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Тонкий фасад –  
просте кріплення 
Перша система кріплення тонких фасадів  
для підіймачів, завіс та шухляд

8 мм
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Досконалість – у простоті
Лаконічний дизайн – це простір для натхнення. Розширте спектр своїх 
можливостей, щоб реалізувати актуальні тенденції у створенні меблів.   
Із першою системою кріплення тонких фасадів для підіймачів, завіс та 
шухляд створювати меблі в мінімалістичному дизайні дуже легко.
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Докладна інформація  
про відзнаки:  
www.blum.com/award
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Просто виготовляти:  
три сфери застосування
Ми розробили систему кріплення, яка максимально спрощує роботу з тонки-
ми фасадами для підіймачів, шухляд та дверцят. Елегантний дизайн таких 
меблів у будь-якому житловому приміщенні зовсім не обмежує надійного 
функціонування фурнітури Blum.   
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Проста система
Основа нового кріплення для тонких фасадів – це EXPANDO T. 
Сталева частина, анкер, гарантує надійне кріплення з твердішими  
матеріалами, а пластмасова – з м’якшими. EXPANDO T кріпимо  
в отворі діаметром 10 мм і глибиною 6 мм.
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6 мм
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Простий монтаж
Підіймач, дверцята чи шухляда – з новою системою кріплення всі меблі з 
тонкими фасадами мають спільну рису: монтаж і регулювання зручні та  
прості. Просвердліть, встановіть, пригвинтіть – готово.  
За потреби EXPANDO Т доступний також як окремий елемент.

У завісу CLIP top BLUMOTION 
для тонких дверцят із новим 
кріпленням також інтегровано 
функцію BLUMOTION, хоча 
вона і без чашки. Ця завіса 
нульового входження дає 
змогу виготовляти конструкції з 
внутрішніми шухлядами.
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Із тонкими фасадами вишука-
ний дизайн шухляд LEGRABOX 
виглядає особливо елегантно. 
Позиції кріплення фасаду – 
незмінні, тому під час монтажу 
потрібно мінімум зусиль.

Систему кріплення для тонких 
фасадів можна застосувати з 
деякими видами підіймальних 
механізмів, а саме AVENTOS 
HS, HL і HK top. Позиції крі-
плення залишаються незмін-
ними. 
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Поєднувати матеріали просто
Наша система кріплення EXPANDO Т для тонких фасадів від 8 мм завтовшки 
підходить для багатьох матеріалів та дає змогу втілювати навіть найсміливіші 
ідеї дизайну. Індивідуальність та новаторство – Ви неодмінно здивуєте своїх 
клієнтів.
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Асортимент  
 

 ▬ Система кріплення EXPANDO T,  
попередньо встановлена
 ▬ для фасадів від 8 мм завтовшки
 ▬ для різних матеріалів фасаду
 ▬ для 3 різних сфер застосування  
(підіймачі, дверцята, шухляди)

Завіса

Із пружиною

№ арт.Пружина Колір

Без пружини

Нікельований EXPANDO T – окремо

Висота

Стабілізатор фасаду / дна для LEGRABOX

Кріплення фасаду для LEGRABOX

для HS, HL і HK top

AVENTOS, кріплення фасаду

Висувні системиПідіймальні механізми

Системи завіс

CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят

Інші вироби

Позиції кріплення: див. каталог Blum Позиції кріплення: див. каталог Blum

для корпусу від 601 мм завширшки 1 x  
для корпусу від 901 мм завширшки 2 x.  
для фасаду від 381 мм заввишки 1 x

Єдина система кріплення тонких фасадів для трьох сфер застосування 
значно спрощує підбір виробів та їхнє замовлення. Використовуйте підіймачі 
різних видів, дверцята різних варіантів накладення, виготовляйте шухляди 
LEGRABOX різної висоти – і все це з невеликою кількістю компонентів.

Інформація для замовлення: див. брошуру про завіси

Чорний онікс
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Глибина свердління Монтаж EXPANDO Т

Правова інформація

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO 
T використано з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, 
або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити 
монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

Застосування й рекомендації щодо виготовлення

Матеріали, які випробувала компанія Blum Мінімальний крутний момент

ДСП (поперечна міцність розтягу > 0.4 Н/мм²)
МДФ (поперечна міцність розтягу > 0.6 Н/мм²)
Плита ХДФ
HPL-пластик 
Плити на основі мінеральних матеріалів
Натуральний граніт Nero Assoluto
Штучний камінь на основі кварцу
Керамічні плити

1.5
1.5
2
2
2
3
3
3

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів.  
Можна використовувати фасади з матеріалу від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Застосування EXPANDO Т

Стабілізатор фасаду / дна для LEGRABOX, потрібний простір і карта свердління

ES мін = 4 мм

Глибина свердління

Глибина встановлення гвинта

ES макс = BT–0.5 мм

* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

Інша інформація
Дізнайтеся більше про нашу нову систему кріплення 
EXPANDO Т для дверцят, підіймачів та шухляд

Для окремого EXPANDO Т треба використовувати саморізи з різьбою М4.

Залежно від довжини гвинта, потрібно обрати мінімальну глибину  
свердління під окремий дюбель

Накладення фасаду

* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм
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Сервісна підтримка  
Втілювати індивідуальні побажання найкраще з надійною підтримкою 
безпосередньо від виробника фурнітури. Ми покажемо Вам, як ефективно 
проектувати, конструювати, виготовляти, монтувати і продавати меблі з 
тонкими фасадами. За потреби можна домовитися про особисту зустріч 
або ж скористатися онлайн-додатками.
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В електронних сервісах вміщено повну  
інформацію про нову систему кріплення.  
Це ідеальна підтримка для виконання  
Ваших завдань. 

Для того, щоб користуватися сервісами,  
потрібно отримати права доступу.  
Зареєструйтесь за посиланням  

www.blum.com/e-services

У Вас залишились запитання про нашу нову 
cистему кріплення для тонких фасадів?
 
Тоді не зволікайте, а звертайтеся до нас.  
Консультант компанії Blum:  
www.blum.com/contact
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Компанія Blum
Юліус Блюм заснував власну компанію понад 60 років тому.
Нині це сімейне підприємство, вироби якого можна придбати в будь-якому 
куточку світу. Стратегічним напрямом діяльності компанії є виготовлення 
підіймальних механізмів, завіс та висувних систем. Створюючи нові 
вироби, ми завжди прагнемо  до досконалості руху.

www.blum.com

Blum в Австрії 
та в усьому світі
Компанія Blum є власником 
восьми заводів у Форарльберзі 
(Австрія), інших виробничих 
потужностей у Польщі, США 
та Бразилії, а також 32 дочірніх 
підприємств і представництв 
у всьому світі. Наше підпри-
ємство постачає фурнітуру 
в понад 120 країн. Всього в 
концерні Blum працює 8300 
співробітників, 6200 з них – у 
Форарльберзі.

Глобальна вигода
Всі групи клієнтів – виробни-
ки, продавці, складальники чи 
власники кухонь – мають відчу-
вати переваги від використання 
фурнітури Blum. Користуватися 
нашими виробами має бути 
вигідно всім. У цьому полягає 
суть філософії Blum глобальної 
вигоди для кожного.

Інновації
Ми інвестуємо в дослідження 
й розробки, заводи та облад-
нання, а також у навчання 
співробітників, щоб мати змогу 
пропонувати клієнтам іннова-
ційну фурнітуру й гарантувати 
комерційну успішність підпри-
ємства на тривалу перспективу. 
Понад 2100 патентів, зареє-
строваних у всьому світі, дають 
підставу вважати Blum одним із 
найбільш інноваційних підпри-
ємств в Австрії.

Якість
Якість для Blum – це не лише 
досконалий рух виробів, але й 
рівень наших сервісних послуг і 
надійність у співпраці з партне-
рами та клієнтами.

Довкілля
Ми переконані, що раціональ-
ний підхід до екології є еко-
номічно вигідним на тривалу 
перспективу. Довговічність 
виробів – це лише один із 
важливих аспектів. Ми надаємо 
перевагу екологічно чистим 
технологіям, розумному вико-
ристанню сировини та економії 
енергоресурсів.

DYNAMIC SPACE
Основні параметри практичної 
кухні – це оптимально організо-
ваний робочий процес, раціо
нально використаний корис-
ний простір та висока якість 
руху. Ідеї Blum для практичної 
кухні дадуть змогу зробити 
будьяку кухню зручною та 
ергономічною.

Всі дані актуальні на 30.06.2020
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Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001 та ISO 14001.

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 

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

ТОВ “Блюм Україна”
вул. Дорожнa, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.:   +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua
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