meble bez uchwytów, które charakteryzują się 
wysokim komfortem obsługi.
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TIP-ON BLUMOTION  
w łazience
Jako całkowicie mechaniczne rozwiązanie TIP-ON BLUMOTION jest idealnym 
wspomaganiem ruchu do łazienki. Nawet wysokie i szerokie fronty otwierają się  
po lekkim naciśnięciu ich powierzchni, przekonują swobodnym ruchem i zamy-
kają się delikatnie i cicho.
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TIP-ON BLUMOTION  
w przedpokoju
TIP-ON BLUMOTION pozwala projektować meble bez uchwytów we  
wszystkich pomieszczeniach – również w przedpokoju. Otwarcie szuflady  
i jej pewne zamknięcie wymaga użycia tylko niewielkiej siły.
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Prosty program
Podstawą TIP-ON BLUMOTION jest specjalnie skonstruowana prowadnica 
LEGRABOX lub MOVENTO. Pozostałe elementy są odpowiednie do obydwu 
systemów szuflad. W ten sposób powstaje kompaktowy program, który  
pozwala zrealizować różne projekty mebli bez uchwytów.

Internetowy konfigurator 
produktów ułatwia wybór 
odpowiednich okuć.  
Konfigurator jest dostępny na 
www.blum.com/configurator
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Elementy TIP-ON BLUMOTION
1. Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION
2. Prowadnica MOVENTO z TIP-ON BLUMOTION
3. Jednostka TIP-ON BLUMOTION
4. Zabierak TIP-ON BLUMOTION
5. Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
6. Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
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Dobrze zaprojektowane szczegóły
Wiele elementów TIP-ON BLUMOTION można stosować zarówno do 
LEGRABOX jak również do MOVENTO. Oznacza to, że TIP-ON BLUMOTION 
jest odpowiednim rozwiązaniem do każdego zastosowania.

Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION
40 i 70 kg
Długość (NL) 270 do 650 mm

Prowadnica MOVENTO z TIP-ON BLUMOTION 
40 i 60 kg
Długość (NL) 270 do 750 mm

TIP-ON BLUMOTION do systemów szuflad
Systemy szuflad LEGRABOX i MOVENTO pozwalają zrealizować szerokie  
spektrum długości. Szuflady przekonują stabilnością i możliwością dużego 
obciążenia.
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TIP-ON BLUMOTION-
synchronizacja
Osiągnięcie dużego obszaru 
aktywacji na powierzchni frontu 
jest możliwe nawet przy niewielkiej 
szczelinie frontu wynoszącej tylko 
2.5 mm. Dla optymalnego 
funkcjonowania i zwiększenia 
obszaru aktywacji zalecane jest 
zastosowanie synchronizacji.

Jednostki i zabierak TIP-ON BLUMOTION
Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w różnych wariantach siły, dopasowanych do obciążenia i 
długości prowadnicy. Dla łatwego rozróżnienia, każda wersja ma inny kolor. Zabierak można stosować 
uniwersalnie do wszystkich jednostek TIP-ON BLUMOTION.

L1
0 – 20 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)

jasnoszary

S1
0 – 20 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) względnie 320 mm (MOVENTO)

jasnoszary

L3
5 – 40 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)

ciemnoszary

L5
25 – 70 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)

czarny

Przykład dla wysokości C,  
długości 500 mm ze stabilizacją frontu

S0
< 10 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) względnie 320 mm (MOVENTO)

biały
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TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX –  
dane techniczne
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550 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

T60L7140

T60L7040

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 300 mm

350 – 650 mm

S1

S0

L1

L3

L5

> 10–20

≤ 10

≤ 20

5 – 40

25 – 70

2a + 2b

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

3a

T60.000D

T60.300D

3b

65.5631

70 kg40 kg

T60.1125W
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Informacje  
dotyczące zamawiania

TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX

Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION  
lewa/prawa

Długość (NL)

Zestaw jednostki TIP-ON BLUMOTION i zabieraka TIP-ON BLUMOTION

JednostkaDługość (NL)

Stosowany do:
Zalecane zakresy obciążenia*  
dla optymalnego otwierania i zamykania

*  Całkowita waga szuflady

Nr art.

symetryczny

Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION (okrągły) do skrócenia

Możliwy od szerokości korpusu ≥ 400 mm 
Odpowiedni do szerokości korpusu 1400 mm

Do wyregulowania szczeliny frontu do wielkości 2.5 mm

Matryca do szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO

Akcesoria

Jednoczęściowa synchronizacja TIP-ON BLUMOTION do skrócenia

Symetryczna, brak konieczności stosowania relingu synchronizacji, do szerokości wewnętrznej 245–293 mm
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PlanowanieTIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX

Wymiary zabudowy w korpusie – szuflada wewnętrznaWymiary zabudowy w korpusie – szuflada standardowa

*  + 1 mm przy montażu prowadnicy na boku niezłożonego korpusu*  + 1 mm przy montażu prowadnicy na boku niezłożonego korpusu

 ▬ TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX wykorzystuje 
te same, standardowe wymiary montażu, jak dla 
LEGRABOX! Informacje na ten temat znajdują się 
w odpowiednich broszurach produktowych lub 
katalogu
 ▬ Poniższe grafiki planowania są pokazane jako  
przykład dla szuflady o wysokości M Więcej informacji  

o LEGRABOX:
www.blum.com/ 
downloadslegrabox

Obróbka frontu – nie montować odbojników

W przypadku TIP-ON BLUMOTION nie można montować odbojników!
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270

300, 350

600

450

500 – 600

650400 – 500

Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 40 kg

Długość NL (mm)

Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 70 kg

Długość NL (mm)

Pozycje wiercenia pod TIP-ON BLUMOTION w szufladach wewnętrznych i wysokich szufladach wewnętrznych

Wariant 1 Wariant 2

Montaż TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX
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MontażTIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX
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2

3

1b

1c

1a

4

LW Szerokość wewnętrzna

Montaż TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX

Synchronizacja

Przy LW ≥ 294 mm

Przy LW 245 – 293 mm
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1 2

Regulacja głębokości

MontażTIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX
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Montaż
Demontaż

TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX



30

TIP-ON BLUMOTION  
do MOVENTO –  
dane techniczne
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1

4a

T60.000D

T60.300D

T60.1125W

4b

5

65.5631

766H5000M

766H5200M

766H4500M

766H6000M

760H3500M

760H4000M

760H5000M

760H5200M

760H2700M

760H3000M

760H4500M

760H6000M

766H6500M

760H3200M

760H3800M

760H4200M

760H4800M

766H5500M760H5500M

766H5800M

766H7000M

766H7500M

520 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

320 mm

380 mm

420 mm

480 mm

550 mm

580 mm

700 mm

750 mm

3a1

3b
4
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2

T51.7601

T51.7601

60 kg40 kg

T60L7140

T60L7040

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 320 mm

350 –750 mm

S1

S0

L1

L3

L5

> 10–20

≤ 10

≤ 20

5 – 40

25 – 60

3a + 3b

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

Informacje  
dotyczące zamawiania

TIP-ON BLUMOTION  
do MOVENTO

Prowadnica MOVENTO z  
TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa

Długość (NL)

Zestaw jednostki TIP-ON BLUMOTION i zabieraka TIP-ON BLUMOTION

JednostkaDługość (NL)

Stosowany do:
Zalecane zakresy obciążenia* 
dla optymalnego otwierania i zamykania

*  Całkowita waga szuflady

Nr art.

symetryczny

Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION (okrągły) do skrócenia

Możliwy od szerokości korpusu ≥ 400 mm 
Odpowiedni do szerokości korpusu 1400 mm

Akcesoria

Sprzęgło lewe/prawe

lewe

prawe

Sprzęgło zamawiane osobno

Do wyregulowania szczeliny frontu do wielkości 2.5 mm

Jednoczęściowa synchronizacja TIP-ON BLUMOTION do skrócenia

Symetryczna, brak konieczności stosowania relingu synchronizacji, do szerokości wewnętrznej 265–313 mm

Matryca do szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO



ISKL = SKL + XX
X + 21

10NL
NL + X + 3
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PlanowanieTIP-ON BLUMOTION  
do MOVENTO

SKW Szerokość wewn. szuflady SKL Długość szuflady ISKL Długość wewnętrzna szuflady

Szuflada stand./Szuflada wewn. Szuflada standardowaWymiary zabudowy w korpusie Szuflada wewnętrzna

LW Szerokość wewn. korpusu NL Długość SKL Długość szuflady

NL Długość

X Grubość frontu

 ▬ TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO wykorzystuje 
te same, standardowe wymiary montażu jak dla 
MOVENTO! Informacje na ten temat znajdują się 
w odpowiednich broszurach produktowych lub 
katalogu
 ▬ Poniższe grafiki planowania są pokazane jako 
przykład dla szuflady standardowej Więcej informacji  

o MOVENTO:
www.blum.com/ 
runner_movento

** Ograniczona regulacja boczna w przypadku szuflady o ściance bocznej grubości 16 mm i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady.

* + 1 mm przy montażu prowadnicy na niezmontowanym boku korpusu.

Obróbka frontu – nie montować odbojników

W przypadku TIP-ON BLUMOTION nie można montować odbojników!
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270

300 – 350

550, 600

450

500 – 600

650 – 750380 – 520

Planowanie TIP-ON BLUMOTION  
do MOVENTO

Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 40 kg

Długość NL (mm)

Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 60 kg

Długość NL (mm)

Obróbka szuflady w przypadku TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02
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MontażTIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX
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1c

1a

2

3 4

1b

LW Szerokość wewnętrzna

Montaż TIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX

Synchronizacja

Przy LW ≥ 314 mm

Przy LW 265 – 313 mm
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1 2

Regulacja głębokości

MontażTIP-ON BLUMOTION  
do LEGRABOX
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TIP-ON BLUMOTION  
do MOVENTO

Montaż
Demontaż
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Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj międzyna-
rodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych obszarów działa-
nia należą systemy podnośników, zawiasów i szuflad. W przypadku rozwoju 
wszystkich produktów centralny punkt stanowi dążenie do perfekcji ruchu.

Firma Blum
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Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada siedem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg) i pozostałe 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 27 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 6.600 pracowników, z 
czego 5.000 w Vorarlbergu.

Jakość
Kompleksowe podejście do 
kwestii jakościowych dotyczy nie 
tylko samych produktów. Również 
w zakresie usług, czy w kontak-
tach z partnerami i klientami firma 
chciałaby sprostać tym samym 
wymaganiom jakościowym.

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest również ekonomiczne 
w długim okresie. Trwałość 
produktów jest przy tym tylko jed-
nym z wielu ważnych aspektów. 
Dalszymi istotnymi elementami 
są: korzystanie z przyjaznych dla 
środowiska procesów, mądre wy-
korzystanie materiałów i rozsąd-
ne zarządzanie energią.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy (Przebieg 
pracy), wystarczająca przestrzeń 
do przechowywania (Przestrzeń) 
i wysoki komfort ruchu (Ruch) to 
ważne cechy praktycznej kuchni. 
Pomysły Blum dotyczące kuchni 
mają sprawić, by wnętrze mebli 
stało się funkcjonalne, komforto-
we i ergonomiczne.

Globalne korzyści dla klientów
„Producent, sprzedawca, mon-
tażysta czy użytkownik kuchni 
– każdy powinien korzystać z 
zalet produktów Blum i czerpać 
z tego osobiste korzyści“, takie 
znaczenie ma filozofia globalnych 
korzyści Blum.

Innowacje
Wspieranie klientów przy pomocy 
innowacyjnych rozwiązań i 
zapewnienie przedsiębiorstwu 
dobrych wyników w długim okre-
sie, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształ-
cenie pracowników. Na całym 
świecie Blum posiada ponad 
1.200 zarejestrowanych patentów 
i jest zaliczany do najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw w 
Austrii.



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

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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