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Cienkie fronty,  
proste rozwiązanie 
Pierwszy system mocowania cienkich frontów  
dla szuflad, zawiasów i podnośników

8 mm
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Nowo odkryta prostota
Minimalistyczny design daje przestrzeń nowym inspiracjom. Dzięki pierwszemu 
systemowi  mocowania cienkich frontów do podnośników, szuflad i zawiasów 
realizacja nowego trendu jest bardzo prosta.
Zachęcamy do wykorzystania różnorodnych materiałów i realizowania własnych 
pomysłów. 
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Prosta realizacja –  
trzy rozwiązania
Aby ułatwić Państwu pracę, zaprojektowaliśmy system mocowania, który 
pozwala zrealizować trzy rozwiązania: fronty górne, drzwi i szuflady. Dzięki 
cienkim frontom meble robią mocne wrażenie, a dzięki naszym okuciom są 
funkcjonalne i niezawodne - we wszystkich przestrzeniach mieszkalnych.
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Prosta konstrukcja – 
przemyślany system
Podstawą naszych nowych produktów do cienkich frontów jest EXPANDO T. 
Kotwy ze stali zapewniają pewne mocowanie w twardych materiałach,  
a kołki z tworzywa gwarantują stabilność w miękkich materiałach. EXPANDO T 
jest mocowany w otworze o średnicy 10 mm i głębokości zaledwie 6 mm.
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6 mm
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Proste zastosowanie –  
montaż
Front górny, drzwi czy szuflada - wszystkie meble z cienkimi frontami łączy jedno - 
prostota i komfort ich montażu oraz regulacji. Wystarczy nawiercić otwór, włożyć 
kołek, przykręcić i gotowe.  
EXPANDO T jest dostępny dla innych rozwiązań również w formie pojedynczych 
kołków.

Dzięki nowemu mechani-
zmowi mocowania CLIP top 
BLUMOTION do cienkich drzwi 
udało się zintegrować funkcję 
BLUMOTION w zawiasie – i to 
bez puszki. Za sprawą zerowego 
uskoku zawias ten pozwala na 
realizację także mebli z szuflada-
mi wewnętrznymi.
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Cienkie fronty mebli jeszcze 
bardziej uwydatniają prostą linię 
szuflad  LEGRABOX. Dzięki nie-
zmienionym pozycjom mocowa-
nia montaż frontu wymaga tylko 
kilku ruchów.

System mocowania do cienkich 
frontów to możliwość wykonania 
wybranych typów szafek górnych, 
z zastosowaniem AVENTOS HK, 
HS i HL. Pozycje mocowania 
pozostają niezmienione. 
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Prosta kombinacja –  
materiały
Nasz system mocowania EXPANDO T do cienkich frontów o grubości od 8 mm 
pozwala na zastosowanie wielu materiałów i realizację nietypowych pomysłów 
projektowych.  
Zaskoczcie Państwo swoich klientów.
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Łatwa dostępność –  
program

 ▬ Montowany fabrycznie system EXPANDO T
 ▬ do frontów od 8 mm
 ▬ do różnych materiałów frontów
 ▬ do 3 różnych zastosowań (fronty górne, drzwi, szuflady)

Zawias

Ze sprężyną

Nr art.Sprężyna Kolor

Bez sprężyny

Niklowany EXPANDO T - pojedynczy

Wysokość

Stabilizacja frontu/dna LEGRABOX

Mocowanie frontu LEGRABOX

do HK, HS i HL

Mocowanie frontu AVENTOS

Systemy szufladSystemy podnośników do frontów górnych

Systemy zawiasów

CLIP top BLUMOTION do cienkich frontów

Pozostałe produkty

Pozycje mocowania zgodnie z katalogiem Blum Pozycje mocowania zgodnie z katalogiem Blum

od szerokości korpusu 601 mm 1 sztuka 
od szerokości korpusu 901 mm 2 sztuki 
od szerokości korpusu 381 mm 1 sztuka

Jeden system mocowania do różnych zastosowań cienkich frontów znacznie 
ułatwia wybór i zamawianie produktów. Stosując niewielką liczbę elementów 
można wykonać różne typy frontów górnych, szuflad LEGRABOX oraz drzwi.

Informacje dotyczące planowania zgodnie  
z broszurą poświęconą zawiasom 

Czarny onyks
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Głębokość wiercenia Montaż EXPANDO T

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Blum nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie EXPANDO 
T w połączeniu z niewymienionymi materiałami lub okuciami innych 
producentów. Montaż powinien być przeprowadzony przez doświad-
czonego stolarza.

Obszar zastosowania i zalecenia montażowe

Materiały sprawdzone przez Blum Minimalna siła dociągu (Nm)

Płyta wiórowa (wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne > 0.4 N/mm²)
MDF (wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne > 0.6 N/mm²)
HDF
XPL
Materiały mineralne
Kamień naturalny Granit Nero Assoluto
Kamień sztuczny - kompozyt kwarcowy
Płytki ceramiczne

1.5
1.5
2
2
2
3
3
3

EXPANDO T jest przeznaczony do mocowania okuć Blum na cienkich frontach.  
Przy odpowiedniej stabilności i wytrzymałości można zastosować fronty o grubości od 8 mm.

Obszar zastosowania EXPANDO T

Stabilizacja frontu/dna LEGRABOX - wymagana wysokość i układ wiercenia

ES min = 4 mm

Głębokość wiercenia

Głębokość wejścia wkrętu

ES max = BT - 0.5 mm

* W przypadku kamienia i ceramiki +0.2/-0.1mm

Dalsze informacje
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi infor-
macjami na temat naszego nowego systemu mocowania 
EXPANDO T do drzwi, frontów górnych i szuflad.

Do pojedynczego EXPANDO T trzeba stosować wkręty z gwintem M4.

Nałożenie frontu

* W przypadku kamienia i ceramiki +0.2/-0.1mm
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Po prostu wsparcie –  
usługi
Realizacja indywidualnych projektów jest łatwiejsza z bezpośrednim wsparciem 
ze strony producenta okuć. Pokażemy Państwu, jak można bezproblemowo pro-
jektować, konstruować, produkować, montować i sprzedawać meble z cienkimi 
frontami. Osobiście lub, jeśli Państwo wolicie, za pomocą naszych całodobowo 
dostępnych serwisów.



37

E-SERVICES to źródło szczegółowych  
informacji o produktach Blum  
i ich zastosowaniu - doskonałe wsparcie  
w Państwa pracy. 

Aby móc korzystać z wszystkich zalet 
 serwisów, potrzebują Państwo 
 uprawnienia dostępu.  
Zachęcamy do rejestracji na stronie  

www.blum.com/e-services

Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania  
dotyczące naszego nowego systemu  
mocowania do cienkich frontów?
 
Prosimy nie czekać i skontaktować się z nami.  
Osobistego doradcę Blum znajdą Państwo na 
stronie www.blum.com/kontakt
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Firma Blum
Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj 
międzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych 
obszarów działania firmy należą systemy podnośników do frontów 
górnych, zawiasów i szuflad. W przypadku rozwoju wszystkich 
produktów centralny punkt stanowi dążenie do perfekcji ruchu.

www.blum.com

Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada siedem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg), a także 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 29 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 7.300 pracowników, w 
tym 5.500 osób w Vorarlbergu.

Globalne korzyści dla klientów
„Producent, sprzedawca, mon-
tażysta czy użytkownik kuchni 
– każdy powinien korzystać z 
zalet produktów Blum i czerpać 
z tego osobiste korzyści”, takie 
znaczenie ma filozofia globalnych 
korzyści Blum.

Innowacje
Wspieranie klientów przy pomo-
cy innowacyjnych rozwiązań i 
zapewnienie przedsiębiorstwu 
dobrych wyników w długim okre-
sie, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształ-
cenie pracowników. Na całym 
świecie Blum posiada ponad 
2.600 patentów i jest zaliczany do 
najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstw w Austrii.

Jakość
Kompleksowe podejście do 
kwestii jakościowych dotyczy nie 
tylko samych produktów. Również 
w zakresie usług, czy w kontak-
tach z partnerami i klientami firma 
chciałaby sprostać tym samym 
wymaganiom jakościowym.

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest również ekonomiczne 
w długim okresie. Trwałość 
produktów jest przy tym tylko jed-
nym z wielu ważnych aspektów. 
Dalszymi istotnymi elementami 
są: korzystanie z przyjaznych dla 
środowiska procesów, mądre wy-
korzystanie materiałów i rozsądne 
zarządzanie energią.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy 
(Przebieg pracy), optymalne wy-
korzystanie przestrzeni użytkowej 
(Przestrzeń) i wysoki komfort 
ruchu (Ruch) to ważne cechy 
praktycznej kuchni. Pomysły 
Blum dotyczące kuchni mają 
sprawić, by wnętrze mebli stało 
się funkcjonalne, komfortowe i 
ergonomiczne.
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Firma Blum
Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj 
międzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych 
obszarów działania firmy należą systemy podnośników do frontów 
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Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com
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