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TIP-ON BLUMOTION
Fascinující kombinace dvou funkcí
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Inovativní technika
TIP-ON BLUMOTION je skvělá – kompletně mechanická – kombinace  
výhod bezúchytkového způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením 
BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše. Rafinované technologie firmy Blum 
umožní realizovat LEGRABOX, a MOVENTO rovněž.
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Fascinující kombinace
Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON 
BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem. 
Zvláštností je čistě mechanický průběh pohybu.

Podívejte se na film o 
TIP-ON BLUMOTION 
na adrese  
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion
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Vysoká funkčnost
Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek;  
s TIP-ON BLUMOTION je zde totiž k dispozici dostatek prostoru pro velký 
rozsah spuštění. Volitelná synchronizace umožní dokonce u obzvlášť širokých 
a vysokých čel dodatečně zvětšit prostor pro velký rozsah spuštění.
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Bezpečná funkce

Malá mezera  
čela

Samozřejmě je 
možné otvírání tahem 
nebo zavírání zatlače-
ním. Dokonalá funkce 
TIP-ON BLUMOTION 
přitom zůstává plně 
zachována.

Nový komfort seři-
zování ve 4 směrech 
zajistí naprosto 
přesné slícování linií 
mezer a čel nábytku. 
Integrované nastave-
ní hloubky zvládnete 
bez nářadí s pomocí 
stavěcího kolečka.

TIP-ON BLUMOTION 
můžete realizovat s 
malou mezerou čela 
v hodnotě 2.5 mm; 
skvěle se proto hodí 
pro využití v každé 
kuchyni.

Seřízení ve  
4 směrech
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Snadné zpracování
TIP-ON BLUMOTION představuje ideální mechanické řešení pro bezúchyt-
kový nábytek ve všech místnostech bytu či domu. Výsuvy i zásuvky můžete 
realizovat jako obvykle. Při zpracování a montáži Vám budou výbornou  
pomůckou praktické šablony a montážní přípravky firmy Blum.

Podívejte se na film  
o montáži na adrese  
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion
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Žádné dodatečné zpracování 
korpusu a zásuvky navíc
TIP-ON BLUMOTION můžete 
realizovat se standardními 
korpusy a standardními čely. 
Dodatečné zpracování navíc, 
například prohlubní nebo madel 
pro úchytky, není nutné.

Jednoduchá montáž  
bez nářadí
Montáž modulu TIP-ON 
BLUMOTION zvládnete jako v 
případě všech ostatních kompo-
nentů bez nářadí.

Obvyklé montážní  
pozice vyvrtávaných otvorů
Pro TIP-ON BLUMOTION  
použijte obvyklé montážní pozi-
ce vyvrtávaných otvorů jako pro 
LEGRABOX a MOVENTO.

Naprosto přesné  
seřízení mezery čela
Mezeru čela v hodnotě 2.5 mm 
seřídíte u LEGRABOX i  
MOVENTO precizně a komfort-
ně nastavovací šablonou.
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TIP-ON BLUMOTION  
v kuchyni
Při každodenní práci v kuchyni jsou vůči nábytku kladeny obzvlášť vysoké 
požadavky na kvalitu pohybu. TIP-ON BLUMOTION zde budí údiv a nadšení 
zejména výrazným komfortem obsluhy.
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TIP-ON BLUMOTION  
v obývacím pokoji
S TIP-ON BLUMOTION dokážete v celém bytě nebo domě realizovat veškeré  
moderní nápady pro pojetí a uspořádání nábytku. Inovativní technologie 
pohybu firmy Blum zaručí realizaci také bezúchytkového nábytku s vysokým 
komfortem obsluhy.
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TIP-ON BLUMOTION  
v koupelně
Jakožto čistě mechanické řešení představuje TIP-ON BLUMOTION v  
koupelně ideální způsob otvírání i zavírání. Dokonce vysoká a široká  
čela otevřete jednoduchým ťuknutím na ně, nadchnou Vás díky úžasně  
lehkému chodu, a ještě se zavřou měkce a tiše.
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TIP-ON BLUMOTION  
v hale
S TIP-ON BLUMOTION se dá bezúchytkový nábytek realizovat ve všech  
místnostech bytu nebo domu – nábytek v hale rovněž. Aby se zásuvka otvírala 
pohodlně a zavírala bezpečně, stačí jen lehoučký stisk bez jakékoli námahy.



18

1

2

Přehledný sortiment
Základ TIP-ON BLUMOTION představuje speciálně přizpůsobená korpusová  
lišta LEGRABOX a/nebo vedení MOVENTO. Všechny další komponenty 
výrobků jsou vhodné pro oba systémy výsuvů. Mnohé tyto shodné součástky 
představují kompaktní sortiment, který rozkrývá nekonečné možnosti pro  
provedení a uspořádání bezúchytkového nábytku.

Výběr kování báječně 
usnadní Online  
konfigurátor výrobků na 
adrese www.blum.com/ 
configurator
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Součástky TIP-ON BLUMOTION
1. Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX
2. Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO
3. Modul TIP-ON BLUMOTION
4. Unašeč TIP-ON BLUMOTION
5. Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION
6. Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION
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Promyšlené detaily výrobku
Spoustu komponentů TIP-ON BLUMOTION můžete využít jak pro LEGRABOX, 
tak i pro MOVENTO. Díky tomu nabízí TIP-ON BLUMOTION vhodné řešení 
pro každé využití.

Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX
40 kg a 70 kg
Jmenovitá délka (NL) 270 – 650 mm

Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO *
40 kg a 60 kg
Jmenovitá délka (NL) 270 – 750 mm

TIP-ON BLUMOTION pro systémy výsuvů
Se systémy výsuvů pro LEGRABOX a MOVENTO můžete realizovat široké  
spektrum jmenovitých délek. Výsuvy a zásuvky budí nadšení svou stabilitou  
a nosností.

* K dispozici na podzim 2015
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Synchronizace TIP-ON BLUMOTION
Prostor pro velký rozsah spuštění je k dispozici již v případě malé minimální mezery čela v hodnotě 
2.5 mm. U širokých a vysokých čel zajistí volitelná synchronizace optimální rozsah spuštění. Montáž 
hřídele synchronizace realizujeme bez nářadí s pomocí synchronizačního adaptéru.

Moduly TIP-ON BLUMOTION a unašeče TIP-ON BLUMOTION
Modul TIP-ON BLUMOTION existuje ve čtyřech různých barevných provedeních – v závislosti na hodno - 
tách hmotnosti a jmenovité délky. Podle požadované intenzity spuštění vyhazovače je kromě typu S1 pro 
kratší jmenovité délky možná montáž modulů TIP-ON BLUMOTION na všechny systémy výsuvů. Unašeč 
je u LEGRABOX i MOVENTO využitelný univerzálně.

Synchronizační adaptér

Kulatá hřídel synchronizace

L1
0 – 20 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)

Světle šedý

S1
0 – 20 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) a/nebo 320 mm (MOVENTO)

Světle šedý

L3
5 – 40 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)

Prachově šedý

L5
25 – 70 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)

Černý
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TIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX –  
technický přehled
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753.5001M

753.5501M

753.4501M

753.6001M

1

750.3501M

750.4001M

750.5001M

750.5501M

750.2701M
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750.6001M

753.6501M

2a1

2b

3

4

550 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 300 mm

350 – 650 mm

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 70

2

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

3

T60.000D

T60.1125W

4

65.5631

70 kg40 kg

Informace k objednávání TIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX

Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION
LEGRABOX vlevo/vpravo

Jmenovitá délka (NL)

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION

Jednotkajmenovitou délku (NL)

Využití pro:
Doporučené hodnoty hmotnosti*  

pro optimální funkci otvírání a zavírání

*  Celková hmotnost výsuvu

Kat.č.art.

Symetrický

Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION

Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (kulatá) ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Využití pro TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX a MOVENTO

Šablona TIP-ON BLUMOTION pro seřízení mezery čela

Příslušenství
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PlánováníTIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Potřebný prostor v korpusu – vnitřní zásuvkaPotřebný prostor v korpusu – zásuvka

*  + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu*  + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Pozice pro našroubování TIP-ON BLUMOTION pro vnitřní zásuvku a vnitřní výsuv

Varianta 1 Varianta 2

 ▬ TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX realizujeme 
se standardními rozměry pro plánování LEGRABOX! 
Příslušné informace si prosím najděte v konkrétní 
brožuře o výrobku nebo v katalogu.
 ▬ Následující grafická zobrazení pro plánování jsou 
exemplárně vyobrazena pro zásuvku s výškou M.

Více informací  
k LEGRABOX:
www.blum.com/ 
downloadslegrabox
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Montáž TIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX
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MontážTIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX

Volitelně
Volitelná synchronizace od šířky korpusu ≥ 600 mm

LW Světlá šířka

Seřízení a nastavení hloubky
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Montáž
Demontáž

TIP-ON BLUMOTION  
pro LEGRABOX

Demontáž
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TIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO –  
technický přehled
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1

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 320 mm

350 – 750 mm

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 60

3

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

4

T60.000D

T60.1125W

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

52

2

T51.7601

T51.7601

60 kg40 kg

Informace k objednávání TIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO

Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO
vlevo/vpravo

Jmenovitá délka (NL)

Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION

Jednotkajmenovitou délku (NL)

Využití pro:
Doporučené hodnoty hmotnosti*  

pro optimální funkci otvírání a zavírání

*  Celková hmotnost výsuvu

Kat.č.art.

Symetrický

Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION

Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (kulatá) ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Šablona TIP-ON BLUMOTION pro seřízení mezery čela

Příslušenství

Spojka vlevo/vpravo

Vlevo

Vpravo

Objednejte si spojku zvlášť.

Využití pro TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX a MOVENTO
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PlánováníTIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Pozice pro našroubování korpusových lišt – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

Zpracování zásuvky TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

SKW Světlá šířka zásuvky SKL Délka zásuvky ISKL Délka vnitřní zásuvky

Zásuvka/vnitřní zásuvka ZásuvkaPotřebný prostor v korpusu Vnitřní zásuvka

LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka SKL Délka zásuvky

NL Jmenovitá délka

X Tloušťka čela

 ▬ TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO realizujeme 
se standardními rozměry pro plánování MOVENTO! 
Příslušné informace si prosím najděte v konkrétní 
brožuře o výrobku nebo v katalogu.
 ▬ Následující grafická zobrazení pro plánování jsou 
exemplárně vyobrazena pro zásuvku.

Více informací  
k MOVENTO
www.blum.com/ 
runner_movento

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02.

** Omezené seřízení do stran v případě tloušťky boční stěny zásuvky 16 mm a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky.

* + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu
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Montáž TIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO



LW-267

Click

Click

2

1

1

Click

Click

+

-

+
-

2.5

3

32

6 7 8

4 5

TIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO

Montáž

LW Světlá šířka

Seřízení a nastavení hloubky

Volitelně
Volitelná synchronizace od šířky korpusu ≥ 600 mm
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TIP-ON BLUMOTION  
pro MOVENTO

Montáž
Demontáž

Demontáž
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www.blum.com

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 závěsů, výsuvů a výklopů. Při veške-
rém vývoji výrobků se u nás vše vždy točí kolem snahy dosáhnout dokonalosti 
perfektního pohybu.

Společnost Blum
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Společnost Blum v Rakousku  
a v celém světě

Kvalita Životní prostředí DYNAMIC SPACE

Globální užitek pro zákazníka Inovace

Firma Blum provozuje sedm 
závodů v Rakousku (Vorarlberg), 
další výrobní pracoviště v Polsku, 
USA a v Brazílii, a má rovněž 
27 dceřinných společností a 
zastoupení. Společnost realizuje 
dodávky své produkce do více 
než 120 odbytišť. Skupina společ-
ností zaměstnává celkem 6400 
spolupracovníků, 4800 z nich 
pracují přímo ve Vorarlbergu.

Pro firmu Blum je charakteristic-
ký velice komplexní vztah vůči  
kvalitě, a to nejen v souvislosti  
s produkcí. Společnost klade  
stejně tak vysoké nároky na  
kvalitu rovněž v oblasti svých  
služeb a při spolupráci se zákaz-
níky a partnery.

U společnosti Blum jsme pře-
svědčeni, že rozumné a účelné 
ekologické chování je z dlouho-
dobého hlediska také ekonomic-
ké. Důležitý aspekt všeho přitom 
představuje životnost výrobků. 
Další důležitá opatření předsta-
vují ekologické výrobní postupy, 
materiálová náročnost a  
inteligentní výběr materiálů, a 
rovněž rozvážný a prozíravý  
management energií.

Dobrá organizace pracovních  
postupů (Plynulost), dostatek 
úložného prostoru (Prostor) a 
vysoký komfort pohybu (Pohyb) 
představují důležité aspekty 
praktické kuchyně. Se svou 
filozofií pro praktické kuchyně 
chce společnost Blum zajistit 
uvnitř nábytku funkci, komfort a 
ergonomii.

„Není důležité, zda výrobci, 
prodejci, montéři nebo uživatelé 
kuchyní – každý z nich má profi-
tovat díky výhodám, které přináší 
výrobky firmy Blum, a mít z toho 
osobní užitek.“ Taková je filozofie 
společnosti Blum, filozofie globál-
ního užitku pro zákazníky.

Abychom mohli zákazníkům po-
skytovat naši podporu v podobě 
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 přihlá-
šeno více než 1200 ochranných 
práv a patří tak k nejvíce inovativ-
ním podnikům v Rakousku.
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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

Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz


