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TIP-ON BLUMOTION voor 
LEGRABOX en MOVENTO
Twee functies – fascinerend gecombineerd
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Innovatieve Techniek
TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO combineert de 
voordelen van de mechanische openingsondersteuning TIP-ON met de 
beproefde BLUMOTION-demping voor zacht en geruisloos sluiten – 
geheel mechanisch.
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Inhoud

Fascinerende combinatie

Hoge functionaliteit

Eenvoudige verwerking

TIP-ON BLUMOTION  
voor alle woonsegmenten

Overzichtelijk programma

Doordachte productdetails

Technisch overzicht – LEGRABOX

Technisch overzicht – MOVENTO

De onderneming Blum

Nu TIP-ON BLUMOTION  
interactief beleven:
Eenvoudig de gratis „Blum magazine“-app  
downloaden voor tablets en PC’s in de  
App-Store of bij Google Play en  
TIP-ON BLUMOTION digitaal beleven!
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Fascinerende combinatie
Openen door aantikken, vederlichte loop, zacht en geruisloos sluiten – met 
de TIP-ON BLUMOTION technologie voor LEGRABOX en MOVENTO wordt 
beweging een in alle opzichten harmonische en comfortabele belevenis. 
Het bijzondere: De bewegingsloop wordt zuiver mechanisch ondersteund.

Film over  
TIP-ON BLUMOTION 
bekijken:  
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion
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Hoge functionaliteit
Door een groot uitwerpbereik zorgt TIP-ON BLUMOTION voor fascinerend 
gebruikscomfort bij greeploze voorraadladen en laden. De optionele synchro-
nisatie zorgt voor een nog groter uitwerpbereik.
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Veilige functie

4-dimensionale 
verstelling

Kleine frontvoeg

Openen door trek-
ken of sluiten door 
dichtduwen is zonder 
meer mogelijk. 
TIP-ON BLUMOTION 
blijft hierbij volledig 
functioneren.

Door de 4-dimen-
sionale verstelling 
ontstaat een exact 
voegbeeld. 
De diepteverstelling 
is geïntegreerd en 
gebeurt werktuigloos 
met een tandrad.

TIP-ON BLUMOTION 
kan worden uitge-
voerd met een kleine 
frontvoeg van 2.5 mm 
en is zo ook geschikt 
voor de keuken.
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Eenvoudige verwerking
TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO is de ideale mechani-
sche oplossing voor greeploze meubelen in alle woonbereiken. Voorraadladen 
en laden kunnen worden uitgevoerd zoals gewoonlijk. Bij de verwerking en 
montage wordt u ondersteund door de praktische mallen van Blum.

Montagefilm bekijken: 
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion
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Geen bijkomende  
corpus- en ladenbewerking
TIP-ON BLUMOTION is te 
installeren met standaard-
corpussen en -fronten. 
Een bijkomende aanpassing, 
bijv. voor greepvormen of 
-lijsten, is niet nodig.

Eenvoudige, 
werktuigloze montage
De TIP-ON BLUMOTION-
eenheid kan, zoals alle andere 
componenten, werktuigloos 
worden gemonteerd.

Gebruikelijke boorposities
Voor TIP-ON BLUMOTION 
kunnen de gebruikelijke boor-
posities van LEGRABOX en 
MOVENTO worden gebruikt.

Exacte frontvoeginstelling
Met behulp van de mal wordt 
de frontvoeg van 2.5 mm bij 
LEGRABOX en MOVENTO 
precies en comfortabel 
ingesteld.
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TIP-ON BLUMOTION 
in de keuken
In het dagelijks leven van een keuken worden bijzonder hoge eisen 
gesteld aan de bewegingskwaliteit van een meubel. TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX en MOVENTO fascineert hier door merkbaar 
gebruikscomfort.
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TIP-ON BLUMOTION 
in de woonkamer
TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO ondersteunt de 
realisatie van moderne vormgevingsideeën in alle woonbereiken. 
Dankzij de innovatieve bewegingstechnologie van Blum kunnen greeploze 
meubelen worden gerealiseerd met een hoog gebruikscomfort.
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TIP-ON BLUMOTION 
in de badkamer
TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO 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.
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TIP-ON BLUMOTION 
in de inkomhal
Met TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO kunnen greeploze 
meubelen worden gerealiseerd in alle woonbereiken – ook in de inkomhal. 
Zelfs hoge en brede fronten openen door eenvoudig aantikken, overtuigen 
door hun vederlichte loop en sluiten aangenaam zacht en geruisloos. 
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Overzichtelijk programma
Basis van TIP-ON BLUMOTION is het speciaal aangepaste LEGRABOX-
corpusprofiel en de MOVENTO-geleider. Alle andere productcomponenten 
zijn geschikt voor uittreksystemen. De vele identieke onderdelen vormen 
een compact programma dat talrijke mogelijkheden biedt bij de vormgeving 
van greeploze meubelen.

Beslagkeuze wordt 
gemakkelijk gemaakt 
met de online-product-
configurator op 
www.blum.com/configurator
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Onderdelen TIP-ON BLUMOTION
1.  TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel LEGRABOX
2.  TIP-ON BLUMOTION geleider MOVENTO
3. TIP-ON BLUMOTION eenheid
4.  TIP-ON BLUMOTION meenemer
5.  TIP-ON BLUMOTION synchronisatieadapter
6. TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang
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Doordachte productdetails
Veel componenten van TIP-ON BLUMOTION zijn zowel te gebruiken voor 
LEGRABOX als voor MOVENTO. Hierdoor biedt TIP-ON BLUMOTION voor 
elke toepassing de passende oplossing.

TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel  
LEGRABOX
40 en 70 kg
Nominale lengte (NL) van 270 tot 650 mm

TIP-ON BLUMOTION geleider MOVENTO
40 en 60 kg
Nominale lengte (NL) van 270 tot 750 mm

TIP-ON BLUMOTION voor uittreksystemen
Met de uittreksystemen voor LEGRABOX en MOVENTO kan een breed spectrum aan 
nominale lengtes worden gerealiseerd. Voorraadladen en laden overtuigen door stabiliteit 
en belastbaarheid.
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TIP-ON BLUMOTION 
synchronisatie
Een grote triggerzone is al mogelijk 
bij een kleine minimumfrontvoeg 
van slechts 2.5 mm. Voor een 
optimaal functioneren en ter 
vergroting van de triggerzone 
wordt de toepassing van een 
synchronisatie aanbevolen.

TIP-ON BLUMOTION eenheden en TIP-ON BLUMOTION meenemer
De TIP-ON BLUMOTION eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar 
in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen 
kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION eenheden. 

L1
0 – 20 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Lichtgrijs

S0
< 10 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) en 320 mm (MOVENTO)

Wit

S1
10 – 20 kg
NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) en 320 mm (MOVENTO)

Lichtgrijs

L3
5 – 40 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Stofgrijs

L5
25 – 70 kg
NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Zwart

Voorbeeldafbeelding voor hoogte C, 
Nominale lengte 500 mm met frontstabilisering
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TIP-ON BLUMOTION voor 
LEGRABOX – Technisch overzicht
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753.5501M

753.4501M

753.6001M
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750.3501M

750.4001M

750.5001M

750.5501M

750.2701M

750.3001M

750.4501M

750.6001M

753.6501M

2a1

2b

3

4

550 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

T60L7140

T60L7040

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 300 mm

350 – 650 mm

S1

S0

L1

L3

L5

> 10–20

≤ 10

≤ 20

5 – 40

25 – 70

2a + 2b

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

3a

T60.000D

T60.300D

3b

65.5631

70 kg40 kg

T60.1125W

4

Bestelinformatie TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel 
LEGRABOX links/rechts

Nominale lengte (NL)

Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en meenemers

EenheidNominale lengte (NL)

Toepasbaar voor:
Aanbevolen gewichtsbereik* 
voor een optimale openings- en sluitfunctie

*  Totaalgewicht van de lade

Art.-nr.

Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang, per synchronisatiestang 2 stuks nodig, 
voor binnenbreedte ≥ 294 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie-adapter

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie eendelig om in te korten

Symmetrisch, geen synchronisatiestang nodig, voor binnenbreedte van 245-293 mm

Om de frontvoeg op 2.5 mm in te stellen

Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO

Toebehoren

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang rond om in te korten

Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm 
Geschikt tot corpusbreedte 1400 mm
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PlanningTIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX

Nodige inbouwruimte - binnenladeNodige inbouwruimte - lade

*  + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende kant van het corpus*  + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende kant van het corpus

 ▬ TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX wordt met  
de standaard planningsmaten van LEGRABOX  
gerealiseerd! Informatie hierover vindt u in de  
betreffende productfolders of catalogus
 ▬ De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld 
voor een lade met hoogte M

Meer informatie  
over LEGRABOX:  
www.blum.com/ 
downloadslegrabox

Frontverwerking – geen demper monteren

Bij TIP-ON BLUMOTION hoeven geen dempers gemonteerd te worden!
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270

300, 350

600

450

500 – 600

650400 – 500

Schroefpositie van de corpusprofielen – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

Schroefpositie van de corpusprofielen – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)

Schroefpositie TIP-ON BLUMOTION voor binnenladen en binnenvoorraadlade

Variant 1 Variant 2

Montage TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX
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MontageTIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX
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Montage TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX

Bij BB ≥ 294 mm

Bij BB 245 – 293 mm

Synchronisatie

LW Binnenbreedte
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1 2

Diepteverstelling

MontageTIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX
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Demontage TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX

Demontage TIP-ON BLUMOTION 
voor LEGRABOX
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TIP-ON BLUMOTION voor 
MOVENTO – Technisch overzicht
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1

4a

T60.000D

T60.300D

T60.1125W

4b

5

65.5631

766H5000M

766H5200M

766H4500M

766H6000M

760H3500M

760H4000M

760H5000M

760H5200M

760H2700M

760H3000M

760H4500M

760H6000M

766H6500M

760H3200M

760H3800M

760H4200M

760H4800M

766H5500M760H5500M

766H5800M

766H7000M

766H7500M

520 mm

350 mm

400 mm

500 mm

300 mm

270 mm

450 mm

600 mm

650 mm

320 mm

380 mm

420 mm

480 mm

550 mm

580 mm

700 mm

750 mm

3a1

3b
4
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2

T51.7601

T51.7601

60 kg40 kg

T60L7140

T60L7040

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 320 mm

350 –750 mm

S1

S0

L1

L3

L5

> 10–20

≤ 10

≤ 20

5 – 40

25 – 60

3a + 3b

< 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

Bestelinformatie TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION geleider 
MOVENTO links/rechts

Nominale lengte (NL)

Symmetrisch, in verbinding met synchronisatieas, per synchronisatieas 2 stuks nodig, 
voor binnenbreedte ≥ 314 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie-adapter

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie eendelig om in te korten

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang rond om in te korten

Symmetrisch, geen synchronisatie-as nodig, voor binnenbreedte van 265–313 mm

Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm 
Geschikt tot corpusbreedte 1400 mm

Toebehoren

Koppeling links/rechts

links

rechts

Koppeling apart bestellen

Om de frontvoeg op 2.5 mm in te stellen

Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en meenemers

EenheidNominale lengte (NL)

Toepasbaar voor:
Aanbevolen gewichtsbereik* 
voor een optimale openings- en sluitfunctie

*  Totaalgewicht van de lade

Art.-nr.

Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO



ISKL = SKL + XX
X + 21

10NL
NL + X + 3
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PlanningTIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

SKW ladebinnenbreedte SKL Ladelengte ISKL nominale binnenlengte

Lade/binnenlade LadeNodige inbouwruimte Binnenlade

LW Corpusbinnenbreedte NL Nominale lengte SKL Ladelengte

NL Nominale lengte

X frontdikte

**  Beperkte zijdelingse verstelling bij een lade met een zijwand van 16 mm dik en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de binnenbreedte van de lade.

* + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende corpuszijde

 ▬ TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO wordt met  
de standaard planningsmaten van MOVENTO  
gerealiseerd! Informatie hierover vindt u in de  
betreffende productfolders of catalogus
 ▬ De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld 
voor een lade

Meer informatie  
over MOVENTO:  
www.blum.com/ 
runner_movento

Frontverwerking – geen demper monteren

Bij TIP-ON BLUMOTION hoeven geen dempers gemonteerd te worden!
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270

300 – 350

550, 600

450

500 – 600

650 – 750380 – 520

Planning TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

Schroefpositie van de corpusprofielen – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

Schroefpositie van de corpusprofielen – 60 kg

Nominale lengte NL (mm)

Kastverwerking TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO

Boormal T65.1000.02 gebruiken
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TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

Montage
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1c
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Montage TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

Synchronisatie

Bij LW ≥ 314 mm

Bij LW ≥ 265 – 313 mm

LW Binnenbreedte
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1 2

Diepteverstelling

TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

Montage
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TIP-ON BLUMOTION 
voor MOVENTO

Demontage
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De onderneming Blum
Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum 
opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades. 
Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging 
centraal.
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DYNAMIC SPACE
Goede ergonomie (workflow), 
optimale opbergruimte (space) en 
groot bewegingscomfort (motion) 
zijn belangrijke kenmerken van 
een praktische keuken. Met zijn 
ideeën voor praktische keukens 
wil Blum functionaliteit, comfort 
en ergonomie in meubels bren-
gen.

Milieu
Bij Blum zijn we ervan overtuigd 
dat duurzaam ondernemen op 
lange termijn ook economisch de 
beste keuze is. De duurzaamheid 
van onze producten is hierbij 
slechts één belangrijk aspect. 
Andere belangrijke maatregelen 
zijn de toepassing van milieu-
vriendelijke processen, intelligent 
materiaalgebruik en weloverwo-
gen energiemanagement.

Kwaliteit
Bij Blum vinden we het vanzelf-
sprekend dat onze producten van 
topkwaliteit zijn. Die lijn trekken 
wij door, ook voor onze services 
en samenwerking met klanten 
en partners hanteren wij strenge 
kwaliteitscriteria.

Innovaties
Om klanten met innovatieve  
beslagoplossingen te ondersteu-
nen en het economische succes 
te verzekeren, moet consequent 
geïnvesteerd worden in onder-
zoek en ontwikkeling, in fabrieken 
en installaties, en in de opleiding 
van medewerkers. Met meer  
dan 1.200 wereldwijd aangemel-
de patenten is Blum een van de 
meest innovatieve bedrijven in 
Oostenrijk.

Globaal klantenvoordeel
“Fabrikanten, handelaars, 
monteurs of keukengebruikers – 
iedereen moet van de voordelen 
van de Blum producten kunnen 
profiteren en er persoonlijk baat 
bij hebben“, zo luidt de filosofie 
van het globale klantenvoordeel 
van Blum.

Blum in  
Oostenrijk en wereldwijd
De productie vindt plaats in  
zeven fabrieken in Oostenrijk  
(Vorarlberg) en vestigingen in  
Polen, de VS en Brazilië. Verder 
heeft Blum nog 27 dochteronder-
nemingen/vertegenwoordigin-
gen. Het bedrijf is aanwezig op 
meer dan 120 markten. In totaal 
zijn 6.600 mensen aan de slag  
in de Blum groep, van wie 5.000 
in Vorarlberg.
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