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Prowadnik CRISTALLO
Prowadnik do przyklejania



Nowy prowadnik pozwoli Państwu zrealizować nie tylko istniejące rozwiązania, 
ale także szklane witryny i wystające naokoło korpusu fronty szklane/lustrzane. 
Prowadnik CRISTALLO wraz z zawiasami CLIP top przekonuje komfortową 
obróbką i sprawdzoną jakością.

Duże możliwości zastosowania



Prosta, niezawodna 
obróbka
Sprawdzona technika 
CLIP pozwala na mon-
taż frontu do korpusu 
i jego demontaż bez 
użycia narzędzi

Precyzyjny 
układ szczelin
Komfortowa regulacja 
frontów wykonanych 
ze szkła lub lustra – 
regulacja wysokości, 
boczna i głębokości

Wysoki komfort 
ruchu
Opcjonalnie można 
uzupełnić zawias CLIP 
top o BLUMOTION
(w przypadku szklanych 
witryn) lub o TIP-ON
(w przypadku wystają-
cych naokoło frontów 
ze szkła/lustra)

Duża swoboda 
projektowania
Możliwość realizacji 
pięknych, szklanych 
witryn jak również 
konstrukcji z wystający-
mi naokoło frontami ze 
szkła lub lustra



2000

2500

1500

1000

4

500

0
4-6*

52 3

12-17* 17-22*6-12*

CLIP top

70.1563.BL

70.1563

 973A9000

175M4C20

78C4568

78C450BT

79C450BT

Szklane witryny
Wyposażenie sklepu, pomieszczenia muzealne lub 
mieszkanie – nowy prowadnik CRISTALLO to nowe 
możliwości konstruowania mebli. Prowadnik i płytka 
montażowa są przyklejane do korpusu względnie do 
frontu. W ten sposób można wykonać różne warianty 
szklanych witryn bez konieczności wiercenia w szkle.

Wyłączenie odpowiedzialności

Przy fachowo przeprowadzonym montażu, na przeznaczonych do 
tego drzwiach szklanych i lustrzanych, okucia Blum spełniają wyma-
gania dotyczące wytrzymałości połączenia. Zostało to skontrolowane 
za pomocą wewnętrznych testów i zewnętrznych kontroli. Prosimy 
o zrozumienie, że Blum nie może ponosić odpowiedzialności za 
zastosowany klej i wybraną technologię klejenia, a także za rezultaty 
przeprowadzonej operacji. Klejenie powinno być przeprowadzone przez 
doświadczonego szklarza.

Wymiar klejenia

FD = Grubość frontu
KM = Wymiar klejenia prowadnika

KT =  Wymiar klejenia płytki 
montażowej

F = Szczelina

KT = 4.5 mm – F

KM = FD + 4.5 mm

Grafika planowania

Zalecana ilość zawiasów 
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Montaż

Demontaż

Informacje dotyczące zamawiania

Płytka montażowa

Prowadnik CRISTALLO

BLUMOTION (do nakładania)

Bez nadruku

Sitodruk

Ze sprężyną

Bez sprężyny

Zaślepka na ramię zawiasu

BLUMOTION do drzwi

*kg

Regulacja w 3 płaszczyznach

max. +/– 2.0 mm max. + 3.0/– 2.0 mmmax. +/– 2.0 mm

szkło/lustro

szkło/lustro
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CLIP top BLUMOTION / CLIP top

Szafki ze szklanymi frontami w łazience
Drzwi ze szkła/lustra do szafek łazienkowych – nawet
z wystającymi naokoło frontami – można zrealizować
z łatwością. Przy tym zawias zostaje odwrócony: 
prowadnik jest naklejany na drzwiach ze szkła/lustra, 
wiercenie pod puszkę należy wykonać w korpusie.*

Grafika planowania

Wyłączenie odpowiedzialności

Przy fachowo przeprowadzonym montażu, na przeznaczonych do tego 
drzwiach szklanych i lustrzanych, okucia Blum spełniają wymaga-
nia dotyczące wytrzymałości połączenia. Zostało to skontrolowane 
za pomocą wewnętrznych testów i zewnętrznych kontroli. Prosimy 
o zrozumienie, że Blum nie może ponosić odpowiedzialności za 
zastosowany klej i wybraną technologię klejenia, a także za rezultaty 
przeprowadzonej operacji. Klejenie powinno być przeprowadzone przez 
doświadczonego szklarza.

Wymiar klejenia

FA = Nałożenie frontu = max. 70 mm
KM = Wymiar klejenia prowadnika

KM = FA – 4.5 mm

Regulacja w 3 płaszczyznach

Zalecana ilość zawiasów 
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Informacje dotyczące zamawiania

* Ze względu na niskie wartości obciążenia zalecany tylko do szafek górnych

CLIP top BLUMOTION (na wkręty)

Prowadnik CRISTALLO

Zaślepka na ramię zawiasu

Zaślepka puszki zawiasu

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

CLIP top BLUMOTION (INSERTA)

CLIP top bez sprężyny (na wkręty)

Bez nadruku

Wersja standardowa

Wersja silniejsza

TIP-ON do drzwi

max. +/– 2.0 mm max. + 2.0/– 3.0 mm max. +/– 2.0 mm

Zawias do drzwi profilowanych

szkło/lustro

Demontaż
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

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 
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