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TANDEM-tooteperekond ...

 ■ Peidetud. Rullikuid ei ole võimalik näha, olenemata 
sahtli suurusest.
 ■ Hõlbus planeerida, sest mõõtmed täielikult ja osaliselt 
väljatõmmatavate sahtlite puhul ning 30 kg ja 50 kg 
rullikud on ühtesobivad.
 ■ Lihtne kokku panna ja paigaldada tänu paigaldussea-
distele ja -masinatele.

Välimuse ja paigalduse mõttes ühtne süsteem – 
suur eelis teile ja teie klientidele.

 ■ Suur valik nimipikkusi
 ■ Erinevad koormusklassid (30 kg ja 50 kg)
 ■ Osaliselt ja täielikult väljatõmmatavad sahtlid
 ■ Lisavõimalused, nagu elektriline avamisabisüsteem 
SERVO-DRIVE ja mehaaniline avamissüsteem 
TIP-ON

Leiate õige lahenduse igale 
ruumile:
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... loodud täitma klientide soove

Praktilise 
lähenemise tulemuseks 

on praktiline mööbel

Arutelud tislerite, mööblitootjate ja kasutajatega on näi-
danud, et mööbel peab rahuldama väga palju erinevaid 
vajadusi. See peab sobima isiklike maitse-eelistustega, 
olema praktiline, pakkuma palju hoiuruumi, täitma eri 
ülesandeid eri ruumides, jne, jne, jne.

Blumile on tähtis, et meie TANDEM-rullikusüsteem 
täidaks võimalikult palju erinevaid soove ja vajadusi.
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Rakendused elutubadesse …
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... ja esikutesse

Paindlikkus

Päikeseprillid, võtmed ja märkmikud – esikumööblis 
on vaja hoida igasugu pisividinaid. Seepärast on sageli 
vaja ainult väikeseid sahtleid. Kuid see ei tähenda, et 
teie kliendid peaksid läbi ajama ilma TANDEMi sulgker-
ge jooksuta. Meie lai rullikuvalik sisaldab ka väikeseid 
nimipikkuseid.

TANDEM-tooteperekond võimaldab teil ellu viia mitmesuguseid ideid, nt eriti laiad sahtlid, väljatõm-
matavad riiulid ja sahtlite ringreelingud. Oleme välja töötanud lisavarustusena külgstabilisaatori eriti 
laiadele sahtlitele, millel on väike nimisügavus. Ja isegi raskelt koormatud sahtlid sulguvad pehmelt 
tänu BLUMOTIONile.

Lihtne viis tänapäevase mööbli loomiseks

Isegi väikesed sahtlid võivad joosta sulgkergelt
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Rakendused magamistubadesse

Kujundusvabadus

TANDEM-tooteperekond loob magamis-
tubades palju kujundusvõimalusi – olgu 
selleks eraldi riietusruum või klassikaline 
garderoob. Täielik väljatõmmatavus tagab 
täieliku juurdepääsu ka sahtli tagaossa.
Ning BLUMOTIONiga võite alati kindlad 
olla pehmes sulgumises.

Unistuste mööbel
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Rakendused köökidesse

Stabiilsus

Köögisahtleid kulutatakse palju. Neid avatakse ja suletakse palju kordi 
päevas ning täidetakse raskete esemetega nagu pannid, hoiupurgid ja 
ahjuvormid. Tänu järeleproovitud Blumi toodetele suudavad TANDEM-
rullikusüsteemid hakkama saada igapäevase koormusega – kogu 
mööbli kasutusea vältel. Veelgi enam, TANDEMit saab kasutada 
paljudes rakendustes: laiad sahtlid, SPACE CORNER-kapid ja sahtlite 
ringreelingud on vaid mõned neist.

Igapäevaseks suure koormusega kasutamiseks köökides
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Rakendused vannitubadesse …
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… ja lastetubadesse

Vannitoamööbel peab olema hästi läbi mõeldud. Sestap on hea teada, et TANDEM-
tooteperekond võimaldab teil kasutada väikese nimisügavusega laiu sahtleid – tänu 
lisavarustuseks olevale külgstabilisaatorile. Veel üks tähtis tegur vannitoas on kaitse 
rooste eest. Selles suhtes ei ole tänu TANDEMi tsingitud liuguritele ning nailonrulliku-
tele vaja muretseda.

Lapsed võivad mööbliga üsna karmilt ümber käia. Kuid TANDEM-rullikud on tõeliselt 
tugevad, nii et lapsed võivad sahtlitele isegi nõjatuda. Mis veelgi tähtsam, TANDEM-
sahtlites on palju ruumi kõikidele kaisukarudele, mänguasjadele ja hindamatutele 
aaretele.

Mööbel, mis mängib kaasa

Loovad lahendused vannitubadesse

Individuaalsus
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Töövoogude optimeerimine
Hästi planeeritud ja uuenduslik mööblisisu tagab 
töövoogude sujuvuse ja ergonoomilisuse.

Hoiuruumi loomine
Mööblis peaks olema piisavalt hoiuruumi. Nutikas 
planeerimine aitab luua väärtuslikku lisaruumi.

Tõelise kvaliteedi tunde loomine
Pehmelt sulguv BLUMOTION on vaid üks paljudest 
Blumi tarvikutest, mis paelub mööblikasutajaid üle 
maailma.

Tippkvaliteedi tagamine
Kvaliteet on liikumapanevaks jõuks kogu meie 
toodete arendus- ja tootmisprotsessis. Meie eesmärgiks 
on täiuslik liikumine kogu mööbli kasutusea vältel.

Uuenduste pakkumine
Meie uuendused on mööblitööstuses teetähisteks. 
Need muudavad mööbli tänapäevaseks ja praktiliseks – 
paljudeks aastateks.

Ilus ja praktiline
Mööbel ei pea mitte ainult hea välja nägema, see 
peab olema ka praktiline – seda tänu nutikatele furnituu-
rilahendustele esipaneelide taga. DYMAMIC SPACE’i 
raames oleme palju aastaid uurinud köögikasutajate 
vajadusi kogu maailmas. Seeläbi saadud kogemused 
viivad selliste uute toodete arendamiseni, mis muuda-
vad mööbliesemete avamise ja sulgemise lihtsaks ja 
hõlpsaks.



TANDEMi täielikult väljatõmmatavad sahtlid annavad kasutajale täieliku ligipääsu sahtli sisule. 
Need avanevad täies ulatuses, mistõttu pääsete ligi ka sahtli tagaotsale. Lisage sellele veel meie 
ORGA-LINE-süsteem, mis kujutab endast mahutite paindlikku paigutamist, piki- ja ristjaotusseinu, 
ning kõik on täpselt seal, kus olema peab. Veelgi enam, TANDEMile mõeldud elektrilise SERVO-
DRIVE’i abil avanevad sahtlid ainsa puudutusega – see on eriti mugav siis, kui käed on asju täis.

Täielikult 
väljatõmma-
tav sahtel

Osaliselt 
väljatõmma-
tav sahtel

TANDEM – kõik käib sujuvalt
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TANDEM võimaldab teil kasutada eriti laiu, kõrgeid ja sügavaid sahtleid, luues täiendavat hoiuruu-
mi. Need sahtlid kaaluvad rohkem, kuid 30 kg ja 50 kg rullikud ületavad ootusi. Need on äärmiselt 
stabiilsed, neil on madalad läbipaindeväärtused ja sulgkerge jooks.

Paindlik laius, sügavus ja kõrgus

Liuglevad hoiustamisimed
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Sulgkerge jooks, pehmelt sulguv BLUMOTION ning hõlbus avamine elektrilise avamissüsteemi SERVO-DRIVE abil 
– just selles peitubki TANDEMi võlu. Just kasutuslihtsus ja liikumiskvaliteet on need, mis meie kliente vaimustavad. 
Miks? Sest nad naudivad mööbli avamist ja sulgemist!

TANDEM loob teile hea tunde
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Nagu kõik meie tooted, on TANDEM palju enamat kui vaid põhilistele kvaliteedistandardite ja suu-
nistele vastav toode. Meie rullikusüsteem on loodud rahuldama kõiki igapäevakasutusest tulenevaid 
nõudmisi. Aruteludest mööblitootjatega on ilmnenud, et mööblile antakse tõeliselt valu. TANDEMi la-
dus jooks, liuguriüleminekute löögileevendid ja väikese hõõrdeteguriga silindrikujulised nailonrullikud 
on kõik hooldusvabad. Need on kestvad omadused, mida on testitud miljoneid kordi ja rakendatud 
kasutajate ülima rahulolu saavutamiseks kõikjal maailmas.

Sulgkerge jooks kogu mööbli kasutusea vältel
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Meie uuendused muudavad mööbli funktsionaalseks pikaks ajaks ning hõlmavad endas värskei-
maid trende. Meie külgstabilisaator väikese nimisügavusega laiadele sahtlitele tagab usaldusväärse 
ja stabiilse paralleeljooksu. Ning tänu TANDEM-rulliku suurepärastele läbipaindeväärtustele saab 
eriti laiu ja suuri sahtleid kasutada ka põranda lähedal.

Uuendusliku furnituuriga on teie mööbel 
tuleviku jaoks valmis
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TIP-ON
inside

SERVO-DRIVE
inside

Käepidemevaba mööbli puhul on ideaalseks lahenduseks TANDEMile mõeldud elektriline avamissüs-
teem SERVO-DRIVE. SERVO-DRIVE-ajamile antakse avamismärguanne mööbli esipaneeli vaid üks 
kord vajutades. Veelgi enam, SERVO-DRIVE’i saab kasutada sahtlitel, millel on BLUMOTION. Meie me-
haaniline avamissüsteem TIP-ON avab sahtli samuti ühe ainsa vajutusega. TIP-ONi sünkroniseerimine 
on lisavõimalus, mis tagab eriti laiade sahtlite kerge avanemise.
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Hõlbus planeerimine ja paigaldamine

Lisateenused 

Meie planeerimis- ja tellimistarkvara DYNALOG muudab kappide planeerimise ja 
furnituuri tellimise lihtsaks. Automaatne kokkupõrkekontroll on tõesti praktiline, 
sest selle funktsiooni abil saab kontrollida, kas teie kavandid on teostatavad, säästes 
teid katse-eksitusmeetodist.

Meie puurimisšabloonid muudavad TANDEM-rullikute paigaldamise kiireks ja lihtsaks. 
Kõiki puurimisšabloone saate tellida otse Blumilt (vt tellimisandmed).

Paigaldusseadised

Tahaksime teid teie töös aidata – alustades kappide kavandamisest ja furnituuri 
tellimisest ning lõpetades paigaldusega.
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Lukusti

TANDEM-lukusti muudab sahtli sisestamise ja eemaldamise väga lihtsaks, säästes väärtuslikku paigaldusaega. 
Ning teie kliendid saavad sahtleid puhastamiseks eemaldada niisama lihtsalt. Lukusti toimib ka kiirvabastusmehhanismina.

Esipaneeli kalde seadistamine täieli-
kult väljatõmmatavatele sahtlitele

Esipaneeli kalde seadistamise funkt-
sioon võimaldab teil kiiresti, lihtsalt ja 
tööriistavabalt joondada esipaneeli 
kapi esiservaga.

Külgsuunaline seadistamine

Tänu lisavarustuseks olevale esipa-
neeli seadistusmehhanismile saate 
esipaneeli hõlpsasti paigaldada ning 
külg- ja kõrgussuunaliselt seadistada, 
et saavutada täpselt ühesuurused 
pilud.

Kõrguse seadistamine

Ühtlaste pilude saavutamiseks 
kasutage tööriistavaba kõrguse sea-
distamise mehhanismi. Kõrgust saab 
muuta kuni + 3 mm võrra.

Lihtsalt sisestage ja valmis!
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Haakeversioon

Haakeversioon muudab ka paigalduse kiireks ja lihtsaks. Lihtsalt asetage sahtel liugurile ning seejärel tõmmake seda ettepoole, 
kuni konksud asetuvad sahtli põhjas olevatesse fikseerimisavadesse.

Esipaneeli kalde seadistamise funkt-
sioon võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt 
joondada esipaneeli kapi esiservaga.

Esipaneeli kalde seadistamine täieli-
kult väljatõmmatavatele sahtlitele

Kõrgust saab muuta kuni + 2.5 mm 
võrra. See tööriistavaba mehhanism 
tagab ühtlased pilud esipaneelide 
vahel.

Kõrguse seadistamine

Lisavarustuseks olevad esipaneeli 
seadistusmehhanismi saab kasutada 
nii paigalduseks kui ka esipaneeli 
külgsuunaliseks ja kõrguse sea-
distamiseks, et saavutada täpselt 
ühesuurused pilud.

Külgsuunaline seadistamine

Lihtsalt vajutage sisse!

Mahajooksutõke hoiab ära sahtli-
te juhusliku mahajooksu liugurilt. 
Vajadusel saab mahajooksutõkke 
vabastada, tõmmates hoovast.

Mahajooksutõke
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Lukusti tellimisandmed

Täielikult väljatõmmatav sahtel Osaliselt väljatõmmatav sahtel

Multimeediasahtel – põhjakinnitusega

Oranž

Tellige vasak/parem

Nailon/tsink

Liugurid vasak/parem

RAL 7037 tolmuhall Naturaalne

Sügavuspiirik ei sobi kokku TIP-ONiga

Liugurid kapi põhjapaneelile paigaldamiseks vasak/parem Lukusti vasak/parem

POSISTOP (lisavarustus) Esipaneeli seadistusmehhanism (lisavarustus)

* Sobib TIP-ONile 

Nailon Nailon

KB Kapi laius LW Kapi siselaiusNL Nominaalpikkus
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TANDEM plus 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM plus 
BLUMOTION 
50 kg

TANDEM plus* 
30 kg

TANDEM*
30 kg

TANDEM plus* 
50 kg

250 mm

270 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

320 mm

420 mm

520 mm

650 mm

350 mm

450 mm

550 mm

700 mm

380 mm

480 mm

580 mm

750 mm

TANDEM plus 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

350 mm

400 mm

560H3500BU 550H3500BU T51.1700.04

298.5500 295.1000

560H4000BU 550H4000BU

550H2700.03

550H3500.03

550H4500.03

550H5500.03

550H2700B

550H6500B 550H6500.03

566H4500C01

550H3500B

566H5000C01

550H4500B

566H5500C01

566H5800C01

566H6500C01

550H5500B

566H6000C01

566H7000C01

566H7500C01

550H3000.03

550H4000.03

550H5000.03

550H6000.03

550H3000B

550H4000B

566H5200C01

550H5000B

550H6000B

566H4500B01

566H5000B01

566H5500B01

566H5800B01

566H6500B01

566H6000B01

566H7000B01

566H7500B01

566H5200B01

560H2500C

560H3000C

560H3500C

560H4000C

560H4500C

560H5000C

560H5500C

560H6000C

560H2700C

560H3200C

560H3800C

560H4200C

560H4800C

560H5200C

560H2500B

560H4500B

560H3000B

560H5000B

560H3500B

560H5500B

560H4000B

560H6000B

560H2700B

560H4800B

560H3200B

560H5200B

560H3800B

560H4200B

NL

NL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikireelingu latt

Lisatarvikud sahtlite ringreelingutele

Lukustile mõeldud TIP-ON

Külgstabilisaator

TANDEMile mõeldud SERVO-DRIVE’i tellimisandmete saamiseks tutvuge vastava tootebrošüüriga.

Sobib ainult TANDEMile

Mõõtu lõikamata, 889 mm, sobib 
kapilaiusele 1200 mm

* Saadaval veebruarist 2011

Pikireelingu latid tagakinnitiga vasak/parem

Kroomitud

Nailon

Naturaalne

Kroomitud

Mõõtu lõikamata, 1094 mm

Lõikamine

Tagumine kinnitusklamber (lisavarustus)

Reelingulatt Mahajooksutõke (lisavarustus)

Nailon

Naturaalne

TIP-ON osaliselt väljatõmmatavale sahtlile vasak/paremTIP-ON täielikult väljatõmmatavale sahtlile vasak/parem

Sobib ainult TANDEM plusile

TIP-ONi sünkroniseerimiskomplekt, hammasratastega (lisavarustus)

Nailon

RAL 7037 tolmuhall

Külgstabilisaatori komplekt täielikult väljatõmmatavale sahtlile (vasak/parem)*

KB kuni 1400 mm, mõõtu lõikamata KB kuni 1400 mm, mõõtu lõikamata

NL kuni 410 mm

NL, 420–600 mm

NL, 650–750 mm

Külgstabilisaatori komplekt osaliselt väljatõm. sahtlile (v./p.)*

NL kuni 410 mm

NL, 435–650 mm

TIP-ONi sünkroniseerimislatt (lisavarustus)

Alumiinium

Lõikamine

Nurgaliitmikud

2-tasandiline

3-tasandiline

RAL 7037 tolmuhall
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400 mm

450 mm

480 mm

500 mm

520 mm

550 mm

580 mm

600 mm

650 mm

ZRE.363A.ID

ZRE.443A.ID

ZRE.483A.ID

ZRE.563A.ID

ZRE.543A.ID

ZRE.413A.ID

ZRE.463A.ID

ZRE.513A.ID

ZRE.613A.ID

T51.7000

ZRG.1094U

295.5600

30 kg T55.1150S30 kg

50 kg T55.9150S

T55.7150S

T55.000R

ZST.600TV

ZST.750TV

ZST.410TV

ZST.650TT

ZST.410TT

T55.889W

ZTU.00D0

ZTU.00Z0

NL

NL – 64 mm

KB – 106 mm

LW – 277 mm



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haakeversiooni tellimisandmed

Täielikult väljatõmmatav sahtel Osaliselt väljatõmmatav sahtel

TIP-ON haakeversioonile

Külgstabilisaator

TANDEMile mõeldud SERVO-DRIVE’i tellimisandmete saamiseks tutvuge vastava tootebrošüüriga.

Sobib ainult TANDEMile

Mõõtu lõikamata, 889 mm, sobib 
kapilaiusele 1200 mm

✆
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Liugurid vasak/parem
✆
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* Sobib TIP-ONile 

TIP-ON täielikult väljatõmmatavale sahtlile vasak/parem

Sobib ainult TANDEM plusile

TIP-ONi sünkroniseerimiskomplekt, hammasratastega (lisavarustus)

Nailon

RAL 7037 tolmuhall

KB kuni 1400 mm, mõõtu lõikamata

NL kuni 410 mm

TIP-ONi sünkroniseerimislatt (lisavarustus)

Alumiinium

Lõikamine

TIP-ON osaliselt väljatõmmatavale sahtlile vasak/parem

Liugurid vasak/parem

Külgstabilisaatori komplekt täielikult väljatõmmatavale sahtlile (vasak/parem)**

KB kuni 1400 mm, mõõtu lõikamata

NL, 420–600 mm

NL, 650–750 mm

Külgstabilisaatori komplekt osaliselt väljatõm. sahtlile (v./p.)**

NL kuni 410 mm

NL, 435–650 mm

** Saadaval veebruarist 2011 KB Kapi laius LW Kapi siselaiusNL Nominaalpikkus
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551H2601

551H3101

551H3601

551H4101

551H2601B

ZST.600TV

ZST.650TTZST.750TV

T55.000R

T55.7150S

ZST.410TV ZST.410TT

T55.3150S

T55.889W

551H4601B 551H4601

551H3101B

551H5101B 551H5101

551H3601B

551H5601B 551H5601

551H4101B

551H2851

551H3351

551H3851

551H4351

551H2851B

551H4851B 551H4851

551H3351B

551H5351B 551H5351

551H3851B

551H4351B

260 mm

285 mm

310 mm

410 mm

510 mm

335 mm

435 mm

535 mm

360 mm

460 mm

560 mm

385 mm

485 mm

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM*
30 kg

260 mm

285 mm

310 mm

410 mm

510 mm

335 mm

435 mm

535 mm

360 mm

460 mm

560 mm

385 mm

485 mm

561H2601C

561H3101C

561H3601C

561H4101C

561H2601B

561H4601B 561H4601C

561H3101B

561H5101B 561H5101C

561H3601B

561H5601B 561H5601C

561H4101B

561H2851C

561H3351C

561H3851C

561H4351C

561H2851B

561H4851B 561H4851C

561H3351B

561H5351B 561H5351C

561H3851B

561H4351B

30 kg 30 kg

TANDEM plus 
BLUMOTION 
30 kg

TANDEM plus* 
30 kg

NLNL

LW – 277 mm



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DYNALOG 2.8

Puurimisšabloon TANDEMi esipaneeli kinnitusklambrileMärgistusšabloon

Universaalne puurimisšabloon

Puurimisšabloon sahtli ringreelingu nurgaliitmikele

Individuaalne üldšabloon

Puurimisšabloon TANDEMile

Paigaldusseadiste tellimisandmed

Puurimisšabloon TANDEMi haakeversioonile

Illustreeriv foto

DYA.2842

ZML.0050

T65.1100

65.2950

65.1000.01

ZML.0010

65.1051.01

T65.1000.02
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Blum võrdub liikumine

Kõigi meie jõupingutuste aluseks on meie põhimõte 
pakkuda klientidele tõelisi eeliseid. Igaüks, kes kasutab 
meie tooteid, peaks kasu saama lisandväärtusest ja 
eelistest. 
Selle eesmärgi saavutamiseks suhtleme pidevalt köö-
gikasutajate, köögimööbli tootjate, tislerite ja turustaja-
tega. Neilt saadavat tagasisidet võetakse arvesse meie 
arendus- ja tootmisprotsessides. Mitu tuhat töötajat üle 
maailma aitavad meil püüelda oma eesmärkide poole. 
Ning me tugineme nende pühendumusele, oskusteabele 
ja armastusele kvaliteedi vastu.

Blumis keerleb kõik liikumise ümber – olgu siis meie 
peakorteris Vorarlbergis või meie tütarettevõtetes ja 
esindustes kõikjal üle maailma. Meie furnituurilahendu-
sed muudavad mööbliesemete avamise ja sulgemise 
graatsiliseks ja suurepäraseks köögielamuseks.

30



Aastate jooksul oleme muutunud mööblitööstuse teerajajateks. 
Kuid me näeme ennast teerajajatena ka keskkonnakaitse 
vallas. Me võtsime oma tööstusharus esimesena kasutusele 
korduvkasutatavad pakendid. Ning me oleme aastakümneid 
kõvasti pingutanud, tagamaks, et meie ettevõte kulutab 
kõikides oma tegevusvaldkondades minimaalselt energiat ja 
ressursse.
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Julius Blum GmbH
Furnituuritehas
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Hahle Eesti OÜ
Kadaka tee 50
Tallinn 12915
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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