
TANDEMBOX antaro
Prostokątny i gładki na całej linii



TANDEMBOX antaro
Prostokątny i gładki na całej linii



3



4



5

TANDEMBOX antaro wyróżnia prosta forma z prostoką-
tnym relingiem. 
Purystyczne wzornictwo mebli może być kontynuowane 
i objąć nawet bok szuflady. 

Gładki – prosta forma
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Przegląd elementów dekoracyjnych

Szkło przezroczyste

Szkło satynowane

Metal jedwabiście biały

Metal brunatnoczarny

Metal szary (RAL 9006)

Własne pomysły np. elementy z drewna
mogą zostać bez problemu zrealizowane

Elementy dekoracyjne Blum – ze szkła lub metalu 
– umożliwiają realizację szuflad o wysokich ścian-
kach bocznych i oferują dodatkowe możliwości 
projektowania. 

Z możliwością dopasowania – 
elementy dekoracyjne

Grubość 8 mm
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Wybór kolorów i wysokości boków 
ułatwia realizację różnych życzeń. 
TANDEMBOX antaro można zastoso-
wać we wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych.

Szary
(RAL 9006)

Brunatnoczarny
Kompletny program Kolory boków
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Szuflada
Wysokość boku Wysokość ścianki tylnej
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Szuflada standardowa

Różne warianty szuflad TANDEMBOX antaro pozwalają 
na realizację wszystkich rozwiązań – np. szafy cargo 
SPACE TOWER firmy Blum.

Szuflada z wysokim frontem

Różne możliwości zastosowania
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Praktyczny system organizacji wewnętrznej ORGA-LINE 
jest dopasowany do TANDEMBOX antaro pod względem 
formy i wzornictwa.

Szuflada wewnętrzna

Szuflada wewnętrzna wysoka

ORGA-LINE dba o porządek



Łączenie relingu z frontem przebiega bez 

użycia narzędzi dzięki sprawdzonej technice 

INSERTA.

Łatwa regulacja nachylenia dba o optymalne 

dopasowanie układu szczelin.

Reling jest zaczepiany z tyłu jednym 

ruchem ręki.
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Elementy dekoracyjne można zamontować w kilka 
chwil. Ma to znaczenie również przy późniejszym 
uzupełnianiu szuflady.

Zobacz film o montażu

Łatwy montaż
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Szuflady standardowe i szuflady wewnętrzne



SPACE TOWER z szufladami wewnętrznymiSzuflada z wysokim frontem z elementem dekoracyjnym z metalu

Szuflada zlewozmywakowa z elementem dekoracyjnym ze szkła
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Szuflada z wysokim frontem z elementem dekoracyjnym z drewna



Szuflada z wysokim frontem z relingiem

Szuflada z wysokim frontem z 
elementem dekoracyjnym ze szkła Szuflada wewnętrzna standardowa i wysoka
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Wszystkie szuflady TANDEMBOX 
antaro można z łatwością otworzyć 
jednym ruchem ręki.

Jakość podczas otwierania ...

Elektryczne wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE 
można łączyć z TANDEMBOX antaro. Wystarczy nacisnąć 
front, by szuflada bez uchwytu otworzyła się jakby samo-
czynnie. BLUMOTION dba o delikatne i ciche zamykanie.

Innowacyjny – meble bez uchwytów z SERVO-DRIVE
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Podstawą TANDEMBOX antaro jest 
wielokrotnie sprawdzona prowadnica 
TANDEMBOX. Zapewnia ona chara-
kterystyczny, deliktany ruch. 

Zintegrowana funkcja BLUMOTION 
umożliwia delikatne i ciche zamyka-
nie. Nie ma znaczenia, z jaką pręd-
kością szuflady się poruszają lub jak 
bardzo są obciążone.

... Poruszanie ... ... Zamykanie

TANDEMBOX antaro może być wyposażony w TIP-ON. 
Szuflady bez uchwytów można wygodnie otworzyć przy 
pomocy mechanicznego wspomagania otwierania i lekko 
przyciskając front ponownie zamknąć. 

Komfortowy – TIP-ON
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TANDEMBOX antaro gwarantuje wysoką jakość ruchu przy 
obciążeniu dynamicznym wynoszącym 30, 50 i 65 kg.

Silny – klasy obciążenia



Wysoka stabilność prowadnicy i bar-
dzo niskie wartości opadania – nawet 
przy bardzo obciążonych szufladach – 
wyróżniają TANDEMBOX antaro.

Przekonujący – stabilizacja

Również w przypadku wyjątkowo 
szerokich szuflad TANDEMBOX antaro 
przekonuje bardzo dobrą stabilnością. 
Opcjonalnie można zamontować stabi-
lizację boczną.
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Podstawą wszystkich linii programu jest prowadnica 
TANDEMBOX. Te same elementy w ramach linii programu 
zapewniają efektywną obróbkę. W ten sposób, za pomocą 
jednego systemu, mogą Państwo spełnić różne życzenia 
klientów.

Efektywny – system TANDEMBOX 
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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
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl
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