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Breed, smal, groot, klein en nog veel meer
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Het TANDEM programma …

Voor elke ruimte de juiste oplossing

Een gemakkelijke montage en mooi design bieden zowel
u als uw klant veel voordelen

■ Een brede waaier aan lengtes
■ Verschillende belasting (30 kg en 50 kg)
■ Enkel en volledig uittrekbaar
■ Optionele functies als SERVO-DRIVE voor
elektrische openingsondersteuning en TIP-ON
voor mechanische openingsondersteuning

■ Onafhankelijk van de grootte van de lade of voorraadlade, de glijders blijven uit het zicht.

■ Eenvoudige planning omdat zowel enkel als volledig
uittrekbare en 30 kg- of 50 kg-glijders uitwisselbaar zijn.

■ Verwerking en montage: onze verwerkingshulpmiddelen
en -machines ondersteunen u.
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… ontwikkeld voor elke wens

Ervaring uit
de praktijk voor

Uit gesprekken met interieurbouwers, meubelfabrikanten en vooral de gebruikers, weten we dat meubels
aan vele wensen moeten voldoen. Meubels moeten
beantwoorden aan ieders smaak, praktisch zijn, veel
opbergruimte bevatten en aangepast zijn aan elke
ruimte in de woning.

praktische meubels

Voor Blum is het daarom belangrijk dat het TANDEM
glijdersysteem zo veel mogelijk eisen inwilligt en klantenwensen vervult.
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Toepassingen in de woonkamer ...
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... en in de inkomhal

Verrassend

flexibel

Modern meubeldesign, eenvoudig te realiseren
Met het TANDEM programma zijn vele meubelideeën te realiseren zoals brede voorraadladen, lowboards en tabletladen. Speciaal voor brede voorraadladen met korte lengte hebben we een optionele
zijdelingse stabilisering ontwikkeld. Ongeacht hoe zwaar beladen die laden of voorraadladen zijn; dankzij de aangepaste BLUMOTION techniek verloopt het sluiten altijd zacht en geruisloos.

Hoog bewegingscomfort, ook voor kleine laden
Zonnebrillen, sleutels, schrijfgerei ... Om deze kleine
voorwerpen op te bergen zijn kasten met kleine laden
vaak uiterst geschikt. De vederlichte loop van TANDEM is
ook bij deze laden mogelijk. Binnen de brede waaier aan
glijders zijn immers ook korte lengtes beschikbaar.
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Toepassingen in de slaapkamer

Verrassend veel vrijheid

bij de vormgeving

Buitengewone meubels om van te dromen
Een kleedkamer of een klassieke kleerkast,
het TANDEM programma opent een waaier
aan mogelijkheden in de slaapkamer.
Bij volledig uittrekbare laden blijft zelfs de
verste hoek bereikbaar.
BLUMOTION zorgt voor zacht en geruisloos
sluiten.
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Toepassingen in de keuken

Verrassend stabiel
Inzetbaar in de hele keuken
Laden en voorraadladen in de keuken worden dagelijks zeer intensief
gebruikt. Ze worden elke dag geopend en gesloten, beladen met kookpotten en pannen, voorraad, glazen of borden. Dankzij de Blum kwaliteit
voldoet het TANDEM glijdersysteem aan deze zware beproevingen.
Een meubelleven lang. In oneindig veel vormen, van brede voorraadladen, de hoekkastoplossing SPACE CORNER tot tabletladen.
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Toepassingen in de badkamer ...
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... en de kinderkamer

Verrassend

individueel

Meubels die meespelen
In de kinderkamer moeten de meubels tegen een stootje kunnen. Dankzij hun hoge
stabiliteit doorstaan TANDEM glijders een hele jeugd en langer. Voor de teddybeer of
de speelgoedverzameling: TANDEM laden bieden voldoende ruimte.

Creatieve oplossingen voor de badkamer
Doordachte meubeloplossingen in de badkamer zijn een must. De zijdelingse stabilisering zorgt ervoor dat u uw klant ook brede laden met een korte lengte kunt bieden.
Bovendien zijn de verzinkte glijders en loopwagens uit kunststof corrosiebestendig –
belangrijk bij toepassingen in de badkamer.
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Mooi en praktisch

Mooi en praktisch
Meubels moeten niet enkel mooi zijn, maar ook praktisch. Dankzij intelligente beslagoplossingen achter het
front, slaagt Blum er in om u een functioneel meubel van
de hoogste kwaliteit te bieden. Sinds vele jaren onderzoekt Blum gebruikersbehoeften en brengt die in kaart.
Bij het ontwerpen van nieuwe producten staat die kennis altijd centraal. Het openen en sluiten van meubels is
hierbij zeer belangrijk.

Beweging optimaliseren
De goed geplande en innovatieve inrichting van een
meubel garandeert een vloeiende beweging en ergonomisch comfort.

Opbergruimte creëren
Meubels moeten voldoende opbergruimte bieden.
Een intelligente planning compenseert het gebrek aan
ruimte.

Goed gevoel
Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION. Het is
slechts één van de vele voordelen van Blum beslag die
de meubelgebruiker wereldwijd fascineren.

Kwaliteit bieden
Kwaliteit is de rode draad doorheen het hele proces
van ontwikkeling en productie van onze producten. Ons
doel is: vlekkeloos functioneren, een meubelleven lang.

Innovatie
De innovaties van Blum zijn pijlers in de meubelbranche.
Al meer dan vijftig jaar maakt Blum meubels modern en
praktisch.

Met TANDEM loopt alles op wieltjes
Met volledig uittrekbare TANDEM laden helpt u uw klant bij het goed bereiken van zijn materiaal. Tot
in de achterste hoek. Het indelingssysteem ORGA-LINE met flexibel te ordenen lengte- en dwarsverdelingen zorgt ervoor dat alles snel te vinden is. En met SERVO-DRIVE, onze elektrische openingsondersteuning, openen laden en voorraadladen met een lichte druk op het front. Bijzonder praktisch
als u uw handen vol heeft.

Volledig
uittrekbaar
Enkel
uittrekbaar
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Een heus opbergwonder met vederlichte loop
Zowel voor brede, hoge als diepe laden is TANDEM een gedroomd systeem. U wint er waardevolle
opbergruimte mee. En afhankelijk van het gewicht behouden de glijders van 30 kg of 50 kg hun
kwaliteit: hoge stabiliteit, weinig afhangen en een vederlichte loop.

Flexibel in de breedte, diepte en hoogte
15

Een goed gevoel met TANDEM
Een vederlichte loop met TANDEM glijders. Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION. Al spelend openen
met de elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE. TANDEM staat voor bewegingscomfort dat uw klanten
fascineert.
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Vederlichte loop – een meubelleven lang
Zoals elk product vervult TANDEM niet gewoon de algemene kwaliteitsnormen en richtlijnen, maar
is ons glijdersysteem ook aangepast aan de behoeften van de toekomst. Uit gesprekken met meubelfabrikanten weten we dat meubels tegen een stootje moeten kunnen. Vederlichte loop, slijtvaste
kunststofrollen en dat alles onder garantie. Blum biedt kwaliteit die wereldwijd overtuigt.
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Meubels met innovatief beslag
voor de toekomst
Onze innovaties zullen meubels gedurende vele jaren functioneel ondersteunen en lopen voor op
de laatste designtrends. De brede zijdelingse stabilisering zorgt bij brede laden met een korte diepte
ook voor een veilige en stabiele loop. En dankzij de goede afhangwaarden van onze TANDEM
glijders kunt u ook brede en grote laden plaatsen.
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SERVO-DRIVE
inside

Ideaal voor greeploze meubels is de elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE voor TANDEM.
Het lichtjes aandrukken van het front volstaat om de openingsimpuls van SERVO-DRIVE te activeren.
SERVO-DRIVE werkt samen met BLUMOTION, voor zacht en geruisloos sluiten. Het openen van de
laden is ten slotte ook mogelijk met de mechanische openingsondersteuning TIP-ON, optioneel met een
synchronisatie voor het openen van zeer brede voorraadladen.

TIP-ON
inside
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Eenvoudige planning en verwerking

Dienstverlening
voor onze

producten

Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw werk. Zowel voor de corpusplanning en beslagbestelling als voor de montage.

DYNALOG
Onze plannings- en bestelsoftware DYNALOG vergemakkelijkt uw corpusplanning
en de bestelling van het beslag. Bijzonder praktisch is de inbouwproef die de werking
garandeert en u het maken van een aanslagmodel bespaart.

Verwerkingshulpmiddelen
Met onze boormallen gaat de verwerking van de TANDEM glijders nog sneller.
Alle boormallen kunt u direct bij Blum bestellen (zie bestelinformatie).
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Koppelingstechniek

Eenvoudig inhangen en klaar!
Met de TANDEM koppeling is het in- en uithalen van een lade kinderspel. Zo bespaart u waardevolle tijd bij de montage en uw
klanten kunnen hierdoor laden gemakkelijk zelf uithalen – handig bij het poetsen. Daarnaast functioneert de koppeling als ophefzekerheid. Zo hangt de lade vast aan de glijder.

Hoogteverstelling

Zijdelingse verstelling

Voor een harmonisch voegbeeld
gebruikt u de werktuigloze hoogteverstelling. Die kan een hoogteverschil
tot 3 mm aan.

Met het optionele frontverstelbeslag
kunt u het front eenvoudig monteren
en zijdelings en in de hoogte verstellen om een precies voegbeeld te
verkrijgen.

2
1

Schuinteverstelling van het front bij
een lade
Met de geïntegreerde frontschuinteverstelling kunt u het front parallel
aan de corpusvoorzijde plaatsen.
Snel, gemakkelijk en werktuigloos.
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Opsteektechniek

Eenvoudig opsteken en klaar!
Dankzij de opsteektechniek is de montage snel en eenvoudig. Plaats de lade op de glijder en trek die naar voren tot de steekpennen in de bevestigingsgaten van de ladebodem vastzitten.

Ophefzekerheid

Schuinteverstelling van het front bij
een volledig uittrekbare lade

De ophefzekerheid zorgt ervoor dat
de laden en voorraadladen niet
onbedoeld naar buiten komen. Indien
nodig kan de ophefzekerheid met een
greep geopend worden.

Het front parallel aan de corpusvoorzijde plaatsen gebeurt via de
geïntegreerde schuinteverstelling
voor het front. Snel, gemakkelijk en
werktuigloos.

Hoogteverstelling

Zijdelingse verstelling

Een hoogteverschil tot 2,5 mm
is mogelijk met de werktuigloze
hoogteverstelling. Dit zorgt voor
een evenwichtig voegbeeld.

Montage, zijdelingse en hoogteverstelling zijn mogelijk met het
frontverstelbeslag en zorgen voor
een precies voegbeeld.
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Bestelinformatie koppelingstechniek
Volledig uittrekbaar

Enkel uittrekbaar

Glijders links/rechts
TANDEM plus
BLUMOTION
30 kg

TANDEM plus*
30 kg

TANDEM plus
BLUMOTION
50 kg

TANDEM plus*
50 kg

TANDEM
BLUMOTION
30 kg

TANDEM*
30 kg

NL
250 mm

560H2500B

560H2500C

270 mm

560H2700B

560H2700C

550H2700B

550H2700.03

300 mm

560H3000B

560H3000C

550H3000B

550H3000.03

320 mm

560H3200B

560H3200C
550H3500B

550H3500.03

550H4000B

550H4000.03

350 mm

560H3500B

560H3500C

380 mm

560H3800B

560H3800C

400 mm

560H4000B

560H4000C

420 mm

560H4200B

560H4200C

450 mm

560H4500B

560H4500C

480 mm

560H4800B

560H4800C

500 mm

560H5000B

520 mm

560H5200B

550 mm

560H5500B

560H5500C

566H4500B01

566H4500C01

550H4500B

550H4500.03

560H5000C

566H5000B01

566H5000C01

550H5000B

550H5000.03

560H5200C

566H5200B01

566H5200C01
550H5500B

550H5500.03

580 mm
560H6000B

566H5500C01
566H5800C01

566H6000B01

566H6000C01

550H6000B

550H6000.03

650 mm

566H6500B01

566H6500C01

550H6500B

550H6500.03

700 mm

566H7000B01

566H7000C01

750 mm

566H7500B01

566H7500C01

600 mm

560H6000C

566H5500B01
566H5800B01

* Geschikt voor TIP-ON

Tabletlade – montage op de corpusbodem
Glijders voor montage op de corpusbodem links/rechts
TANDEM plus
BLUMOTION
30 kg

Koppeling links/rechts
TANDEM
BLUMOTION
30 kg

Kunststof/zink
Oranje

NL

Links/rechts bestellen

350 mm

560H3500BU

550H3500BU

400 mm

560H4000BU

550H4000BU

POSISTOP (optioneel)

T51.1700.04

Frontverstelbeslag (optioneel)
Kunststof

Kunststof

RAL 7037 stofgrijs

Natuur

Diepte-aanslag zonder TIP-ON
298.5500

NL

Nominale lengte

KB

Corpusbreedte

295.1000

LW
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Corpusbinnenbreedte

Dieptereling
Dieptereling met rugwandhouder links/rechts
Verchroomd
NL
400 mm

ZRE.363A.ID

450 mm

ZRE.413A.ID

480 mm

ZRE.443A.ID

500 mm

ZRE.463A.ID

520 mm

ZRE.483A.ID

550 mm

ZRE.513A.ID

580 mm

ZRE.543A.ID

600 mm

ZRE.563A.ID

650 mm

ZRE.613A.ID

Toebehoren voor tabletlade
Opsteekhouder (optioneel)

Tablethoekstukken

Kunststof

RAL 7037 stofgrijs
T51.7000

Natuur

Relingstang

2-delig

ZTU.00Z0

3-delig

ZTU.00D0

Uittrekstop (optioneel)
ZRG.1094U

Verchroomd

Kunststof

Om in te korten, 1.094 mm

Natuur

295.5600

Snijmaten
NL – 64 mm
KB – 106 mm

TIP-ON voor koppelingstechniek
TIP-ON volledig uittrekbaar links/rechts

TIP-ON enkel uittrekbaar links/rechts

30 kg

T55.7150S

30 kg

50 kg

T55.9150S

Enkel geschikt voor TANDEM

T55.1150S

Enkel geschikt voor TANDEM plus

TIP-ON synchronisatie tandradset (optioneel)

TIP-ON synchronisatiestang (optioneel)

Kunststof

T55.889W

Aluminium

RAL 7037 stofgrijs

Om in te korten, 889 mm, geschikt
voor corpusbreedte 1.200 mm

T55.000R

Snijmaten
LW – 277 mm

Zijdelingse stabilisering
Set zijdelingse stabilisering volledig uittrekbaar (li./re.)*

Set zijdelingse stabilisering enkel uittrekbaar (li./re.)*

Voor KB tot 1.400 om in te korten

Voor KB tot 1.400 om in te korten

Voor NL tot 410 mm

ZST.410TV

Voor NL tot 410 mm

Voor NL van 420 tot 600 mm

ZST.600TV

Voor NL van 435 tot 650 mm

Voor NL van 650 tot 750 mm

ZST.750TV

* Leverbaar vanaf februari 2011

NL

Nominale lengte

ZST.650TT
KB

Bestelinformatie voor SERVO-DRIVE voor TANDEM zie productbrochure.
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ZST.410TT

Corpusbreedte

LW

Corpusbinnenbreedte

Bestelinformatie opsteektechniek
Volledig uittrekbaar

Enkel uittrekbaar
Glijders links/rechts

Glijders links/rechts
TANDEM plus
BLUMOTION
30 kg

TANDEM
BLUMOTION
30 kg

TANDEM plus*
30 kg

NL

TANDEM*
30 kg

NL

260 mm

561H2601B

561H2601C

260 mm

551H2601B

551H2601

285 mm

561H2851B

561H2851C

285 mm

551H2851B

551H2851

561H3101C

310 mm

551H3101B

551H3101

561H3351B

561H3351C

335 mm

551H3351B

551H3351

561H3601B

561H3601C

360 mm

551H3601B

551H3601

561H3851B

561H3851C

385 mm

551H3851B

551H3851

360 mm
385 mm
410 mm
435 mm
460 mm
485 mm

561H4101B

561H4101C

410 mm

561H4351B

561H4351C

435 mm

561H4601B

561H4601C

460 mm

561H4851B

561H4851C

485 mm

✆ Alle artikelen op aanvraag

561H3101B

335 mm

✆ Alle artikelen op aanvraag

310 mm

551H4101B

551H4101

551H4351B

551H4351

551H4601B

551H4601

551H4851B

551H4851

510 mm

561H5101B

561H5101C

510 mm

551H5101B

551H5101

535 mm

561H5351B

561H5351C

535 mm

551H5351B

551H5351

560 mm

561H5601B

561H5601C

560 mm

551H5601B

551H5601

* Geschikt voor TIP-ON

TIP-ON voor opsteektechniek
TIP-ON volledig uittrekbaar links/rechts

TIP-ON enkel uittrekbaar links/rechts
T55.7150S

30 kg

T55.3150S

30 kg
Enkel geschikt voor TANDEM

Enkel geschikt voor TANDEM plus

TIP-ON synchronisatie tandradset (optioneel)

TIP-ON synchronisatiestang (optioneel)
Aluminium

Kunststof
RAL 7037 stofgrijs

T55.889W

Om in te korten, 889 mm, geschikt
voor corpusbreedte 1.200 mm

T55.000R

Snijmaten
LW – 277 mm

Zijdelingse stabilisering
Set zijdelingse stabilisering volledig uittrekbaar (li./re.)**

Set zijdelingse stabilisering enkel uittrekbaar (li./re.)**
Voor KB tot 1.400 om in te korten

Voor KB tot 1.400 om in te korten
Voor NL tot 410 mm

ZST.410TV

Voor NL tot 410 mm

Voor NL van 420 tot 600 mm

ZST.600TV

Voor NL van 435 tot 650 mm

Voor NL van 650 tot 750 mm

ZST.750TV

** Leverbaar vanaf februari 2011

NL

Nominale lengte

KB

Bestelinformatie voor SERVO-DRIVE voor TANDEM zie productbrochure.
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ZST.410TT

ZST.650TT
Corpusbreedte

LW

Corpusbinnenbreedte

Bestelinformatie verwerkingshulpmiddelen

DYNALOG 2.8

Boormal voor TANDEM

DYA.2842

T65.1000.02

Universele stangenmal

Universele mal

65.1000.01

65.1051.01

Centerpons

Boormal voor TANDEM frontverstelbeslag

65.2950

ZML.0050

Boormal voor TANDEM opsteektechniek

Boormal voor tablethoekstukken

Symboolfoto

☎

ZML.0010

29

T65.1100

Beweging is Blum

In onze hoofdzetel in Vorarlberg of bij onze dochter-

Centraal staat het globaal klantennut: ieder die met

firma’s en vertegenwoordigingen over de hele wereld:

onze producten te maken heeft, moet er een meerwaar-

bij Blum draait alles om beweging. Blum maakt

de in vinden. Om hiervoor te zorgen blijven we continu

het openen en sluiten van meubels tot een unieke

in contact met de keukengebruikers, keukenfabrikanten,

ervaring en verhoogt het bedieningscomfort in de

interieurbouwers en handelaars. Hiervoor vertrouwen

keuken.

we op meer dan vijfduizend medewerkers wereldwijd.
Zij zorgen als één team voor de kwaliteit en het engagement dat Blum elke dag levert.
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Zij zijn de pioniers van onze branche geworden. In het licht
van dat engagement willen we duurzaam ondernemen
en zorg dragen voor het milieu. Als eerste in de branche
gebruiken we herbruikbare verpakkingen. En sinds vele jaren
houden wij overal in onze onderneming rekening met spaarzaam energieverbruik.
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