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Určenie správnych kovaní a miest vŕtania je hračka, ak máte poruke konfigurátor výrobkov on-line:  
www.blum.com/configurator

Mnohostranné možnosti
SPACE TOWER je flexibilný na 
výšku, šírku a hĺbku. Práve vďaka 
tomu sa dokáže prispôsobiť  
vašim potrebám úložného priestoru.

Rôzne uložené veci 
Každý výsuv je zaťažiteľný až cel-
kovou hmotnosťou 70 kg, a vďaka 
flexibilným systémom vnútorného 
členenia sa dá prehľadne usporia-
dať.

Prístup z viacerých strán
Každý výsuv sa dá individuálne 
otvoriť a je tak zhora dokonale  
prehľadný. Veci sa pohodlne  
vyberajú smerom nahor – a to 
z troch strán.

SPACE TOWER vás nadchne ľahkým prístupom, poskytuje neskutočne veľa priestoru na potraviny a dá sa meniť podľa  
individálnych požiadaviek zákazníkov. Dômyselná potravinová skriňa tak optimálne podporuje každodenný život v kuchyni.

Viac voľného priestoru v kuchyni

Charakteristiky výrobku
 ▬ Prispôsobivá skriňa na potraviny s vnútornými výsuvmi
 ▬ V hornej časti s policou a vnútornou zásuvkou 
 ▬ Pohodlný prístup z troch strán 
 ▬ Jednotlivo sa otvárajúce výsuvy umožňujú dokonalý prehľad a komfortné vyberanie smerom nahor 
 ▬ Dokonca aj vysoko zaťažené výsuvy vás nadchnú malými ovládacími silami 
 ▬ Vysoké boky a chrbát zaručujú bezpečné uloženie 
 ▬ Praktické systémy vnútorného členenia sa postarajú o poriadok a prehľad 
 ▬ Možnosť realizácie flexibilných rozmerov korpusu 
 ▬ Vysoké pohodlie ovládania vďaka BLUMOTION na jemné a tiché dovieranie
 ▬ Možnosť kombinácie so SERVO-DRIVE 
 ▬ Možnosť funkcie TIP-ON pre čelá bez úchytiek
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Odporúčané vŕtacie rozmery čelaOdporúčané vŕtacie rozmery čelaOdporúčané umiestnenie 
v korpuse
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Počet závesov

V prípade vysokých skríň je praktická 
polica, ktorá je výborne prehľadná 
spredu ako najvyššia rovina. 

Vnútorná zásuvka uľahčuje prístup 
k uloženým veciam zboku. Ak sa 
realizuje vnútorná zásuvka s vyšším 
chrbtom, uložené veci nemôžu padať 
dozadu.

Rôzne výškové polohovanie výsuvov 
v skrini zabezpečuje, že dostatok 
priestoru nájdu aj vysoké uložené 
veci.

Ak je záves namontovaný nad 
výsuvom, najnižší výsuv sa dá osadiť 
úplne nadol. Takto sa na užitočný 
úložný priestor premení aj posledný 
centimeter.

So závesom CLIP top 155 ° bez 
presahu dvierok sa optimálne využije 
celá šírka korpusu.

* + 1 mm pri montáži korpusových líšt pred zostavením korpusu

Počet závesov závisí od hmotnosti  
a výšky čela.

Na dosiahnutie dobrej stability je 
potrebné voliť podľa možnosti čo  
najväčšiu vzdialenosť medzi závesmi.

Hodnoty nosnosti a výšky platia  
pre normované šírky čela 600 mm.

SPACE TOWER  
pre LEGRABOX

Projektovanie

Odporúčanie

17-22 kg12-17 kg6-12 kg4-6 kg
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Počet závesov

Odporúčané umiestnenie 
v korpuse

Odporúčanie

SPACE TOWER  
pre TANDEMBOX

Projektovanie

Počet závesov závisí od hmotnosti  
a výšky čela.

Na dosiahnutie dobrej stability je 
potrebné voliť podľa možnosti čo  
najväčšiu vzdialenosť medzi závesmi.

Hodnoty nosnosti a výšky platia  
pre normované šírky čela 600 mm.

17-22 kg12-17 kg6-12 kg4-6 kg

Odporúčané vŕtacie rozmery čelaOdporúčané vŕtacie rozmery čela

V prípade vysokých skríň je praktická 
polica, ktorá je výborne prehľadná 
spredu ako najvyššia rovina. 

Vnútorná zásuvka uľahčuje prístup 
k uloženým veciam zboku. Ak sa 
realizuje vnútorná zásuvka s vyšším 
chrbtom, uložené veci nemôžu padať 
dozadu.

Rôzne výškové polohovanie výsuvov 
v skrini zabezpečuje, že dostatok 
priestoru nájdu aj vysoké uložené 
veci.

Ak je záves namontovaný nad 
výsuvom, najnižší výsuv sa dá osadiť 
úplne nadol. Takto sa na užitočný 
úložný priestor premení aj posledný 
centimeter.

So závesom CLIP top 155 ° bez 
presahu dvierok sa optimálne využije 
celá šírka korpusu.


