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TIP-ON 
A mechanikus nyitásrásegítés fogantyú nélküli ajtókhoz
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TIP-ON nyitja a fogantyú nélküli ajtókat
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Nyitáskomfort 
fogantyú nélküli ajtókhoz

A fogantyú nélküli bútorok a teljes lakótérben egyre kedveltebbek. 
TIP-ON megoldással egy mechanikus nyitásrásegítést kínálunk 
fogantyú nélküli bútorokhoz Ezzel vevői a fogantyú nélküli bútorokat 
fáradtság nélkül nyithatják és kényelmesen zárhatják. TIP-ON a 
konyhában, vagy bármely más laktérben is alkalmazható.
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Egyszerű nyitás, biztonságos zárvatartás
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Egyszerű nyitás
könnyed érintéssel

TIP-ON vasalattal a fogantyú nélküli ajtók fáradtság nélkül nyithatók 
–elég egy könnyed megnyomás.

Behúzó hatással záródik

A mágnesekkel a TIP-ON-szerkezet nem 
károsul, ha az ajtót kézzel nyitják ki.
A TIP-ON-szerkezet magas minőségével 
tűnik ki és egy bútoréleten keresztül 
működik.

■

■

TIP-ON –  magas minőségű 
és felhasználóbarát

Ennél az ajtó a bútorhasználó kívánsága szerinti szögben nyílik ki. 
Ez azt jelenti: A szekrény belseje kényelmesen megtekinthető, 
a bútorhasználó mozgásszabadsága nincs korlátozva.

Az ajtók zárása könnyed visszanyomással vagy kis 
lendülettel végezhető.
A tapadólapkával együtt a TIP-ON-mágnes biztosan 
zárva tartja az ajtót – lendületes zárás esetén is.
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Új kivitelezési lehetőség 
Bútorok a konyhában...

TIP-ON megoldással fogantyú nélküli ajtók is elláthatók. Így keletkezik sok új kialakítási megoldás.

TIP-ON minden lakrészhez
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...és 
a lakótérben is

A vevőkívánságok mindig sokrétűek lesznek. Fa, üveg vagy fém: TIP-ON számos anyagfajtával 
kombinálható. TIP-ON megoldásnak köszönhetően a fogantyú nélküli ajtók a teljes lakótérben 
alkalmazhatók.
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Alkatrészek és szerelés

Magas minőség
részleteiben is

TIP-ON esetén az ajtók CLIP top rúgó nélküli 
kivetőpánttal szerelendők.

A TIP-ON-egység a korpusz első élébe 
fúrható.

A TIP-ON egység a szekrény belsejébe adapterlemez segítségével (egyenes vagy keresztalakú) 
is beszerelhető.

A tapadó lapka képezi a TIP-ON ellendarabját 
amit az ajtóra kell felragasztani vagy 
csavarozni.
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A TIP-ON program minden ütköztetési megoldáshoz a megfelelő 
TIP-ON-egységet kínálja.

Minden ajtóhoz 
A helyes megoldás

Egyenes és keresztalakú adapterlemezek egy menetes 
csiga segítségével (+ 4,5/– 1,5 mm) tartományban 
állíthatók. Az ajtórés gyári beállítása 2 mm.

Befúrható változatnál ragasztható tapadólapka 
esetén minimum 2,6 mm ajtórést, csavarozható 
lapka esetén minimum 3,1 mm ajtórést kell tervezni.

Adapterlemez (egyenes vagy keresztalakú) 
szerelésénél minimum 1,5 mm ajtórést kell hagyni.

Az optimális nyitásrásegítés akkor biztosított, ha a TIP-ON-egység az elméleti fogantyú pozíciójában 
van szerelve. Ebből adódóan a tervezési méretek magasságban + / - 300 mm-rel, szélességben pedig a 
korpuszszélesség egynegyedéig térhetnek el.

Ráütődő ajtóknál az alapváltozatot kell alkalmazni, magas szekrényeknél 
és közézáródó ajtóknál pedig a hosszított változatot. Mindkét megoldás a 
korpuszoldalba fúrható vagy adapterlemezzel szerelhető:

TIP-ON-egység befúráshoz vagy adapteres szereléshez
Tapadólapka rögzítése az ajtóra
Ajtórés beállítása (adapterlemez szerelése esetén)

■
■
■
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955.1004

955A1004

65.5010

65.5210

Rendelési információk

TIP-ON „Standard“

Ráütődő ajtókhoz*

Közézáródó ajtókhoz vagy szekrényajtókhoz*

mágnessel

TIP-ON „hosszított változat“

Ø 10 x 76 mm befúráshoz

RAL 7037 szürke műanyag 

beleértve a ragasztható és csavarozható tapadólapkát

TIP-ON alkatrészek és felhasználási segédeszközök

* ajtókhoz 1300 mm magasságtól 

mágnessel

Ø 10 x 50 mm befúráshoz

RAL 7037 szürke műanyag 

beleértve a ragasztható és csavarozható tapadólapkát

Tervezés

Tervezés

* ajtókhoz 1300 mm magasságig 

Fúrósablon

Felhasználási segédeszközök

fúrósablon

tapadólapka-pozícionáló sablon

vízszintes furatok elkészítése a TIP-ON-hoz 

TIP-ON tapadólapka ragasztási- vagy csavarozási pozícióinak meghatározásához

* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.

* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.

Kilökés kb. 18 mm

Kilökés kb. 38 mm
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955.1201

955.1501

65.5300

„Standard“ és hosszított“ változathoz

műanyag RAL 7036, platinaszürke

TIP-ON egyenes adapterlemez

Ø 3,5 mm vagy Ø 4 mm-es facsavarral szerelhető

TIP-ON keresztalakú adapterlemez

derékszög sablon

TIP-ON vasalatot pótlólag kell rendelni

gyári beállítás: 2 mm ajtórés

felcsavarozható 20/32

műanyag RAL 7036, platinaszürke

Ø 3,5 mm vagy Ø 4 mm-es facsavarral szerelhető

TIP-ON vasalatot pótlólag kell rendelni

gyári beállítás: 2 mm ajtórés

felcsavarozható 37/32

adapterlemezek  rögzítési helyeinek előfúrásához

Tervezés

Tervezés

Felhasználási segédeszközök
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70T5550.TL 70T5650.TL

70T5580.TL

70T558E.TL

70T5590BTL 70T5690BTL

72T5550.TL

72T5590BTL

74T1550.TL 74T1650.TL 74T1750.TL

74T1590BTL 74T1690BTL 74T1790BTL

70M2550.TL 70M2650.TL 70M2750.TL

70M2580.TL 70M2680.TL 70M2780.TL

70T6550 70T6650

70T6540B 70T6640B

70T7500BTL

70T7540BTL

70T9550.TL 70T9650.TL 70T9750.TL

78T9550.TL

70T950A.TL

72T550A.TL

78C450BT

78A9658.T

78T5550

78A9458.T

78A9556.T

78A9456.T

78A9555.T

78A9454.T

78A5453.T

78A5451.T

78A5450.T

Standard ajtó

Csavarok

Bepréselés

EXPANDO

INSERTA

Különleges ajtó
Csavarok

INSERTA

Standard ajtó
Csavarok

INSERTA

Standard ajtó
Csavarok

Bepréselés

Standard ajtó
Csavarok

INSERTA

Beugrás nélküli 
kivetőpánt

Csavarok

INSERTA

Profilajtó Csavarok

Pillérmegoldások Csavarok

Alumínium keretes ajtó Csavarok

Alumínium keretes ajtó
Csavarok

CRISTALLO
Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+45°I

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+45°II

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+45°III

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+30°II

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+30°III

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+20°II

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
+15°III

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
-15°III

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
-30°III

Csavarok

Szögbenálló kivetőpánt 
-45°III

Csavarok

Rendelési információk

Rugó nélküli kivetőpántok TIP-ON felhasználásokhoz

Felhasználás Edényrögzítés Ráütődő Félig ráütődő Közézáródó Pillérmegoldások Szög
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Szerelés és beállítás

TIP-ON „Standard“ és „hosszított“ változat, befúráshoz

TIP-ON keresztalakú adapterlemez (37/32)

TIP-ON egyenes adapterlemez (20/32)

* min. 2,6 mm ragasztható tapadólapkával
* min. 3,1 mm csavarozható tapadólapkával

FA = előlapráütés

FA = előlapráütés

FA = előlapráütés

*gyári beállítás = 2 mm

*gyári beállítás = 2 mm

* A csavarozható tapadólapka 
használatakor javasoljuk a 
TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan 
szerelni.
Kemény felületnél ill. MDF 
esetén Ø 2.5 mm előfúrni és 
besüllyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, 
zsírtalanított és száraz 
kell hogy legyen.

* A csavarozható tapadólapka 
használatakor javasoljuk a 
TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan 
szerelni.
Kemény felületnél ill. MDF 
esetén Ø 2.5 mm előfúrni és 
besüllyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, 
zsírtalanított és száraz 
kell hogy legyen.

* A csavarozható tapadólapka 
használatakor javasoljuk a 
TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan 
szerelni.
Kemény felületnél ill. MDF 
esetén Ø 2.5 mm előfúrni és 
besüllyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, 
zsírtalanított és száraz 
kell hogy legyen.
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TIP-ON sokoldalúan beépíthető

TIP-ON megoldást kínálunk fiókokhoz és ajtókhoz.
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Perfecting motion

Így értelmezzük
a tökéletes  mozgást

Blum a bútorok nyitását és zárását élménnyé teszi és emeli a mozgási komfortot 
a konyhában. Világszerte több ezer munkatársunk dolgozik azon, hogy a tökéletes 
mozgásról való elképzeléseinket valóra váltsuk. Ehhez a konyha használóját és 
szükségleteit tevékenységünk középpontjába állítjuk. Csak ha ő tartósan elégedett, 
akkor vagyunk mi is elégedettek. Ebből az irányelvből profitál minden partnerünk, 
aki bármely bútordarab elkészítési folyamatának részese.

Több, mint 50 éve a minőség 
tekintetében a legmagasabb elvárással 
fejlesztjük és gyártjuk termékeinket. 
Vasalatrendszereink átgondolt 
funkcióval, felismerhető designnal és 
hosszú élettartammal győzik meg Önt. 
Lelkesedést kell kiváltson és az elbűvölő, 
tökéletes mozgást kell sugároznia. 
Szolgáltatási ajánlatainkra szintén nagy 
hangsúlyt fektetünk. Partnereinket a 
lehető legjobban szeretnénk támogatni.

Ahhoz, hogy minden szinten céltudatos 
munkát végezhessünk, állandó 
párbeszédet folytatunk a konyha 
használóival és rendszeresen osztjuk 
meg véleményünket konyhagyártókkal, 
asztalosokkal és kereskedőkkel.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
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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Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Balassagyarmati út 2, Pf. 124
Tel.: +36 27 319323
Fax: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com
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