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Pomůcky pro zpracování
Precizní zpracování pro optimální pohyb
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www.blum.com

Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je naše 
společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým 
oborům našich obchodních aktivit  patří systémy závěsů, výsuvů a výklopů.  
Při vývoji všech výrobků se neustále intenzivně snažíme dosáhnout perfektního 
pohybu.

Společnost Blum
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Firma Blum v Rakousku  
a v celém světě

Kvalita Životní prostředí DYNAMIC SPACE

Globální užitek pro zákazníka Inovace

Firma Blum provozuje sedm závo-
dů v Rakousku (Vorarlberg),  
další výrobní pracoviště v Polsku, 
USA a v Brazílii, a má rovněž 27 
dceřinných společností a zastou-
pení. Společnost realizuje do- 
dávky své produkce do více než 
100 odbytišť. Skupina společ- 
ností zaměstnává celkem 5900 
spolupracovníků, 4500 z nich 
pracují přímo ve Vorarlbergu.

Pro firmu Blum je charakteristický 
velice komplexní vztah vůči kvalitě, 
a to nejen v souvislosti s produk-
cí. Společnost klade stejně tak 
vysoké nároky na kvalitu rovněž v 
oblasti svých služeb a při své spo-
lupráci se zákazníky a partnery.

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

Výborně zorganizovaná a ply-
nulá práce v kuchyni (Plynulost), 
dostatek optimálně využitého 
prostoru (Prostor), vysoce kom-
fortní ovládání a pohyb (Pohyb) 
představují důležité aspekty ino-
vativní kuchyně. Se svou filozofií 
praktických kuchyní chce společ-
nost Blum zajistit uvnitř nábytku 
funkci, komfort a ergonomii.

„Výrobci, prodejci, montéři nebo 
uživatelé kuchyní – každý z nich 
má profitovat díky výhodám, které 
přináší výrobky firmy Blum, a mít 
z toho osobní užitek“. Taková je 
filozofie firmy Blum, filozofie glo-
bálního užitku pro zákazníky.

Abychom mohli zákazníkům  
poskytovat 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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Univerzální pomocník při montáži
Firma Blum je tu pro Vás, abyste mohli veškeré její výrobky dále  
zpracovávat co možná nejefektivněji, z finančního hlediska úsporně, a zároveň 
jednoduše. Pro každý z našich výrobků tudíž nabízíme vhodnou a vyhovující  
pomůcku pro zpracování. Protože optimální pohyb vyžaduje precizní zpracování: 
pro komfort pohybu, který Vaše zákazníky nadchne.
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Vrtací a lisovací stroje
Široké spektrum vrtacích a lisovacích strojů firmy Blum znamená, že pro  
každý požadavek na zpracování je tu správné řešení. Rychlá příprava a 
snadná obsluha znamenají racionální zpracování v nejvyšší kvalitě.
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PRO-CENTER
S PRO-CENTER se dají 
realizovat všechna hori-
zontální a vertikální vrtání, 
a rovněž veškerá lisování 
kování, rychle, efektivně i 
úsporně. 

MINIPRESS PRO
Vertikální vrtání provedete 
s MINIPRESS PRO rychle 
a precizně. S pneumatickým 
posuvem a nastavením 
bez nářadí jsou všechny 
práce nanejvýš efektivní a 
přitom šetrné a úsporné.

MINIPRESS P
Stačí nastavit jen jednou, 
a s MINIPRESS P pak 
budete rychle a snadno re-
alizovat často se opakující  
schémata vyvrtávaných 
otvorů a lisovat kování.

MINIPRESS M
S MINIPRESS M budete 
mít spolehlivého pomocní-
ka při vrtání a lisování  
kování v dílně – nebo přímo 
na stavbě u zákazníka.
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Přehled možností využitíVrtací a lisovací stroje

Systémy výklopů 
(AVENTOS HF)

Systémy výklopů
(AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)

Systémy závěsů

Ostatní výrobky/zpracování korpusu

Systémy výsuvů



A1 x x x x

A2 x x x x

A3 x x o o

A4  B2 x x x x

B1 x x o o

A5 x x x x

A6 x x x x

A7  B3 x x o o

A8  B4 x x x x

B5 x x x x

B6 x x x x

B7 x – – –

C1 x x x x

C2 x x x x

C3 x x x x

C4 x x x x

C5 x x x x

C6 x – – –

D1 x x o o

D2 x x x x

D3 x x x x

D4 x x o o

D5 x x o o

D6 x x o o

D7 x x o o

E1 x x x x

E2 x – – –

E3 x x x x

E4 x x x x

E5 x – – –

E6 x x o o

x 

o 

– 
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PRO-CENTER MINIPRESS PRO MINIPRESS P MINIPRESS M

Vertikální spojovací kování pro korpus

Horizontální spojovací kování pro korpus

Vertikální spojovací kování pro korpus

Závěsné kování

Horizontální vyvrtání otvoru pro dřevěné spojovací kolíky

Vyvrtání řady/skupiny otvorů

Ostatní výrobky

Zpracování korpusu

Čelní kování LEGRABOX-/TANDEMBOX-/METABOX

Nastavitelné čelní kování MOVENTO-/TANDEM

Distanční dorazy

Dno/zadní stěna zásuvky

Korpusové lišty

BLUMOTION pro METABOX

Držák nosníku SERVO-DRIVE

Čelo

Zásuvka

Korpus

Systémy výsuvů

Závěs

Křížová montážní podložka

Přímá montážní položka

BLUMOTION/TIP-ON – křížový adaptér

BLUMOTION/TIP-ON – přímá montážní podložka

BLUMOTION/TIP-ON – k zavrtání

Čelo

Korpus

Systémy závěsů

Systémy výklopů

Závěs

doporučujeme

možné

nemožné

Přímá montážní položka

Přímá montážní podložka teleskopu

Distanční dorazy

Čelní kování

Křížová montážní podložka

Přímá montážní položka

Zdvihací mechanizmus

Vypínač SERVO-DRIVE

TIP-ON – křížový adaptér

TIP-ON – přímý adaptér

TIP-ON – k zavrtání

Čelo

Korpus

Zpracování (vrtání/lisování)
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M65.2000

Doporučuje se pro
vertikální/horizontální zpracování

 ▬ Závěsy: vrtání/lisování
 ▬ Montážní podložky: vrtání/
lisování
 ▬ Čelní kování: vrtání/lisování
 ▬ Řady otvorů: vrtání
 ▬ Korpusové lišty: vrtání
 ▬ Dřevěné kolíky (hmoždinky): 
vrtání
 ▬ Spojovací kování: vrtání/lisování
 ▬ BLUMOTION/TIP-ON: vrtání 

Sériové vybavení
 ▬ Pneumatický posuv
 ▬ Přesné nastavení parametrů vr-
tání a nastavení hloubky vrtání 
s pomocí revolverového šroubu
 ▬ Vrtací hlava a pravítka se dají 
vyměňovat bez nářadí
 ▬ Přítlaky
 ▬ Horizontální vrtací jednotka

Volitelně
 ▬ Rychloupínací sklíčidlo
 ▬ Stavebnicový systém (pracovní 
plány, vrtací hlavy a pravítka) s 
barevným kódováním, specific-
ký pro konkrétního zákazníka 
nebo pro konkrétní využití

PRO-CENTER
PRO-CENTER je profi obráběcí centrum pro vertikální i horizontální  
vyvrtávání otvorů. Kování s ním můžete vertikálně také zalisovat. S rutinou, 
rychle a precizně pustí do práce na korpusu, dvířkách i čílku. Obsáhlý  
stavebnicový systém (pracovní plány, vrtací hlavy a pravítka) zajišťuje 
přizpůsobení stroje individuálním požadavkům na zpracování.

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Podívejte se  
na film o  
PRO-CENTER

Kat.č.art.
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Správné parametry vrtání pro montážní pozice otvorů jsou u 
našich výrobků již přednastaveny. Často či pravidelně potřebné 
hodnoty je rovněž tak možné nadefinovat předem.

Vrtací hlava s nainstalovanými vrtáky je vybavena barevným 
kódováním a pro využití ji nasadíme a zafixujeme s pomocí 
upínacího šroubu.

PRO-CENTER je jediný vrtací a lisovací stroj firmy Blum, který 
realizuje také horizontální vrtání do hrany dílce.

Pravítko s barevně označenými dorazy nasadíte bez nářadí 
několika pohyby ruky.
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M54.2000

MINIPRESS PRO
Díky MINIPRESS PRO budete profitovat z komfortní univerzálnosti vertikálního 
zpracování korpusu, dvířek a čílek. V dílně Vám bude MINIPRESS PRO  
pružným pomocníkem, se kterým ušetříte spoustu drahocenného času. 
Realizovat vertikální vrtání a lisovat kování budete moci efektivně i úsporně. 
S programováním v barevném kódu je používání MINIPRESS PRO velmi 
snadné.

Doporučuje se pro
 ▬ Závěsy: vrtání/lisování
 ▬ Montážní podložky: vrtání/
lisování
 ▬ Čelní kování: vrtání/lisování
 ▬ Řady otvorů: vrtání
 ▬ Korpusové lišty: vrtání

Sériové vybavení
 ▬ Pneumatický posuv
 ▬ Nastavení parametrů vrtání 
s pomocí vřetena
 ▬ Digitální indikace pro nastavení 
parametrů vrtání
 ▬ Nastavení hloubky vrtání s po-
mocí revolverového šroubu
 ▬ Vrtací hlava a pravítka se dají 
vyměňovat bez nářadí
 ▬ Přítlaky 

Volitelně
 ▬ Rychloupínací sklíčidlo
 ▬ Laserová střední ryska
 ▬ Stavebnicový systém (pracovní 
plány, vrtací hlavy a pravítka) s 
barevným kódováním, specific-
ký pro konkrétního zákazníka 
nebo pro konkrétní využití

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Kat.č.art.

Podívejte se  
na film o 
MINIPRESS PRO
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Konkrétní hloubku vrtání pro dané využití precizně nastavíte 
a zafixujete revolverovým šroubem s barevným kódováním. 
Zkušební vrtání již nejsou zapotřebí.

Vrtací hlavu s nainstalovanými vrtáky, rovněž tak příslušným 
způsobem barevně označenou, nasadíme a zafixujeme upína-
cím šroubem.

Příprava bez nářadí Vám ušetří čas. Barevně označené dorazy 
pravítek jsou nastaveny předem. Samotná pravítka zafixujete 
několika málo pohyby ruky.

Rozměr vrtání nastavíte nanejvýš přesně s pomocí vřetena a 
digitální indikace.
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M53.1050

MINIPRESS P
Jako specialista na vrtání a lisování kování se MINIPRESS P ve Vaší dílně 
s rutinou a precizně pustí do práce na korpusu, dvířkách i čílku.  
Stačí jen jednou nastavit a stroj rychle vykouzlí požadované schéma vrtání 
či zalisuje kování. Pro ještě více komfortu při zpracování jsou k dispozici  
další volitelné komponenty, např. nové přídavné vrtací hlavy, které se dají 
vyměňovat bez nářadí. 

Doporučuje se pro
 ▬ Závěsy: vrtání/lisování
 ▬ Montážní podložky: vrtání/
lisování 

Sériové vybavení
 ▬ Pneumatický posuv
 ▬ Nastavení parametrů vrtání 
s pomocí vřetena
 ▬ Otočná vrtací hlava s  
5 vřeteny pro různá schémata 
vyvrtávaných otvorů 

Volitelně
 ▬ Rychloupínací sklíčidlo
 ▬ Digitální indikace pro nastavení 
parametrů vrtání
 ▬ Přítlaky
 ▬ Laserová střední ryska
 ▬ Přídavné vícevřetenové vrtací 
hlavy navíc

Kat.č.art.

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Podívejte se  
na film o 
MINIPRESS P
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Požadované parametry vrtání pohodlně seřídíte zepředu 
vřetenem.

Bez nářadí zvládnete montáž 9vřetenové vrtací hlavy pro  
vyvrtávání skupin otvorů v rastru 32 mm a 8vřetenové vrtací 
hlavy pro zpracování čel a korpusových lišt.

MINIPRESS P umožňuje také snadné a racionální zalisování 
nábytkového kování Blum.

S pomocí všemi směry otočné vrtací hlavy je možno rychle, 
přesně a bez nářadí nastavit vrtání a polohu skupin otvorů pro 
různá kování Blum.
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M52.1050

Podívejte se  
na film o 
MINIPRESS M

MINIPRESS M
Firma Blum nabízí se strojem MINIPRESS M robustního pomocníka pro  
flexibilní využití na stavbě nebo v dílně. MINIPRESS M nepotřebuje ani stlačený 
vzduch, ani třífázový – motorový – proud; stačí mu totiž pohon na běžné  
síťové napětí. Stroj je obzvlášť vhodný pro zpracování systémů závěsů. Zpraco-
vání našich výrobků s MINIPRESS M je přesnější a racionálnější než se  
stolní vrtačkou.

Doporučuje se pro
 ▬ Závěsy: vrtání/lisování
 ▬ Montážní podložky: vrtání/
lisování 

Série
 ▬ Manuální posuv
 ▬ Nastavení hloubky vrtání na-
stavovacím šroubem
 ▬ Výkyvná vrtací hlava s  
5 vřeteny pro různá schémata 
vyvrtávaných otvorů 

Volitelně
 ▬ Rychloupínací sklíčidlo
 ▬ Střední ryska
 ▬ Přídavné vícevřetenové vrtací 
hlavy navíc

Kat.č.art.

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads
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Hloubku vrtání seřídíte naprosto přesně nastavovacím šroubem.

Pro precizní vrtání pohybujte pákou manuálně směrem dolů.

Přesné nastavení parametrů vrtání zafixujte upínací pákou.

9vřetenová vrtací hlava pro vyvrtávání skupin otvorů v rastru 
32 mm a 8vřetenová vrtací hlava pro zpracování čelního kování 
a korpusových lišt umožňují precizní zpracování.
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Montážní přípravky
Naše praktické montážní přípravky, přizpůsobené podle Vašich potřeb a poža-
davků, mají zásluhu na optimalizaci zpracování Box systémů firmy Blum  
až po malé série. Koncipovali a dimenzovali jsme je tak, aby Vám byly optimální 
pomůckou při zpracování: díky jednoduché aplikaci, navýsost optimální  
obsluze a dlouhé životnosti. Osvědčená technika pro více komfortu při montáži.



19

20

22

26

24

BOXFIX P
BOXFIX P zajistí díky snad-
nému zacházení s ním a efek-
tivní přípravě více komfortu 
při montáži LEGRABOX/
TANDEMBOX. Montáž je 
díky pneumatickému upíná-
ní jednoduchá a rychlá.

BOXFIX PRO
S BOXFIX PRO využijete 
techniku spojení zaklesnutím 
pro montáž TANDEMBOX 
rovněž pro malé série. Pro 
efektivní i hospodárné a 
rychlé zpracování.

BOXFIX E-T
Profitovat z jednoduchého 
a precizního zpracování 
TANDEMBOX budete 
jednoznačně s BOXFIX E-T. 
Tato nijak nekomplikovaná 
pomůcka při montáži vzbudí 
nadšení v dílně i na stavbě 
přímo u zákazníka.

BOXFIX E-L 
Komfortní a přesné montáže  
LEGRABOX dosáhnete 
s BOXFIX E-L. Všechny 
komponenty zpracujete bez 
mezer a precizně.
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ZMM.2750

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Zpracování LEGRABOX/ 
TANDEMBOX (šrouby/pneuma-
tické upínání)

Sériové vybavení
 ▬ Pro všechny bočnicové mate- 
riály (ušlechtilá ocel, ocel a Alu)
 ▬ Pro všechny výšky bočnic  
(N, M, K, L, C, F)
 ▬ Pro délky bočnic od  
270 mm do 650 mm
 ▬ Pro šířky korpusu od  
275 mm do 1200 mm
 ▬ Pro všechny výšky zadní stěny 
až do maximálně 350 mm 
(dřevo a ocel)
 ▬ Středicí vrták 

Volitelně
 ▬ Přídavný doraz šířky

BOXFIX P
S BOXFIX P budete LEGRABOX i TANDEMBOX upínat pneumaticky a  
následně racionálně i komfortním způsobem sešroubovávat. Snadná příprava 
a předem nastavitelné dorazy ušetří Váš čas a Vy dosáhnete vyšší  
kvality zpracování.

Kat.č.art.

Podívejte se  
na film o  
BOXFIX P
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Výšky i šířky zadních stěn jsou nastavitelné variabilním způso-
bem. Stále a pravidelně se opakující nastavení můžete předem 
seřídit s pomocí přídavného dorazu šířky.

Zásuvkové díly zafixujeme pneumaticky a následně je 
sešroubujeme.

Nejdříve sešroubujte dřevěnou zadní stěnu a držáky zad.

Zadní stěnu, dno i bočnice zásuvky vkládáme do stroje  
BOXFIX P. Náročné a namáhavé zafixování odpadá.
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ZMM.7350

BOXFIX PRO
S BOXFIX PRO můžete nyní využívat průmyslovou techniku montáže  
metodou zaklesnutí či slisování rovněž u malých sérií. S tímto typem 
zpracování pro systémy výsuvů TANDEMBOX budete profitovat rychlým  
zapracováním, krátkým vynakládáním času na přípravu, a rovněž vysokou 
měrou ergonomie. S BOXFIX PRO se bočnice a drážkované dno dají  
precizně spojit metodou zaklesnutí.

Zpracování TANDEMBOX  
(spojení zaklesnutím)

Sériové vybavení
 ▬ Pro všechny bočnicové mate- 
riály (ušlechtilá ocel, ocel a Alu)
 ▬ Pro všechny výšky bočnic  
(N, M, K, L)
 ▬ Pro délky bočnic od  
270 mm do 650 mm
 ▬ Pro šířky korpusu od  
275 mm do 1200 mm
 ▬ Pro všechny výšky zadní stěny 
až do maximálně 350 mm 
(dřevo a ocel) 

Volitelně
 ▬ Doraz šířky
 ▬ Středicí vrták

Kat.č.art.

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads
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S vytříbenou technikou stačí vynaložit při spojování bočnice a 
dna zaklesnutím jen malounko námahy. Díky své ergonomické 
konstrukci umožňuje BOXFIX PRO pracovat ve vzpřímené 
pozici.

Dorazy pro šířky a výšky zadních stěn se dají rychle a snadno 
nastavit předem.

Kovové čelisti bočnic TANDEMBOX se lisují do drážky dna 
zásuvky.
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ZMM.0700

BOXFIX E-L
V podobě BOXFIX E-L máte k dispozici komfortního pomocníka pro racionální 
montáž LEGRABOX. Všechny komponenty LEGRABOX zpracujete bez  
mezer a precizně. Díky jednoduchému využití a vysokému komfortu obsluhy  
je BOXFIX E-L efektivní a hospodárnou pomůckou při montáži i při  
realizaci malých sérií.

Zpracování LEGRABOX  
(šrouby)

Sériové vybavení
 ▬ Pro všechny bočnicové mate- 
riály (ušlechtilá ocel, ocel, Alu)
 ▬ Pro všechny výšky bočnic  
(N, M, K, C, F)
 ▬ Pro délky bočnic od  
270 mm do 650 mm
 ▬ Pro šířky korpusu od  
250 mm do 1200 mm
 ▬  Pro všechny výšky zadní stěny 
až do maximálně 250 mm 
(dřevo a ocel)
 ▬ Středicí vrták

Kat.č.art.

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Podívejte se  
na film o  
BOXFIX E-L
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Šířku seřídíte úplně snadno s pomocí příslušné zadní stěny.

BOXFIX E-L je optimální pomocník: části zásuvky smontujete 
precizně a bez mezer bez namáhavého přidržování.

Dřevěnou zadní stěnu a držák zadní stěny sešroubujete  
bez mezer.
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Šířku seřídíte s pomocí příslušné zadní stěny.

Dřevěnou zadní stěnu a držák zadní stěny sešroubujete bez 
mezer.

S BOXFIX E-T smontujete všechny části zásuvky komfortně, 
efektivně i úsporně.
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ZMM.0350

BOXFIX E-T
Rychlou a komfortní montáž TANDEMBOX zajistí BOXFIX E-T. Tato nijak  
nekomplikovaná pomůcka při montáži vzbudí nadšení a Vy s ní budete profitovat 
v dílně i na stavbě přímo u zákazníka. Všechny části zásuvky sestavíte  
precizně a s velkým efektem i úsporou. Pro vynikající výsledek zpracování.

Zpracování TANDEMBOX  
(šrouby)

Sériové vybavení
 ▬ Pro všechny bočnicové mate- 
riály (ušlechtilá ocel, ocel, Alu)
 ▬ Pro všechny výšky bočnic  
(N, M, K, L)
 ▬ Pro délky bočnic od  
270 mm do 650 mm
 ▬ Pro šířky korpusu od  
250 mm do 1200 mm
 ▬ Pro všechny výšky zadní stěny 
až do maximálně 250 mm 
(dřevo a ocel)
 ▬ Středicí vrták

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Kat.č.art.

Podívejte se  
na film o  
BOXFIX E-T
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Šablony a montážní pomůcky
Šablony a montážní pomůcky Blum se výborně osvědčí při zpracování všech 
výrobků firmy Blum. Jakožto každodenní pomůcky při montáži jsou naprosto 
dokonalé. Jak v dílně, tak i přímo na stavbě u zákazníka, velice oceníte kombi-
naci úžasné přesnosti a praktického užitku.
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Zpracování  
systémů výsuvů
Optimální pomůcka při 
zpracování čela, korpusu a 
zásuvky: s našimi robustní- 
mi pomocníky, jako je třeba 
univerzální vrtací šablona, 
označíte nebo předvrtáte 
montážní pozice bezpečně 
a precizně.

Zpracování  
systémů závěsů
Montážní pozice pro mon-
tážní podložky nebo závěsy 
přenesete velice přesně, 
otvory vyvrtáte podle 
schématu vyvrtávaných 
otvorů firmy Blum efektivně 
a přitom úsporně. O to se 
postará vrtací šablona pro 
závěsy.

Zpracování  
systémů výklopů
Zacházení s takovými po-
můckami při montáži, jako je 
třeba univerzální tyčová ša-
blona, je snadné a přípravky 
se při zpracování dokonale 
přizpůsobí Vašim potře-
bám. Montážní pozice pro 
kování pro výklopy předvrtáte 
rychle, parametry přenesete 
naprosto přesně.
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45

4443

38

37

38

3636

4542

4039

41 41

Přehled možností využitíŠablony a montážní 
pomůcky

Zpracování AVENTOS

Zpracování čela

Zpracování korpusu

Zpracování  
systémů závěsů

Zpracování  
SERVO-DRIVE

Zpracování TIP-ON pro 
AVENTOS HK

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Univerzální vrtací šablona

Dorazový úhelník

Razidlo pro závěsy

Vrtací šablona pro distanční doraz

Šablona pro upevnění kontaktní 
destičky do správné pozice

Vrtací šablona pro závěsyTyčová šablona pro systémy závěsů

Razidlo pro montážní podložky

Vrtací šablona pro vypínač 
SERVO-DRIVE

Vrtací šablona pro BLUMOTION/
TIP-ON

Vrtací šablona pro montážní 
podložky

Univerzální tyčová šablona Univerzální samostatná šablona

ECODRILL
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36 36 37

38 3837

414140

4443

39 3938

403938

Šablony a montážní 
pomůcky

Přehled možností využití

Zpracování CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Zpracování  
systémů závěsů

Zpracování 
BLUMOTION

Zpracování TIP-ON

ECODRILL Tyčová šablona pro systémy závěsů Tyčová šablona pro závěs na sklo 
CRISTALLO

Razidlo pro montážní podložkyRazidlo pro závěsy

Univerzální samostatná šablona

Vrtací šablona pro závěsy Dorazový úhelník Vrtací šablona pro montážní 
podložky

Korpusová úhlová šablona

Univerzální tyčová šablona

Vrtací šablona pro BLUMOTION/
TIP-ON

Vrtací šablona pro BLUMOTION

Vrtací šablona pro BLUMOTION/
TIP-ON

Šablona pro upevnění kontaktní 
destičky do správné pozice

Dorazový úhelník

Dorazový úhelník



 

 

 

  

  

   

 

  

32

45

46

4443

51 52

47

45 47

Přehled možností využitíŠablony a montážní 
pomůcky

Zpracování LEGRABOX

Zpracování korpusu

Zpracování  
SERVO-DRIVE

Zpracování čela

Zpracování zásuvek

Univerzální vrtací šablona

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads

Vrchní fréza pro výrobu  
polodrážky do dna

Univerzální samostatná šablonaUniverzální tyčová šablona

Vrtací šablona pro distanční doraz Vrtací šablona pro koncovku 
nosníku SERVO-DRIVE

Zkušební konektor pro 
SERVO-DRIVE

Vrtací šablona pro dno/zadní stěnu

Označovač – šablona s trny pro 
LEGRABOX
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45 47 48

53

4443

45 51 52

51 5245

46

Šablony a montážní 
pomůcky

Přehled možností využití

Zpracování TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus

Zpracování čela

Zpracování korpusu

Zpracování zásuvek

Zpracování  
SERVO-DRIVE

Zpracování TIP-ON

Univerzální vrtací šablona Označovač – šablona s trny pro 
TANDEMBOX

Rýsovací šablona

Univerzální samostatná šablona

Razidlo pro systémy výsuvů

Univerzální tyčová šablona

Univerzální vrtací šablona Vrtací šablona pro SPACE CORNER 
se SYNCROMOTION

Sada řezáků na sklo

Vrtací šablona pro distanční doraz Vrtací šablona pro koncovku 
nosníku SERVO-DRIVE

Zkušební konektor pro 
SERVO-DRIVE

Vrtací šablona pro TIP-ON pro 
TANDEMBOX
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45 47 48

53

44

45

4443

45

4443

Přehled možností využitíŠablony a montážní 
pomůcky

Zpracování METABOX

Zpracování MOVENTO/TANDEM

Zpracování čela

Zpracování korpusu

Zpracování zásuvek

Zpracování čela

Zpracování korpusu

Univerzální vrtací šablona Označovač – šablona s trny pro 
METABOX

Rýsovací šablona

Univerzální samostatná šablona

Univerzální vrtací šablona

MINIFIX

Razidlo pro systémy výsuvů

Univerzální tyčová šablona

Univerzální vrtací šablona

Univerzální tyčová šablona Univerzální samostatná šablona

Návod k obsluze
www.blum.com/downloads
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48

43

49

44

49

44

50

50

51 52

50

49

45

42

Šablony a montážní 
pomůcky

Přehled možností využití

Zpracování STANDARD

Zpracování ostatních výrobků

Zpracování zásuvek

Zpracování korpusu

Zpracování zásuvek

Zpracování  
SERVO-DRIVE

Zpracování korpusu

Vrtací šablona pro MOVENTO/
TANDEM

Univerzální tyčová šablona*

Vrtací šablona pro TANDEM

MINIFIX

Označovač s hroty

Univerzální samostatná šablona*

Vrtací šablona pro čelní kování 
MOVENTO/TANDEM

Označovač s hroty

Vrtací šablona pro distanční doraz

Vrtací šablona pro spojovací kování

Vrtací šablona pro rohové spojky 
police

Vrtací šablona pro rohové spojky 
police

Vrtací šablona pro koncovku 
nosníku SERVO-DRIVE

Zkušební konektor pro 
SERVO-DRIVE

* Vyvrtání nejspodnější pozice pro korpusovou lištu možné pouze v nesmontovaném korpusu.

Zpracování MOVENTO/TANDEM
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M31.1000

65.7500.03

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Šikovné a důmyslné, pohodlné řešení: s precizností ke schématu 
vyvrtávaných otvorů pro závěs firmy Blum

 ▬ Jednoduchý ruční přípravek pro precizní schéma vyvrtání otvorů  
pro závěsy Blum
 ▬ Pohon přes ruční elektrickou vrtačku
 ▬ Vzdálenost vyvrtávaných otvorů od 2 do 8 mm
 ▬ Zpracování s pomocí rysky
 ▬ Robustní a kompaktní způsob konstrukce

Příslušenství
 ▬ Vrták pro hmoždinky (Ø 8 mm)
 ▬ Vrták kování (Ø 35 mm)
 ▬ Sada nářadí

ECODRILL

Možnosti zpracování

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona, 2 x vrták pro hmoždinky (Ø 8 mm), 1 x vrták kování (Ø 35 mm), 2 x Torx-Bit

Kat.č.art.

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Přesné přenášení montážních pozic
 ▬ Šablona pro přenášení parametrů montážních pozic pro závěsy  
a montážní podložky
 ▬ Šablona pro přenášení parametrů ze dveří na korpus, popřípadě z korpusu  
na dveře
 ▬ Využití možné u smontovaného nebo nesmontovaného korpusu
 ▬ Nastavitelný doraz pro různé přesahy čel
 ▬ Nastavení šablony zjednoduší stupnice

Příslušenství
 ▬ Tyč šablony 2000 mm
 ▬ Tělo šablony

Tyčová šablona pro systémy závěsů

Rozsah dodávky

1 x tyčová šablona 1000 mm, 2 x tělo šablony s označovačem s hroty, 1 x doraz pro nesmontované boky korpusu

Možnosti zpracování

Kat.č.art.

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

65.7590

65.7510.03

M31.ZB08.02

M31.ZB35.02

MZW.1300

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL
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65.4000.01

65.055A

65.059A

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Naprosto přesné zjištění pozice pro nalepení

Přiložení na doraz, zafixování a naprosto přesné předvrtání  
všech montážních pozic

 ▬ Šablona pro zjištění pozice pro nalepení misky závěsu CRISTALLO
 ▬ Instalace misky závěsu CRISTALLO do správné pozice
 ▬ Nastavení šablony s pomocí stupnice
 ▬ Flexibilní montáž v dílně

 ▬ Vyvrtání postranních montážních otvorů pro závěsy (Ø 8 a/nebo Ø 2,5 mm)
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro křížové adaptéry  
(BLUMOTION/TIP-ON pro dvířka)
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky

Příslušenství
 ▬ Tělo šablony

Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO

Vrtací šablona pro závěsy

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

1 x tyčová šablona 1000 mm, 2 x tělo šablony s přísavným upínáním

1 x vrtací šablona pro závěsy (Ø 2,5 mm) pro misku k našroubování

1 x vrtací šablona pro závěsy (Ø 8 mm a/nebo Ø 2,5 mm) pro INSERTA a pro hmoždinky, včetně redukčního pouzdra  
(Ø 8 mm na Ø 2,5 mm), a rovněž zarážka pro hloubku vrtání (Ø 8 mm)

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Možnosti zpracování
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

65.4010.01

CLIP top
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65.5300

65.5070

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Rychlá montážní pozice: vrtání – otočení – vrtání
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro křížové montážní podložky (Ø 5 mm)
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro křížové adaptéry  
(BLUMOTION/TIP-ON pro dvířka)
 ▬ Naprosto přesné vrtání v rastru 32 mm díky vytyčovací funkci
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky

Vrtací šablona pro montážní podložky

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

1 x dorazový úhelník

1 x vrtací šablona pro montážní podložky, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm)

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Vrtání s pomocí rysky a přenášení parametrů
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro montážní podložky/adaptéry
 ▬ Přenášení rozměrů ze dvířek na korpus
 ▬ Při stejné (neměnné) montážní pozici pro montážní podložku můžete na jednu 
dřevěnou lištu našroubovat více dorazových úhelníků.
 ▬ Zpracování s pomocí rysky

Dorazový úhelník

Možnosti zpracování
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL
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65.5010

65.5000

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Komfortní zpracování v případě opakovaného vrtání
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky 
(970.1002), a rovněž pro TIP-ON pro dvířka (955x1004)
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro přímé a křížové adaptéry  
(BLUMOTION/TIP-ON pro dvířka)
 ▬ Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní podložky
 ▬ Opakující se pozice vyvrtávaných otvorů si můžete předem nastavit  
s pomocí dorazové tyče.
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky

Vrtací šablona pro BLUMOTION

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro BLUMOTION/TIP-ON, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 10 mm)

1 x vrtací šablona pro BLUMOTION, 1 x hloubková zarážka (Ø 10 mm), 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm), 
1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 2,5 mm)

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Vrtání s pomocí rysky (Ø 10 mm)
 ▬ Vyvrtání horizontálních montážních pozic pro BLUMOTION pro dvířka na 
straně závěsu (970A1002) a na straně úchytky (970.1002)
 ▬ Vyvrtání horizontálních montážních pozic pro TIP-ON pro dvířka
 ▬ Vyvrtání montážní pozice pro TIP-ON pro AVENTOS HK  
na střed do dna korpusu
 ▬ Použitelné pro standardní a úhlový korpus
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky 

Vrtací šablona pro BLUMOTION/TIP-ON

Rozsah dodávky

Možnosti zpracování
AVENTOS, CLIP top

CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL
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65.5810.01

65.5210

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Přiložení + kontrola = řešení závěsu

Kontaktní destičky TIP-ON k nalepení nebo našroubování

 ▬ Zjištění úhlu korpusu
 ▬ Stanovení vhodného řešení závěsu

 ▬ Zjištění pozice pro kontaktní destičku TIP-ON k nalepení a/ 
nebo k našroubování
 ▬ Vhodné pro konstrukční situace naložení nebo vložení
 ▬ Přenesení parametru označením montážní pozice nebo přímo nalepením

Korpusová úhlová šablona

Šablona pro upevnění kontaktní destičky  
do správné pozice

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

1 x korpusová úhlová šablona

1 x šablona pro kontaktní destičku k našroubování, 1 x šablona pro kontaktní destičku k nalepení

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Možnosti zpracování
AVENTOS, CLIP top

CLIP top BLUMOTION/CLIP top
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ZME.0710

ZME.0730

65.6100

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Spolehlivé zalisování závěsů

Spolehlivé zalisování montážních podložek s pomocí razidla

 ▬ Umožní zalisovat všechny závěsy CLIP-top BLUMOTION, CLIP-top,  
CLIP a MODUL. 

 ▬ Umožní zalisovat přímé a křížové montážní podložky.

Razidlo pro závěsy

Razidlo pro montážní podložky

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

1 x razidlo pro závěsy

1 x razidlo pro montážní podložky

1 x razidlo pro přímé montážní podložky z oceli

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL
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M31.2000

65.5040

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Šikovné a důmyslné, pohodlné řešení: precizní vyvrtání otvoru pro uchycení

Naprosto přesné vyvrtání horizontálních montážních pozic

 ▬ Jednoduchý ruční nástroj pro precizní vyvrtání otvoru pro  
uchycení vypínače SERVO-DRIVE
 ▬ Pohon přes ruční elektrickou vrtačku
 ▬ Využití možné u smontovaného nebo nesmontovaného korpusu
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky 
 ▬ Robustní a kompaktní způsob konstrukce

 ▬ Šablona pro vyvrtání horizontálních montážních pozic  
pro spojovací kování (42.0700)
 ▬ Vzdálenost od spodní hrany půdy/dna korpusu až ke středu  
vyvrtávaného otvoru 9,5 mm
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky 

Příslušenství
 ▬ Vrták kování (Ø 35 mm)

Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE

Vrtací šablona pro spojovací kování

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE, 1 x vrták kování (Ø 35 mm), 2 x Torx-Bit

1 x vrtací šablona pro spojovací kování, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm)

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Možnosti zpracování

AVENTOS

Ostatní výrobky

M31.ZB35.02
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65.1000.01

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

* Vyvrtání nejspodnější pozice pro korpusovou lištu možné pouze u nesmontovaného boku korpusu.

Ilustrační fotografie

Multifunkční a rychlý pomocník při montáži 
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro:  
–  korpusové lišty 
– zdvihače  
– montážní podložky a adaptéry
 ▬ Využití možné u smontovaného nebo nesmontovaného korpusu 
 ▬ Stupnice pro nastavení výšky a hloubky
 ▬ Přenesení rozměru korpusové lišty vlevo/vpravo v přesně stejné výšce
 ▬ Vhodné pro konstrukční situace naložení a vložení
 ▬ Zpracování možné s pomocí eurošroubů a vrutů do dřevotřísky

Příslušenství
 ▬ Tyč šablony 2000 mm
 ▬ Přídavný díl ke SPACE CORNER
 ▬ Tělo univerzální tyčové šablony

Univerzální tyčová šablona

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona 1000 mm, 4 x tělo univerzální tyčové šablony, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm), 
1 x redukční pouzdro (Ø 5 na Ø 2,5 mm), 1 x imbusový klíč

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

65.7590

65.1106

65.1001.01

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, LEGRABOX,  
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, METABOX,  
MOVENTO, TANDEM, STANDARD*
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65.1051.01

65.3300

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Multifunkční pomocník při montáži
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro: 
–  korpusové lišty 
– zdvihače  
– montážní podložky a adaptéry
 ▬ Využití možné u smontovaného nebo nesmontovaného korpusu 
 ▬ Stupnice pro nastavení hloubky
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky
 ▬ Vhodné pro konstrukční situace naložení a vložení
 ▬ Zpracování možné s pomocí eurošroubů a vrutů do dřevotřísky

Příslušenství
 ▬ Přídavný díl ke SPACE CORNER

Univerzální samostatná šablona

Rozsah dodávky

1 x tělo univerzální samostatné šablony, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm), 
1 x redukční pouzdro (Ø 5 na Ø 2,5 mm), 1 x imbusový klíč

Možnosti zpracování

Kat.č.art.

* Vyvrtání nejspodnější pozice pro korpusovou lištu možné pouze v nesmontovaném korpusu.

Ilustrační fotografie

Drobné, velice šikovné, naprosto přesně našroubované korpusové lišty
 ▬ Šablona pro přímé našroubování a pravoúhlou montáž korpusových lišt
 ▬ Zpracování s pomocí rysky

Příslušenství
 ▬ Středicí vrták 

MINIFIX

Rozsah dodávky

1 x MINIFIX

Možnosti zpracování
METABOX, STANDARD

Kat.č.art.

65.1107

M01.ZZ03

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, LEGRABOX,  
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, METABOX,  
MOVENTO, TANDEM, STANDARD*
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ZML.0040.01

ZML.1090

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Flexibilní označení a předvrtání
 ▬ Označení a předvrtání montážních pozic pro: 
– čelní kování, včetně relingu 
– zadní stěnu zásuvky  
–   dno zásuvky (rychlomontážní verze METABOX C15) 
– čelní kování AVENTOS
 ▬ Integrovaná stupnice pro variabilní seřízení dorazů

Univerzální vrtací šablona

Možnosti zpracování

Rozsah dodávky

1 x univerzální vrtací šablona, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 10 mm),  
1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm), 1 x označovač s hroty (Ø 10 mm), 1 x označovač s hroty (Ø 5 mm)

Kat.č.art.

Ilustrační fotografie

Naprosto přesné vyvrtání otvoru pro doraz na korpusu a čele
 ▬ Vyvrtání otvoru pro doraz (Ø 5 mm und Ø 8 mm) u volného  
(nenamontovaného) nebo namontovaného čílka či u boku korpusu
 ▬ Zpracování možné s pomocí rysky

Vrtací šablona pro distanční doraz

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro distanční dorazy, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 8 mm), 1 x redukční pouzdro (Ø 8 na Ø 5 mm)

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

AVENTOS, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/ 
TANDEMBOX plus, METABOX, MOVENTO, TANDEM

AVENTOS, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/ 
TANDEMBOX plus, MOVENTO, TANDEM
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65.5050

M35.7200

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Naprosto přesné předvrtání s pomocí rysky
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro dovírací modul a synchronizační jednotku
 ▬ Zpracování s pomocí rysky
 ▬ Využití možné u smontované nebo nesmontované zásuvky

Vrtací šablona pro TIP-ON pro TANDEMBOX

Rozsah dodávky

1 x tělo šablony, 1 x doraz, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 5 mm), 1 x redukční pouzdro (Ø 5 na Ø 2,5 mm), 
1 x imbusový klíč

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Pro snadnou a precizní výrobu polodrážky do dna zásuvky
 ▬ Precizní výroba polodrážky do dna zásuvky LEGRABOX
 ▬ Jednoduché upínání dna pro komfortní práci
 ▬ Není nutná žádná příprava

Vrchní fréza pro výrobu polodrážky do dna

Rozsah dodávky

1 x vrchní fréza pro výrobu polodrážky do dna zásuvky, 1 x frézovací hlava

Možnosti zpracování

Příslušenství
 ▬ Frézovací hlava (Ø 60 mm), vč. nástrojů
 ▬ Sada oboustranných břitů (frézovací nože  
40 mm), břity pro předřez, šrouby, nářadí

Kat.č.art.

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus

M35.ZF60.03

M35.ZW40

LEGRABOX
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ZML.3510

ZML.3580.01

ZML.1510

ZML.1500

ZML.3710

ZML.7000

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Pro precizní předvrtání dna a zadní stěny zásuvky
 ▬ Předvrtání otvorů pro montážní pozice na dno zásuvky (spojení bočnice/dno)
 ▬ Předvrtání otvorů pro montážní pozice na zadní stěnu (spojení zadní stěna/
dno a zadní stěna/držák dřevěné zadní stěny)

Vrtací šablona pro dno/zadní stěnu

Rozsah dodávky

1 x šablona, 1 x zarážka pro hloubku vrtání

Možnosti zpracování

Naprosto přesné označení a označení hrotem
 ▬ Označení montážních pozic pro čelní kování
 ▬ Označení hrotem pozic pro vyvrtání otvorů pro instalaci relingu s pomocí 
nasazených relingových označovačů (TANDEMBOX/METABOX)

Označovač – šablona s trny

Rozsah dodávky

Možnosti zpracování

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Příslušenství
 ▬ Označení hrotem pozic pro vyvrtání otvorů pro 
instalaci relingu TANDEMBOX pro výšky B, C, D
 ▬ Označení hrotem pozic pro vyvrtání otvorů pro 
instalaci relingu METABOX pro výšky B, D

Kat.č.art.

TANDEMBOX 358N

TANDEMBOX 35xL/M/K

METABOX 3x0N

METABOX 3x0M/K/H

LEGRABOX 7x0N/M/K/C/F

LEGRABOX

ZML.3600

ZML.8000.02

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, 
METABOX
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ZML.805S

ZML.8030

T65.1000.02

TANDEMBOX

METABOX

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Rozsah dodávky

1 x šablona pro rysku

Nasazení, označení, vrtání
 ▬ Zjištění montážních pozic pro reling INSERTA
 ▬ Pouze pro výšku zásuvky B

Rýsovací šablona

Možnosti zpracování

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Vyvrtání a předvrtání otvorů u zásuvky
 ▬ Vyvrtání pozic háčků pro zásuvkovou lištu
 ▬ Vyvrtání pozic háčků pro vodicí lištu
 ▬ Předvrtání otvorů pro montážní pozice pro spojku MOVENTO/TANDEM

Příslušenství
 ▬ Sada nářadí

Vrtací šablona pro MOVENTO/TANDEM

Možnosti zpracování

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro MOVENTO/TANDEM, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 6 mm)

Kat.č.art.

MOVENTO, TANDEM

T65.9000

TANDEMBOX plus, METABOX

MOVENTO, TANDEM



49

T65.1100

65.2950

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Rozsah dodávky

1 x označovač s hroty

Kat.č.art.

Stačí jeden úder rukou a vše je označeno
 ▬ Montážní pomůcka pro označení montážních pozic pro nastavitelné čelní 
kování (295.1000) u čtyřboké dřevěné zásuvky

Označovač s hroty

Možnosti zpracování

Ilustrační fotografie

Zpracování zásuvky hravě a snadno
 ▬ Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro dovírací hrot a  
pojistku proti vysunutí
 ▬ Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu

Příslušenství
 ▬ Sada nářadí

Vrtací šablona pro TANDEM

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro TANDEM 561H/551H, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 6 mm),  
1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 8 mm)

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

T65.9000

MOVENTO, TANDEM, STANDARD

TANDEM
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ZML.0010

ZML.0050

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

Ilustrační fotografie

Precizní pomoc při zpracování police
 ▬ Předvrtání montážních pozic pro rohové spojky police

Vrtací šablona pro rohové spojky police

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro rohové spojky police, 3 x vrták (Ø 2,5 mm), 1 x prodloužený hrot šroubováku

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Ilustrační fotografie

Precizní pomoc při zpracování zásuvky
 ▬ Vyvrtání otvorů pro montážní pozice (Ø 4,5 mm) pro nastavitelné čelní kování 
(295.1000) u čtyřboké dřevěné zásuvky
 ▬ Použití vhodné pouze v kombinaci s nastavitelným čelním kováním  
(295.1000) a DYNAPLAN

Vrtací šablona pro čelní kování MOVENTO/TANDEM

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro čelní kování MOVENTO/TANDEM

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

MOVENTO, TANDEM, STANDARD

MOVENTO, TANDEM
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ZML.0330

ZML.1150.02

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Naprosto přesná pomoc při zpracování zásuvky
 ▬ Vyvrtání montážních pozic pro kování SPACE CORNER SYNCROMOTION,  
a rovněž pro kování rohové a čelní

Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

Precizní označení a předvrtání na korpusu
 ▬ Označení nebo předvrtání montážních pozic pro držák  
nosníku SERVO-DRIVE
 ▬ Využití možné u smontovaného korpusu, stejně jako u jednotlivých  
komponentů (dno či půda nebo vlys) 

Vrtací šablona pro koncovku nosníku SERVO-DRIVE

Rozsah dodávky

1 x vrtací šablona pro držák nosníku SERVO-DRIVE, 1 x hloubková zarážka vrtáku (Ø 10 mm),  
1 x označovač s hroty (Ø 10 mm)

Kat.č.art.

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, 
MOVENTO, TANDEM
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ZML.1290

65.8000

Šablony detailŠablony a montážní 
pomůcky

 ▬ Umožní Vám zkontrolovat správný rozvod kabelů pro komponenty  
SERVO-DRIVE díky spojení nasazením bez nářadí.
 ▬ Využití pouze v kombinaci s napájecím zdrojem SERVO-DRIVE

Zkušební konektor pro SERVO-DRIVE

Možnosti zpracování

Všechno je perfektní, když svítí všechny LED kontrolky.

 ▬ Řezací nástroje pro zkracování zásuvných prvků ze skla 

Sada řezáků na sklo

Rozsah dodávky

1 x olejový řezák na sklo, 1 x řezací kapalina, 1 x diamantový pilník

Možnosti zpracování

Vryp do skla, odlomení a obroušení skla pilníkem, aby nebylo tak ostré: 
perfektní zkrácení skla

Rozsah dodávky

1 x zkušební konektor pro SERVO-DRIVE

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

LEGRABOX, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, 
MOVENTO, TANDEM

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro
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ZME.5320

ZME.2700

ZME.1600.01

ZME.1610

Šablony a montážní 
pomůcky

Šablony detail

Spolehlivé zalisování u systémů výsuvů
 ▬ Umožní zalisovat čelní kování s pomocí hmoždinky.

Razidlo pro systémy výsuvů

Rozsah dodávky

1 x razicí matrice

TANDEMBOX intivo

TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus

METABOX (ZSF.1610)

Možnosti zpracování

METABOX (ZSF.1300/1800)

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Kat.č.art.

Ilustrační fotografie

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus, METABOX



Services für Verarbeiter
Blum möchte Kunden und Partnern die Bestellung, Verarbeitung und Vermark-
tung seiner Produkte so einfach wie möglich machen.  
Viele nützliche Online-Anwendungen sowie eine durchdachte Planungs- und 
Bestellsoftware erleichtern die Arbeit.

 ▬
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Služby pro výrobce a  
zpracovatele
Firma Blum chce pro své zákazníky a obchodní partnery co možná nejvíce 
zjednodušit objednávky, zpracování i uplatnění výrobků na trhu. Práci usnadní 
řada užitečných online využití, a rovněž důmyslný software pro plánování a 
objednávání.



DYNALOG
Mit DYNALOG, der Planungs- und 
Bestellsoftware von Blum, wird die 
Korpusplanung für Blum-Beschläge 
vollständig und exakt. Die automa-
tische Kollisionsprüfung garantiert die 
praktische Umsetzbarkeit und erspart 
Anschlagversuche. Der Korpusplaner 
DYNAPLAN ist dabei Hauptbestand-
teil der Software.

E-SERVICES
Blum E-SERVICES zur Vermarktungs-
unterstützung: z. B. der MARKETING 
INFORMATION SERVICE mit einer 
Vielzahl an kostenlosen Vermark-
tungsunterlagen oder der PRODUCT 
INFORMATION SERVICE, über den 
technische Daten für die Weiterverar-
beitung von Blum-Produkten erhältlich 
sind. Immer aktuell und rund um die 
Uhr online verfügbar.

 ▬
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www.blum.com/e-services

www.blum.com/productconfigurator

Konfigurátor výrobků
Online konfigurátor výrobků Vám bude 
skvělou pomůckou při výběru a ob-
jednávce správného kování. Spolu s 
Vaším výběrem požadovaného kování 
obdržíte rovněž dokumentaci k výrobě 
a montáži, 2D/3D CAD data, a informa-
ce, které Vám pomohou při obchodním 
uplatnění výrobků.

DYNALOG
S DYNALOG, software firmy Blum pro 
plánování a objednávky, je plánování 
korpusů pro kování Blum kompletní a 
naprosto přesné. Automatické testy  
pro zjištění případných kolizí zaručují 
praktickou realizovatelnost a ušetří  
Vám montáže na zkoušku. Hlavní součás-
tí software je přitom plánovač  
korpusů DYNAPLAN.

E-SERVICES
E-SERVICES firmy Blum pro uplatnění 
výrobků na trhu: například MARKETING 
INFORMATION SERVICE s obrovským 
množstvím dokumentace pro obchodní 
uplatnění výrobků zdarma, nebo PRO-
DUCT INFORMATION SERVICE, přes 
který jsou k dispozici technické údaje  
pro další zpracování výrobků firmy Blum. 
Vždy aktuální a online k náhledu nepře-
tržitě 24 hodin denně.



 ▬
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 ▬
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EXPORT

Své plány můžete převést přímo do 3D vizualizace v CAD progra-
mu. Navíc sem můžete bez problémů doplnit spoustu detailů jako 
povrchy, úchytky a další příslušenství.

Díky komunikaci mezi hlavním programem a DYNAPLAN je  
možné realizované plány kdykoli jednoduše přepracovat a přizpů-
sobit je. DYNAPLAN je kompatibilní s celou řadou běžných  
CAD a CAM systémů, a rovněž s různými typy software pro opti-
malizaci přířezů.

Vy zadáte svá data pro konstrukci, DYNAPLAN doplní údaje,  
které jsou relevantní pro kování. Export do CAD programu proběh-
ne stiskem tlačítka. Odpadají tak manuální zadávání a výpočty.

Názorný

Variabilní

Přímo

Rozhraní DYNAPLAN
DYNAPLAN je komfortní software firmy Blum pro naprosto přesné plánování 
korpusů. Své plány můžete stiskem tlačítka přes rozhraní v DYNAPLAN úplně 
exportovat do Vašeho CAD či CAM systému – nebo obráceně. DYNAPLAN  
Vám takto pomůže v případě každodenních řešení i u speciálních konstrukcí.
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Certifikovaná bezpečnost
Při použití našich pomůcek pro zpracování jdete najisto a vůbec nic neriskujete, 
protože klademe velký důraz na bezpečnost. Stroje s označením GS/CE byly 
podrobeny kontrole a zkouškám, a vyhovují tudíž nejvyšším požadavkům na 
bezpečnost ze strany evropských norem a směrnic. 

Další informace
Více o pomůckách pro zpracová-
ní a příslušné filmy naleznete na 
přiloženém DVD nebo v internetu 
na adrese www.blum.com
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Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz
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