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Eenvoudig openen door te duwen

Hoge kwaliteit tot in het kleinste detail

Greeploze fronten openen zich met 
TIP-ON moeiteloos – kort aandu-
wen volstaat

De front opent zich voor de gebrui-
ker in een aangename openings-
hoek

De TIP-ON kan in de voorzijde van 
het corpus worden ingeboord

De TIP-ON kan ook met behulp van 
rechte adapterplaten binnenin de 
kast gemonteerd worden

De TIP-ON kan ook met behulp van 
kruisadapterplaten binnenin de kast 
gemonteerd worden

De tegenplaat is de tegenpool van 
de TIP-ON en wordt op de front 
gekleefd of geschroefd

Openingcomfort voor greeploze fronten

Met de drie kleurvarianten kan 
TIP-ON harmonieus in de meubels 
geïntegreerd worden
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Greeploze meubels zijn meer en meer geliefd. 
TIP-ON biedt een mechanische openingson-
dersteuning voor greeploze fronten. Hierdoor 
kan uw klant greeploze fronten moeiteloos 
openen en gemakkelijk sluiten. TIP-ON kan 
zowel in de keuken als in andere meubelen in 
de woning toegepast worden.

Het uitgebreide kleur- en adapterplaatpro-
gramma biedt voor deuren altijd de passende 
TIP-ON eenheid. Afhankelijk van de toepas-
sing kan TIP-ON korte of lange versie gebruikt 
worden, om in te boren of met adapterplaat. 
De instelling van de frontvoeg is bij alle uitvoe-
ringen geïntegreerd.

Via de uitstoter stelt u de frontvoeg 
in
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▶▶ TIP-ON 956x
TIP-ON 956. – korte versie met magneet 654
TIP-ON 956A – lange versie met magneet 654
TIP-ON 956A – lange versie met demper 654

 

▶▶ Toebehoren
Rechte adapterplaten 655
Kruisadapterplaten 655

 

▶▶ Montage, demontage en verstelling
Montage 656
Verstelling 656

Pictogram
Artikel op aanvraag

Toebehoren

Algemene informatie

TIP-ON voor deuren

Bevestiging met spaanplaatschroeven

Bevestiging met systeemschroeven

Maatvoeringen

Montage, demontage en verstelling
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Symboolbeeld

Symboolbeeld

Symboolbeeld
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TIP-ON 956. – korte versie met magneet
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
SW | TS | R7036  956.1004   
Bestaat uit:
1 x TIP-ON 956. – korte versie met magneet
1 x Tegenplaat om te kleven
1 x Tegenplaat om te schroeven
SW Zijdewit
TS Terrazwart
R7036 RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen
Frontvoeg

Tegenplaat om te kleven Tegenplaat om te schroeven

TIP-ON 956A – lange versie met magneet
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
SW | TS | R7036  956A1004   
Bestaat uit:
1 x TIP-ON 956A – lange versie met magneet
1 x Tegenplaat om te kleven
1 x Tegenplaat om te schroeven
SW Zijdewit
TS Terrazwart
R7036 RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen
Frontvoeg

Tegenplaat om te kleven Tegenplaat om te schroeven

TIP-ON 956A – lange versie met demper
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
SW | R7036  956A1006   
Bestaat uit:
1 x TIP-ON 956A – lange versie met demper
Geen tegenplaat nodig (bij heel zachte oppervlakken wordt 
een tegenplaat aanbevolen)
SW Zijdewit
R7036 RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen
Frontvoeg

Zie ook
Overzicht – TIP-ON voor deuren 653
Toebehoren – rechte adapterplaat 655
Toebehoren – kruisadapterplaat 655
Montagepositie 656
Montage, demontage en verstelling 656

Verwerking
Boormal voor BLUMOTION/TIP-ON 744
Positioneringsmal voor tegenplaat 766
PRO-CENTER 692
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FA Frontopdek FA Frontopdek
* 3 mm montage

FA Frontopdek FA Frontopdek
* 3 mm montage

- Voor opslaande fronten 
(tot ca. 1300 mm hoog-
te)

- Voor het gebruik met 
Blum scharnieren 
zonder veer

- Om in te boren of in 
combinatie met adap-
terplaten

- Uitstootweg ca. 17 mm
- Verstelling +4/–1 mm

- Voor opslaande fronten 
(vanaf ca. 1300 mm 
hoogte)

- Voor het gebruik met 
Blum scharnieren 
zonder veer

- Om in te boren of in 
combinatie met adap-
terplaten

- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelling +4/–1 mm

- Voor het gebruik met 
Blum scharnieren met 
veer

- Om in te boren of in 
combinatie met adap-
terplaten

- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelling +4/–1 mm

() Plaat om te schroeven

() Plaat om te schroeven
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Rechte adapterplaat – standaardversie 20/17
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   

Maatvoeringen

Frontvoeg Tegenplaat

Rechte adapterplaat – lange versie 20/32
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
SW | TS | R7036 | NI-L  956A1201   
SW Zijdewit
TS Terrazwart
R7036 RAL 7036 platinagrijs
NI-L Nikkel gelakt

Maatvoeringen

Frontvoeg Tegenplaat

Kruisadapterplaat – lange versie 37/32
 

Bestelinformatie
Kleur Art. nr.
R7036  956A1501   
R7036 RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen

Frontvoeg Tegenplaat

Zie ook
Overzicht – TIP-ON voor deuren 653
Montagepositie 656
Montage, demontage en verstelling 656

Verwerking
Aanslagmal 742
Boormal voor montageplaten 743
Positioneringsmal voor tegenplaat 766
PRO-CENTER 692

MINIPRESS PRO 696
MINIPRESS P 708
MINIPRESS M 712

FA Frontopdek
* 3 mm montage

FA Frontopdek
* 3 mm montage

FA Frontopdek
* 3 mm montage

- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of 
Ø 4 mm

- Alternatieve montage 
met systeemschroeven

- TIP-ON moet separaat 
besteld worden

- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of 
Ø 4 mm

- Alternatieve montage 
met systeemschroeven

- TIP-ON moet separaat 
besteld worden

- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of 
Ø 4 mm

- Alternatieve montage 
met systeemschroeven

- TIP-ON moet separaat 
besteld worden

SW Zijdewit
TS Terrazwart
R7036 RAL 7036 platinagrijs
NI-L Nikkel gelakt
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Montagepositie
Optimale openingsondersteuning is 
gegarandeerd als de TIP-ON dicht-
bij de greeppositie wordt geplaatst

Afwijkingen zijn mogelijk in de 
hoogte tot ±300 mm en in de breed-
te tot een vierde van de corpus-
breedte. Ook voor grotere fronten 
slechts 1 stuk/front

TIP-ON 956x – om in te boren

TIP-ON 956x – met kruisadapterplaat

FA Frontopdek
* 3 mm montage

FA Frontopdek
* 3 mm montage

FA Frontopdek
* 3 mm montage

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog 
vlak

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog 
vlak

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog 
vlak

Montage

Montage

Bij harde oppervlakten of MDF 
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken

Bij harde oppervlakten of MDF 
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken

Bij harde oppervlakten of MDF 
Ø 2.5 mm voorboren en verzenken

Pas op: TIP-ON niet verlijmen

TIP-ON 956x – met rechte adapterplaat
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Diepteverstelling
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