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Gemakkelijk openen
Greeploze fronten spelen een grote rol bij mo-
dern design. Met TIP-ON voor TANDEMBOX 
– de mechanische openingsondersteuning 
van Blum – openen greeploze lades en voor-
raadlades zich moeiteloos door licht tegen 
het front te duwen. Zo beleven uw klanten 
praktisch openingscomfort.

Klein programma, groot toepassingspec-
trum
TIP-ON is compatibel met alle TANDEMBOX 
lades en kan voor alle toepassingen gebruikt 
worden: van een standaardcorpus tot speciale 
toepassingen als bijvoorbeeld een Blum 
spoelbaklade.

Eenvoudig openen – door te duwen

Lichtjes aandrukken van het front op eender welke plaats en de lade opent zonder enige moeite Om de lade te sluiten volstaat het 
ze licht aan te drukken of met een 
zachte beweging te sluiten

Door het optionele gebruik van de synchronisatie is het openen en sluiten 
ook van brede lades gewaarborgd

De diepteverstelling kan werk-
tuigloos en bij ingehangen lades 
gebeuren

TIP-ON bestaat uit een speciaal 
corpusprofiel met voorgemonteerde 
meenemer en vergrendeleenheid
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TIP-ON
 Nodige inbouwruimte

Bestelinformatie
1 Corpusprofielen, meenemer en vergrendeleenheid 

links/rechts

Nominale leng-
te NL (mm)

Dyn. belastbaarheid (kg)
20 30 50

270 559.2701T   
300 559.3001T   
350  559.3501T  
400  559.4001T  
450   559.4501T
500   559.5001T
550   559.5501T
600   559.6001T
650   559.6501T
Bestaat uit:
1a 1 x Corpusprofielen links/rechts

Met meenemer, voorgemonteerd
1b 1 x Vergrendeleenheid links/rechts

EXPANDO bevestiging

Toebehoren
14 Synchronisatie

LW (mm) Art. nr. LW (mm) Art. nr.
508–570  Z55S1350E  558–620  Z55S1600E  
608–670  Z55S1850E  658–720  Z55S2100E  
708–770  Z55S2350E  758–820  Z55S2600E  
808–870  Z55S2850E  858–920  Z55S3100E  
908–970  Z55S3350E  958–1020  Z55S3600E  
1008–1070  Z55S3850E  1058–1120  Z55S4100E  
1108–1170  Z55S4350E  

Bestaat uit:
14a 1 x Synchro-eenheid

EXPANDO bevestiging
14b 1 x Synchrostang
14c 1 x L-hoek

Verzinkt
Vanaf corpusbreedte KB 550 mm
LW Corpusbinnenbreedte

23 Frontstabilisering
Materiaal Kleur Art. nr.
Kunststof R7037  Z96.10E1   

Zie ook
TIP-ON voor TANDEMBOX 664
Overzicht – TANDEMBOX intivo 261
Overzicht – TANDEMBOX antaro 303
Overzicht – TANDEMBOX plus 359

Maatvoeringen 666
Montage, demontage en verstelling 668
Overzicht – verwerking 683
Informatie 774
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NL Nominale lengte

- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met 
differentieelsturing

- Geïntegreerde TIP-ON functie voor greeploze 
fronten

- Comfortabele wektuigloze diepteverstelling 
zonder uithalen van de lade

- Synchronisatie optioneel vanaf corpusbreedte 
KB 550 mm

- Geleider compatibel met alle TANDEMBOX 
lades
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TIP-ON
Maatvoeringen

L-hoek – 297.0500

Nodige inbouwruimte Inbouwmaten – front – schroef-
montage

  

 

 

 

 

 

 

Frontstabilisering – Z96.10E1

Nodige inbouwruimte Inbouwmaten – front – schroef-
montage

Nodige inbouwruimte Boormaten – front

Boorpositie
Vergrendeleenheid

* +4 mm met synchronisatie 
over corpusonderbodem of 
travers

FA Frontopdek

FA Frontopdek
* +4 mm met synchronisatie 

over corpusonderbodem of 
travers

* +4 mm met synchronisatie 
over corpusonderbodem of 
travers

Ø 5 x 10 mm
We raden het gebruik van de boormal aan voor TIP-ON voor 
TANDEMBOX (65.5050)

Ø 5 x 10 mm

Nodige ruimte met L-hoek in het midden gemonteerd.
Opmerking: We raden een proefopstelling aan voor de berekening van de nodige ruimte onder het corpusprofiel.

Nodige ruimte met frontstabilisering.
Opmerking: We raden een proefopstelling aan voor de berekening van de nodige ruimte onder het corpusprofiel.

Synchro-eenheid
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TIP-ON
Maatvoeringen

Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 

Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Bevestiging van de corpusprofielen

Frontvoeg

Uitwerpbereik met frontstabilisering bij frontvoegen 4 mm
Zonder synchronisatie
Met synchronisatie

Enkel voor het gebruik van corpusprofielen met TIP-ON
* Min. 43 mm bij binnenlade/binnenvoorraadlade

NL Nominale lengte
A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG
* Voor hoge stabiliteit

Door het optionele gebruik van de synchronisatie is het openen van 
brede lades ook gewaarborgd. Hierbij raden wij het extra gebruik van de 
frontstabilisering aan.

Uitwerpbereik
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Vergrendeleenheid

Synchronisatie

Synchronisatie
 

Vergrendeleenheid
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Ladebodem los

Ladebodem los

Ladebodem los

Ladebodem driezijdig voorgemon-
teerd
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Synchronisatie

Synchronisatie
 

Corpusprofiel

Verstelling
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Montage

Frontvoeg

Verwijderen transportbeveiliging

Ladebodem driezijdig voorgemon-
teerd

Ladebodem driezijdig voorgemon-
teerd




