
Кочница за полици 
на извлекување
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Производ на 

Кочница за полица 
со извлекување за 
MOVENTO и TANDEM
Квалитетот на живот не се одредува само од дизајнот туку и од 
удобноста. Затоа за MOVENTO и TANDEM е развиен систем за 
практично заклучување. Дискретниот механизам за заштеда 
на простор, ја држи полицата отворена во место додека е 
извлечена
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Производ на 

BLUMOTION

by Blum

Механички
Меко 
затворање

Секоја полица со извлекување се затвора меко 
и тивко без разлика колку силно ја затворате.
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Кочница за полица 
со извлекување
Без разлика дали станува збор за кујни, бањи, дневни или 
помошни соби, полиците што се извлекуваат се корисни 
во домот и остануваат безбедно отворени благодарение 
на кочницата. Тие создаваат дополнителен простор за 
поставување на работи, обезбедуваат цврста работна плоча за 
кујнски апарати и брзо исчезнуваат во елементот кога повеќе 
не се потребни.

Животот е полесен со паметни 
апликации
Полиците што се извлекуваат со 
кочница за полица обезбедуваат 
дополнителен простор во бањите. 
Може брзо да ја испразните машината 
за перење доколку корпата за алишта 
е поставена директно пред машината. 
Отворената полица се држи безбедно 
на место онолку долго, колку што ви 
треба.
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Производ на 

Механички

by Blum

TIP-ON

Отворање

Притиснете за да се отвори. Полиците со извлекување може лесно 
да бидат извлечени и да се закочат во положбата. Притиснете за 
затворање, без меко затворање.

TIP-ON

by Blum
BLUMOTION

Механички Отворање и меко 
затворање

Зголемена удобност. Притиснете го предниот дел за да се отвори. 
Затворете ја нежно и тивко благодарение на интегрираниот 
BLUMOTION.

Дополнителен простор за документи
Секој сантиметар е важен во домашната 
канцеларија. Нема смисол да имате 
дополнително биро кое ќе ви заземе 
простор, а никогаш нема да го 
користите. Ова е местото каде што 
полицата со аплицирана кочница 
има голема корист. Идеална е за 
поставување на какви било документи 
кои ви се потребни додека работите. 
Отклучете ја кочницата со една рака и 
работната плоча веднаш ќе се вовлече 
во мебелот.
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Производ на 
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Лесен и безбеден 
за користење
Кочницата безбедно се закочува од двете страни 
кога полицата за извлекување е комплетно 
извлечена и е стабилна. Може лесно да се откочи со 
една рака. За откочување, едноставно доволно е да 
ја кренете рачката
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Производ на 

Едноставна 
монтажа
Вашата полица со извлекување лесно 
може да ја надградите со кочница со 
само неколку едноставни чекори.
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Единица за закочување и осовина за 
синхронизација
Прицврстете ја единицата за заклучување 
на осовината за синхронизација. Мора да 
биде поставено на исто ниво со полицата со 
извлекување.

Оков и шаблон во едно
Единицата за закочување и елементот за 
запирање исто така служат и како шаблон. 
Ставете ги шрафовите во претходно 
дефинираните места за прицврстување. 
Може да користите завртки со евро навој за 
фиксирање на елементот за закочување.



Производ на 
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Информации за нарачка 
и планирање

Производ Опис Барања за простор

    Подесено за користење со 
MOVENTO и TANDEM со целосно 
извлекување, а не може да се 
употребува со TANDEM елементот со 
единечно извлекување.
    Може да се комбинира со BLUMO-
TION, TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON.
    Двостран механизам за 
заклучување.
    Може да се отклучи со една рака 
благодарение на осовината за 
синхронизација.
    Може да се користи во сите 
простории од домот.
    Безбедно држење
    Лесно за монтажа – Оковите служат 
како шаблони.
    Лизгачите се прикачени на 
стандардни позиции за фиксирање.

ki =
H=P

Информации за нарачка
Кочница за полица со извлекување 

за MOVENTO и TANDEM
Кочница за полицата со извлекување

за TANDEM 19 mm
Материјал Најлон

Боја  Орион сива мат

Се состои од: 
2x единица за закочување.
2x елемент за закочување.
1x инструкции за инсталација.

Прицврстување со шрафови за иверка 
Ø 3.5 x 15 mm, дел број 609.1500 или 
системски завртски, дел број 661.1450.HG

* Фиксирањето е можно само со 
шрафови за иверка.

295H5700

Материјал Најлон

Боја  Орион сива мат

Се состои од: 
2x единица за закочување.
2x елемент за закочување.
1x инструкции за инсталација.

Прицврстување со шрафови за иверка 
Ø 3.5 x 15 mm, дел број 609.1500 или 
системски завртски, дел број 661.1450.HG

* Фиксирањето  е можно само со 
шрафови за иверка.

295F5700

Осовина за синхронизација
Материјал Алуминиум

Боја  Натурал

За сечење по димензии
  Изборно

MOVENTO и TANDEM
Димензии за сечење: LW- 87 ± 1 mm.

TANDEM 19 mm
Димензии за сечење: LW- 94 ± 1 mm.

Кочницата на полицата може да се 
ослободи со една рака благодарение 
на синхронизацијата.

ZST.1089W
ZST.1160W
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Склоп на полица на 
извлекување

56
6

11

TL = NL 

TB = LW 

TSBL = TBL 

X + 0.0

*TANDEM 19 mm: 29 

Единечна полица што се извлекува Двојна полица што се извлекува

LW – 5

10

m
in

 2
5

A

10

A

min 28.510

12–15

TB =
LW – 22    +0.0

  –1.5

16
**

m
in

 3
m

in
 3

8*

21
28.5

X + 18*

10
NL

NL + X + 3*

X

TL = NL – 38 + X 28

37

NL

NL + 3*

TBL = NL – 382 8

32

10

A     12 - 15mm за
       760H | 766H | 560H | 566H | 560F | 566F
A     11 - 13 mm за 561H | 561F

A     12 - 15mm за
       760H | 766H | 560H | 566H | 560F | 566F
A     11 - 13 mm за 561H | 561F

MOVENTO 760H | 766H

Барања за простор во 
елементот

Полица за извлекување Полица за извлекување Вметната полица за 
извлекување

* +1 mm доколку 

профилите на елементот 

се инсталирани пред да 

се состави елементот.

** Минимум 25 mm 

доколку е инсталиран во 

преградата.

Ограничено 

прилагодување на 

страната.

* Дополнителни 12 mm 

за странична 

стабилизација.

* Дополнителни 4 mm 

за TIP-ON или 

дополнителни 3 mm 

за прилагодување на 

длабочината.

TB     Широчина на полицата
LW    Внатрешна широчина 
на елементот

NL     Номинална должина
TL     Должина на полицата за 
извлекување

X     Преден дел од полицата 
за извлекување
Y     Дебелина на основата на 
полицата за извлекување

TBL     Должина на полицата 
за извлекување
TSBL   Должина на 
страничната плоча на 
полицата за извлекување
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min 27.510

12–15

TB =
LW – 22   +0.0

–1.5

m
in

 3
37

*

21

27.5*

16
**

X + 19*

NL

NL + X + 3*

TL = NL – 38 + X 28

10

X

37

NL

NL + 3*

TBL = NL – 382 8

32

10

TANDEM 560H | 566H

Потребен простор во 
елементот

Полица за извлекување Полица за извлекување Вметната полица за 
извлекување

Потребен простор во 
елементот

Полица за извлекување Полица за извлекување Вметната полица за 
извлекување

TANDEM 19 mm 560F | 566F

min 27.5

12–15

TB =
LW – 29   +0.0

–1.5

10

m
in

 3
37

*

24.5

27.5*

16
**

X + 19*

NL

NL + X + 3*

TL = NL – 38 + X 28

10

X

37

NL

NL + 3

TBL = NL – 38

32

28

10

TB     Широчина на полицата
LW    Внатрешна широчина 
на елементот

NL     Номинална должина
TL     Должина на полицата за 
извлекување

X     Преден дел од полицата 
за извлекување
Y     Дебелина на основата на 
полицата за извлекување

TBL     Должина на полицата 
за извлекување
TSBL   Должина на 
страничната плоча на 
полицата за извлекување

* Дополнителни 1 mm за

TIP-ON или 

дополнителни

3 mm за странична 

стабилизација.

** Минимум 25 mm 

ако е инсталиран во 

преградата.

* Дополнителни 12 mm

за странична 

стабилизација.

* Дополнителни 4 mm за

TIP-ON или 

дополнителни 

2 mm за POSISTOP.

* Дополнителни 1 mm за 

TIP-ON

** Минимум 25 mm 

ако е инсталиран во 

преградата.

* Дополнителни 4 mm за

TIP-ON или 

дополнителни 

2 mm за POSISTOP.
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TANDEM 561H

Потребен простор во 
елементот

Полица за извлекување Полица за извлекување Вметната полица за 
извлекување

X2

X3

8

min 27.510

11–13

TB =
LW – 22   +0.0

–1.5

m
in

 3
37

*

21

27.5*

16
**

X + 17*

NL

NL + X + 3*

TL = NL – 38 + X 28

10

X

37

NL

NL + 3*

TBL = NL – 38

32

28

10

TB     Широчина на полицата
LW    Внатрешна широчина 
на елементот

NL     Номинална должина
TL     Должина на полицата за 
извлекување

X     Преден дел од полицата 
за извлекување
Y     Дебелина на основата на 
полицата за извлекување

TBL     Должина на полицата 
за извлекување
TSBL   Должина на 
страничната плоча на 
полицата за извлекување

* Дополнителни 1 mm за

TIP-ON или 

дополнителни

3 mm за странична 

стабилизација.

** Минимум 25 mm 

ако е инсталиран во 

преградата.

* Дополнителни 12 mm

за странична 

стабилизација.

* Дополнителни 4 mm за 

TIP-ON.

Номинална 
должина

Кука Кочница за 
подигнување

NL (mm) X2 (mm) X3 (mm)

260 177 160

285 192 172

310 202 214

335 217 229

360 247 259

385 257 269

410 272 316

435 282 326

460 307 351

485 322 366

510 332 408

535 347 423

560 377 453
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TANDEM 561F

Потребен простор во 
елементот

Полица за извлекување Полица за извлекување Вметната полица за 
извлекување

min 27.5

11–13

TB =
LW – 29   +0.0

–1.5

10

m
in

 3
37

*

24.5

27.5*

16
**

X + 17*

NL

NL + X + 3*

TL = NL – 38 + X 28

10

X

37

NL

NL + 3

TBL = NL – 38

32

28

10

X2

X3

8

TB     Широчина на полицата
LW    Внатрешна широчина 
на елементот

NL     Номинална должина
TL     Должина на полицата за 
извлекување

X     Преден дел од полицата 
за извлекување
Y     Дебелина на основата на 
полицата за извлекување

TBL     Должина на полицата 
за извлекување
TSBL   Должина на 
страничната плоча на 
полицата за извлекување

* Дополнителни 1 mm за 

TIP-ON

** Минимум 25 mm 

ако е инсталиран во 

преградата.

* Дополнителни 4 mm за 

TIP-ON.
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ЗАБЕЛЕШКИ



Инспирација
Веруваме дека идеите 
можат да го движат светот. 
Нудиме иновативни окови, 
инспиративни концепти на 
мебел и соодветни услуги за 
да можеме да ги претвориме 
вашите идеи во реалност. 
Водени од вашите потреби, 
меѓународните трендови и 
заедничката визија за подобар 
квалитет на живеење дозволете 
ни да работиме заедно за да 
создадеме подвижни идеи.

Производ на 
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Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во 
поголема удобност и 
функционалност кога го 
користите мебелот.

Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата 
широка палета на производи 
ви овозможува да бидете 
во тек со сегашните и идни 
трендови.

Инспирација

Ги следиме светските 
трендови и се стремиме 
да креираме решенија за 
иднината. Сакаме да ги 
споделиме нашите сознанија 
со вас.

Иновации

Остануваме во движење. 
Љубопитноста и 
истражувачкиот дух не 
движат за да развиваме нови 
производи и услуги за вас.

Услуги

Ги поддржуваме вашите 
секојдневни акции со 
проспособени услуги 
адаптирани на вашите 
процеси.

Квалитет

Постојано се стремиме 
да ги подобриме нашите 
производи и услуги.

Доверба

Ја преземаме одговорноста 
за партнерствата, нашите 
вработени, општеството и 
животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето 
патување во 1952 година 
со столбови од потковица. 
Денес снабдуваме клиенти 
во повеќе од 120 земји со 
иновативни окови.
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

Сите права се заштитени © 2022 Новомак ДООЕЛ

Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


