
TIP-ON BLUMOTION 
voor TANDEMBOX
Twee functies –  
fascinerend gecombineerd
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Inhoud

Innovatieve techniek

Fascinerende combinatie

Hoge functionaliteit

Extra gebruikscomfort

Geoptimaliseerde lades

Eenvoudige verwerking

TIP-ON BLUMOTION 
voor alle woonbereiken

Doordachte productdetails

moving ideas
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

De veelzijdige behoeften van de meubelgebruiker staan bij elke productontwikkeling  
centraal. Het resultaat: een oplossing die de bewegingsloop optimaal ondersteunt –  
volledig mechanisch. TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX combineert de  
voordelen van de mechanische openingsondersteuning TIP-ON met de beproefde  
BLUMOTION-demping voor zacht en geruisloos sluiten.

Innovatieve techniek
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www.blum.com/trailertiponblumotion

Film over  
TIP-ON BLUMOTION bekijken:
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Openen door aantikken, vederlichte loop, zacht en geruisloos sluiten – 
met de TIP-ON BLUMOTION technologie voor TANDEMBOX wordt 
beweging een in alle opzichten harmonische en comfortabele belevenis. 
Het bijzondere: De bewegingsloop wordt zuiver mechanisch ondersteund.

Fascinerende 
combinatie

Aantikken.

Lade openen.

Met lichte zwaai sluiten.
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Door een groot uitwerpbereik zorgt TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX voor  
fascinerend gebruikscomfort bij greeploze voorraadlades en lades. 
Met een optionele synchronisatie kan men het uitwerpbereik extra vergroten.

Hoge functionaliteit
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Kleine frontvoeg
TIP-ON BLUMOTION kan worden  
uitgevoerd met een kleine  
frontvoeg van 2.5 mm en is zo ook  
geschikt voor de keuken.

4-dimensionale verstelling
Door de 4-dimensionale verstelling  
ontstaat een exact voegbeeld.  
De diepteverstelling is geïntegreerd  
en gebeurt werktuigloos met een  
verstelwiel.

Intelligente mechaniek
TIP-ON BLUMOTION biedt meer  
comfort – en de vrije keuze:  
openen door te trekken of sluiten door 
dicht te duwen is ook mogelijk.
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Echte comfortwinst
Met TIP-ON BLUMOTION is het mogelijk elk ontwerpidee met een doordachte  
functionaliteit te realiseren – vooral wanneer meubelen geheel greeploos vormgegeven  
worden of met greepelementen als accent. Lades die op die manier zijn uitgerust  
hebben iets gemeen: ze overtuigen door extra gebruikscomfort.
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Lades met greeplijsten 
Individueel design met  geïntegreerde 
TIP-ON BLUMOTION: zodat u de 
voorraadlades ook met volle handen 
eenvoudig en ergonomisch kan openen 
door aantikken.

Lades met grepen als design-element 
Bij veel meubelen zijn het vooral  
de grepen die dat tikkeltje extra geven. 
TIP-ON BLUMOTION ondersteunt 
bijzondere ontwerpideeën: door meer 
functionaliteit.

Lades met greepvormen 
TIP-ON BLUMOTION vergemakkelijkt 
het openen van lades met greepvormen: 
aantikken volstaat – waar dan ook  
op de voorraadlade. Daarvoor zorgt de 
grootvlakkige triggerzone.
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Geoptimaliseerde lades
TANDEMBOX overtuigt al vele jaren door een hoog gebruikscomfort en veelzijdig design.  
In de loop van de ontwikkeling van TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX werden bovendien 
essentiële functies van het bestaande systeem geoptimaliseerd.
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Aangenaam openen
Geringe krachtinspanning bij het  
openen en een nog zachtere overgang 
naar een vederlichte loop verhogen  
het comfort al bij het openen.

Merkbare kwaliteit 
De geoptimaliseerde ladezijwand,  
in combinatie met de nieuwe  
frontbevestiging, zorgt voor merkbaar 
meer stabiliteit.

Geoptimaliseerde vederlichte loop 
Geavanceerde componenten  
in ladezijwand en corpusprofiel  
verfijnen de vederlichte loop  
van TANDEMBOX en zorgen voor  
een nog rustiger loop.
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX is de ideale mechanische 
oplossing voor greeploze meubelen in alle woonsegmenten. 
Voorraadlades en lades kunnen worden uitgevoerd zoals gewoonlijk. 

Eenvoudige verwerking

Montagefilm bekijken: 
www.blum.com/assemblytobtbx
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

Geen bijkomende corpus- en ladebewerking
TIP-ON BLUMOTION is te realiseren met  
standaardcorpussen en -fronten.  
Een bijkomende bewerking, bijv. voor  
greepvormen of -lijsten, is niet nodig.

Optionele synchronisatie
Vanaf een corpusbreedte van 300 mm  
wordt de bewegingsloop verbeterd door  
het gebruik van een optionele synchronisatie.  
De montage gebeurt werktuigloos.

Eenvoudige montage en verstelling
Zoals de meeste componenten wordt ook  
de TIP-ON BLUMOTION eenheid werktuigloos  
gemonteerd.

Exacte frontvoeginstelling
Ongeacht of het front al gemonteerd is of niet, met 
de test- en instelmal is de frontvoeg comfortabel in te 
stellen op 2.5 mm.
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In het dagelijks leven van een keuken worden bijzonder hoge eisen 
gesteld aan de bewegingskwaliteit van een meubel. TIP-ON BLUMOTION 
voor TANDEMBOX fascineert hier door merkbaar gebruikscomfort.

TIP-ON BLUMOTION 
in de keuken
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX ondersteunt de realisatie  
van moderne vormgevingsideeën in alle woonsegmenten.  
Dankzij de innovatieve bewegingstechnologie van Blum kunnen greeploze  
meubelen worden gerealiseerd met een hoog gebruikscomfort.

TIP-ON BLUMOTION 
in de woonkamer
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX
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TIP-ON BLUMOTION zorgt ook voor hoog bewegingscomfort in de 
badkamer – een meubelleven lang. De componenten uit verzinkt  
staal en kunststof bieden een optimale bescherming tegen corrosie,  
ook bij een hoge luchtvochtigheid.

TIP-ON BLUMOTION 
in de badkamer
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX
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Met TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX kunnen greeploze meubelen  
worden gerealiseerd in alle woonsegmenten – ook in de inkomhal.  
Zelfs hoge en brede fronten openen door eenvoudig aantikken, overtuigen  
door hun vederlichte loop en sluiten aangenaam zacht en geruisloos.

TIP-ON BLUMOTION 
in de inkomhal
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TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

23



1

2

3

6

5

7

4

De basis van TIP-ON BLUMOTION is het speciaal afgestemde  
TANDEMBOX-corpusprofiel. Met verschillende TIP-ON BLUMOTION  
eenheden kunnen verschillende nominale lengtes en  
gewichtsbereiken worden gerealiseerd. Alle andere componenten  
zijn universeel inzetbaar. Daardoor biedt TIP-ON BLUMOTION  
voor elke toepassing de gepaste oplossing.

Doordachte 
productdetails

Onderdelen TIP-ON BLUMOTION
1.  TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel TANDEMBOX
2.  TIP-ON BLUMOTION eenheid
3.  TIP-ON BLUMOTION meenemer
4.  TIP-ON BLUMOTION synchronisatieadapter
5. TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang 
6. TIP-ON BLUMOTION houder voor synchronisatiestang (vereist vanaf corpusbreedte 750 mm) 
7. Bodemstabilisering (vereist vanaf corpusbreedte 750 mm)
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www.blum.com/configurator

S1
> 10 – 20 kg
NL 270 – 300 mm

L1
≤ 20 kg
NL 350 –600 mm

L5
35 – 65 kg
NL 450 – 650 mm

L3
15 – 40 kg
NL 350 –600 mm

S0
≤ 10 kg
NL 270 – 300 mm

TIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION voor TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION eenheden en -meenemers
De TIP-ON BLUMOTION eenhoud is verkrijgbaar in verschillende varianten, aangepast aan het 
gewichtsbereik en de nominale lengte. Om ze gemakkelijk te kunnen herkennen, heeft elke variant 
een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION eenheden.

Beslagkeuze wordt  
gemakkelijk gemaakt  
met de online product  
configurator op 

TIP-ON BLUMOTION meenemer

Wit

Zwart

Lichtgrijs

Lichtgrijs Stofgrijs

Onderdelen TIP-ON BLUMOTION
1.  TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel TANDEMBOX
2.  TIP-ON BLUMOTION eenheid
3.  TIP-ON BLUMOTION meenemer
4.  TIP-ON BLUMOTION synchronisatieadapter
5. TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang 
6. TIP-ON BLUMOTION houder voor synchronisatiestang (vereist vanaf corpusbreedte 750 mm) 
7. Bodemstabilisering (vereist vanaf corpusbreedte 750 mm)
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We geloven dat ideeën de wereld kunnen veranderen. 
Wij bieden u innovatieve beslagproducten, inspirerende 
meubelconcepten en passende services, zodat u uw 
creatieve ideeën kunt verwezenlijken. Daarbij worden we 
geïnspireerd door uw behoeften, wereldwijde trends en 
onze gemeenschappelijke visie van meer woonkwaliteit. 
Laten we samen bewegende ideeën bedenken.

Meer comfort en functionaliteit bij 
het dagelijks gebruik van meubels 

– daar willen wij aan bijdragen.

Woonkwaliteit
Alles van één fabrikant. Met 
ons veelzijdige productpalet 

kunt u actuele en toekomstige 
woontrends realiseren.

Assortiment

We houden de wereldwijde 
meubeltrends in de gaten en doen 

onderzoek naar de oplossingen 
van morgen. Onze resultaten 

delen we graag met u.

Inspiratie
We blijven in beweging. 
Met nieuwsgierigheid en 

onderzoeksmentaliteit ontwikkelen 
we nieuwe producten en services 

voor u.

Innovatie

Met op maat gemaakte services 
die op uw processen zijn 

afgestemd, ondersteunen we u bij 
uw dagelijkse werkzaamheden.

Services
We blijven onze producten, onze 

services en onszelf constant 
verbeteren.

Kwaliteit

We nemen onze 
verantwoordelijkheid. Voor 
onze samenwerking, voor 

onze medewerkers, voor de 
maatschappij en voor het milieu.

Vertrouwen Het begon allemaal met de 
productie van hoefkalkoenen in 
1952. Tegenwoordig leveren we 
beslagproducten aan klanten in 

meer dan 120 landen.

moving ideas
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Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com
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