
טיפ-און )TIP-ON( לדלתות 



פתיחה בנגיעה 
רהיטים ללא ידיות פופולריים מאוד במטבחים וברהיטים בחללים השונים ברחבי הבית.

הטיפ-און הינו מנגנון מכאני התומך בפתיחת חזיתות ללא ידיות, מאפשר את פתיחתן 
בנגיעה. לסגירה, פשוט יש ללחוץ על הדלת.

 מנגנון זה מתאים לשילוב בדלתות עם צירים ללא קפיץ ומקנה להן תנועה אופטימלית 
 וכן ניתן לשימוש עם קלפות אוונטוס )מנגנוני הרמה(.

זהו מוצר משלים מבחינה עיצובית לסדרת המוצרים של Blum לרהיטים ללא ידיות.
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חידושים במנגנון 
 ניתן להתאים בקלות את המנגנון לדלתות ולקלפות אוונטוס, הודות למגוון הצבעים החדש 

ולסוג המנגנון: טיפ-און קידוח או טיפ-און עם מתאם חיצוני – הבחירה נעשית בהתאם ליישום.

 החידוש הטכנולוגי - כוונון המרווח, בין החזית לבין גוף הארון - כעת זהו חלק אינטגרלי מהמנגנון 
)בעבר התבצע במתאם החיצוני של המנגנון(. 

טכנולוגיה זו קיימת בכל דגמי הטיפ-און החדשים, מקנה תנועה מושלמת ומאפשרת לבצע 
התאמה עיצובית לכל חומר וצבע שבחרתם לפנים הארון.

 כוונון מרווח הדלת 
ללא שימוש בכלים

ביצוע כוונון המרווח בין החזית 
לבין גוף הארון )4+/1- מ"מ( 
 הינו חלק אינטגרלי מהמנגנון. 

כעת ניתן לכוונן גם את 
 הטיפ-און קידוח. 

הכוונון מתבצע על-ידי סיבוב 
ראש המנגנון – במהלכו 
יישמע קליק בכל נקודות 

העצירה, שיקל עליכם להגדיר 
את הכוונון הנכון.

מגוון מתאמים לבחירה
 למנגנון הטיפ-און מגוון

 מתאמים לבחירה: 
מתאם אצבע או מתאם פרפר 

 המאפשרים לכם לשמור על
מראה עיצובי מינימליסטי. 

 לקבלת רהיט במראה חלק
ונקי, העדיפו: טיפ-און קידוח 
או טיפ-און עם מתאם ישר.

שילוב הרמוני
 הטיפ-און קיים בצבעים: 

לבן-משי ואפור-פלטינה 
ומאפשר לבצע התאמה 
 מושלמת בינו לבין צבע 

פנים הרהיט.
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הרכבה קלה ונוחה
הטיפ-און מציע לכם טכנולוגיה מתוחכמת וכוונון קל ונוח, שהוא כעת חלק אינטגרלי 

מהמנגנון. 

 השבלונות מבית Blum מאפשרות לכם שההרכבה תתבצע בצורה הקלה, הנוחה 
והמהירה ביותר ומבטיחות שזה יעשה בדיוק מקסימלי, כך שהמנגנון יתפקד בצורה 

אופטימלית.
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הרכבה קלה נוחה ומהירה
השבלונה לקידוח טיפ-און לדלתות 
ולקלפות, מאפשרת קידוח אופקי 

נוח, מהיר ומדויק.

 אפשרויות הרכבה
 תושבת המתאם ניתנת להרכבה 

 עם ברגי עץ או ברגי יורו, 
בקוטר 3.5 או 4 מ"מ.

הגנה אופטימלית
 הסגירה המוחלטת של מנגנון 

הטיפ-און מבטיחה הרכבה מושלמת 
ומגנה בצורה אופטימלית על 

הטכנולוגיה הפנימית של המנגנון.

 סגירה בטוחה
לוחית סגירה מגנטית ממוקמת על 

 החזית, מול מנגנון הטיפ-און, 
ומבטיחה שהדלת תישאר סגורה.

 לבחירתכם בהתאם לסוג החזית:
 - לחזית אלומיניום - לוחית הדבקה

- לחזית מעץ – לוחית הברגה

 מידות מדויקות
שימוש בשבלונה מאפשר לסמן 

 ולקבל מידות ומיקום מדויק 
למתאמי הטיפ-און )ישר/פרפר(.

 כוונון מרווח חזית אינטגרלי 
החץ המוטבע על הטיפ-און מסמן 
לאיזה כיוון יש לסובב את המנגנון.

סיבוב אחד )4 נקודות עצירה/קליקים( 
משנה את המרווח בין הדלת לגוף 

הארון ב-1 מ"מ.

לא ניתן לסובב את המנגנון מעבר 
לטווח המוגדר מראש.

מיקום הרכבת המנגנון
 פתיחת דלת אופטימלית מתאפשרת 

 כאשר הטיפ-און מורכב במיקום 
המקורי של הידית:

 1. הרכבה על דופן הארון: 
±300 מ"מ לגובה הארון  

 2. הרכבה על קושרת רוחב הארון: 
המנגנון ממוקם עד לרבע מרוחב    

קושרת הארון.  
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שפע יישומים
מנגנוני הטיפ-און החדשים מציעים לכם יותר אפשרויות עיצוביות לחזיתות רהיטים ללא 

ידיות ברחבי הבית. לא משנה באיזה סוג טיפ-און תבחרו, לכולם אותה טכנולוגיה מבטיחה 
ותנועה מושלמת.

כל רכיבי הרהיטים משתלבים בצורה הרמונית, יפה ונקייה ומאפשרים חופש עיצובי 
ברהיטים במטבח, בפינת האוכל, בסלון, בחדרי המגורים ובחדרי האמבטיה והשירות. 
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מידע להזמנה

ב. מנגנון פתיחה בלחיצה לדלתות הגבוהות   
מ-1,300 מ"מ או לדלתות פנימיות    

956A1004G :מק"ט אפור-פלטינום,    
956A1004W :מק"ט לבן-משי,      

1. בחירת סוג המנגנון

2. בחירת מתאם חיצוני )אפשרות(

3. בחירת ציר קליפ-טופ:

יש לבחור ציר קליפ-טופ ללא קפיץ   
בהתאם למבנה הארון.  

)לקבלת מגוון הצירים-יש לפנות לבלורן(  

 שבלונה לסימון תושבות ומתאמים
מק"ט: 65.5300

 שבלונה לקידוח אופקי
מק"ט:65.5010 

 שבלונה לסימון לוחיות לחזית:
מק"ט: 65.5210

א. מתאם חיצוני ישר 

956A1201G :אפור-פלטינום,  מק"ט   
956A1201W :מק"ט לבן-משי,    

מנגנון פתיחה בלחיצה לדלתות   א. 
956.1004G :מק"ט אפור-פלטינום,     
956.1004W :מק"ט לבן-משי,    

ב. מתאם חיצוני פרפר 

956A1501G :אפור-פלטינום, מק"ט  

 פריטים להזמנה באריזה תעשייתית סגורה - 250 יחידות

מנגנון פתיחה בלחיצה לדלתות:     א.     
 956.1002G  :אפור-פלטינום, מק"ט     
956.1002W :לבן-משי,       מק"ט    

לוחיות )בחירה בהתאם לסוג הדלת(:     ב.     
הדבקה - לדלת אלומיניום, מק"ט:  955.1008      
955.1008S :הברגה - לדלת עץ,         מק"ט    

 * 2.6 מ"מ ללוחית הדבקה
  3.1 מ"מ ללוחית הברגה
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www.bluran.co.ilטל' מרכזי מידע ותצוגה: 1599-531-060
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 ראשל"צ:
 רח' המדע 2, 

א.ת. מעוין שורק

 דיזיין סנטר, בני-ברק:
 רח' לח"י 2, 

קומת כניסה, חנות 119

 צ'ק-פוסט, חיפה: 
רח' מרקוני 18

 ירושלים:
רח' יד חרוצים 14, 

א.ת. תלפיות

מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פרזול ועל אבזור של מטבחים ורהיטים.   

אתם מוזמנים לפעול, להפעיל ולהתפעל במרכזי המידע האינטראקטיביים הייחודיים של בלורן ובאתר.   

גישה לנכים בכל מרכזי המידע   


