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Frentes finas,  
fixadas facilmente 
O primeiro sistema de fixação para frentes finas  
em portas de elevação, portas e extensões

8 mm
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Descubra a simplicidade inovadora
A redução no design permite espaço para inspiração. Amplie o leque de suas 
possibilidades para realizar tendências na construção de móveis.  
Com o primeiro sistema de fixação para frentes finas em portas de elevação, 
portas e extensões, o design minimalista de móveis é uma facilidade.
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Informações detalhadas 
sobre as premiações:  
www.blum.com/award
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Realizadas facilmente:  
três aplicações
Para tornar tudo o mais fácil possível para você, desenvolvemos um sistema 
de fixação com o qual podem ser realizadas três aplicações: portas de eleva-
ção, portas e extensões. Móveis impressionam com frentes finas e convencem 
com a garantida funcionalidade Blum – em cada ambiente.
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Facilmente estruturado: 
o sistema
A base de nosso novo produto para portas finas é o EXPANDO T. Tirantes em 
aço permitem posição firme em materiais duros, e mordedores em matéria plás-
tica asseguram a firmeza em materiais moles. O EXPANDO T é fixado em uma 
furação com 10 mm de diâmetro e com uma profundidade de furo de 6 mm.
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6 mm
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Facilmente executada:  
a montagem
Porta de elevação, porta e extensão – com o novo sistema de fixação, todos 
os móveis com frentes finas têm algo em comum. A montagem e o ajuste são 
fáceis e confortáveis. Perfurar, colocar, aparafusar e pronto.  
Para outras aplicações, o EXPANDO T está disponível como bucha avulsa.

Com o novo mecanismo de fixa-
ção da CLIP top BLUMOTION 
para portas finas também foi 
possível integrar a função 
BLUMOTION à dobradiça – e 
isto sem o caneco da dobradiça. 
Graças à reentrância 0, também 
podem ser realizados com esta 
dobradiça móveis com exten-
sões internas.
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Frentes finas de móveis fazem 
ressaltar o design elegante das 
gavetas e extensões LEGRABOX. 
Graças às posições de fixação 
idênticas, são necessários apenas 
poucos manuseios para a monta-
gem da frente.

Tipos de portas de elevação 
selecionados – AVENTOS HS, 
HL e HK top – podem ser reali-
zados com o sistema de fixação 
para portas finas – em posição 
inalterada de fixação. 
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Combinados facilmente:  
os materiais
Nosso sistema de fixação EXPANDO T para portas finas a partir de 8 mm  
é adequado para muitos materiais, permitindo até mesmo ideias de design 
incomuns. Surpreenda seus clientes com móveis personalizados.
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Facilmente disponível:  
o programa

 ▬ Sistema de fixação EXPANDO T pré-montado
 ▬ Para frentes a partir de 8 mm
 ▬ Para diversos materiais de frentes
 ▬ Para 3 diferentes aplicações (portas de elevação,  
portas, extensões)

Dobradiça

Com mola

Ref.Mola Cor

Sem mola

Niquelada EXPANDO T – bucha avulsa

Altura

Estabilização frente/fundo LEGRABOX

Fixação frontal LEGRABOX

Para HS, HL e HK top

Fixação frontal AVENTOS

Sistemas boxSistemas de portas de elevação

Sistemas de dobradiças

CLIP top BLUMOTION para portas finas

Outros Produtos

Posições de fixação de acordo com o Catálogo Blum Posições de fixação de acordo com o Catálogo Blum

A partir de larg. gab. 601 mm 1 pç. 
A partir de larg. gab. 901 mm 2 pçs.  
A partir de larg. gab. 381 mm 1 pç.

Um único sistema de fixação para três aplicações com frentes finas simplifica 
consideravelmente a seleção de produtos e o pedido. Realize diversos tipos 
de portas de elevação, extensões LEGRABOX em várias alturas e situações 
habituais de recobrimento de porta – com poucos componentes.

Informação sobre planificação de acordo com  
o folheto da dobradiça

Preto-ônix
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Profundidade da furação Montagem EXPANDO T

Exclusão de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do  
sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados  
ou em combinação com ferragens de outros fabricantes. Recomen-
da-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis 
qualificado.

Área de aplicação e recomendação de processamento

Materiais testados pela Blum Torque de aperto mínimo (Nm)

Aglomerado (resistência à tração transversal > 0.4 N/mm²)
MDF (resistência à tração transversal > 0.6 N/mm²)
HDF
HPL
Matéria-prima de origem mineral
Granito de pedra natural Nero Assoluto
Pedra artificial - Compósito de quartzo
Chapas de cerâmica

1.5
1.5
2
2
2
3
3
3

EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em materiais frontais finos na construção de móveis.  
Para obter estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais frontais a partir de 8 mm de espessura.

Área de aplicação EXPANDO T

LEGRABOX – Estabilização frente/fundo - Espaço de ocupação e esquema de furos

ES mín = 4 mm

Profundidade da furação

Profundidade de penetração – Parafuso

ES máx = BT - 0.5 mm

* Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

Outras informações
Saiba mais sobre nosso novo sistema de fixação  
EXPANDO T para portas, portas de elevação  
e extensões.

Para bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados  
parafusos com rosca M4.

Dependendo do comprimento do parafuso, a profundidade de furação na 
bucha avulsa deve ser a menor possível 

Recobrimento frontal

*  Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm
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Suporte fácil:  
os serviços
Ideias personalizadas de composições – isto funciona melhor com o suporte 
certo diretamente da fabricante de ferragens. Mostramos a você como planejar, 
construir, produzir, montar e comercializar de forma eficiente móveis com portas 
finas. 24 horas on-line e também à disposição pessoalmente.
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Os E-SERVICES também oferecem a você 
informações abrangentes sobre o novo sistema 
de fixação – e são, portanto, o suporte ideal 
para suas tarefas.  

Para poder aproveitar todas as vantagens, 
você precisa de dados de acesso. Faça seu 
registro em www.blum.com/e-services

Você ainda tem perguntas sobre nosso  
novo sistema de fixação para frentes finas  
de móveis?
 
Então não hesite em contactar-nos.  
Você vai encontrar sua parceria de relaciona-
mento pessoal em www.blum.com/contact
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A empresa Blum
Fundada há mais de 60 anos por Julius Blum, a Blum é hoje uma empresa 
familiar internacionalmente ativa. Para os segmentos estratégicos de negócios 
conta com sistemas de portas de elevação, dobradiças e extensões. Em todos 
os desenvolvimentos de produtos está sempre no ponto central: o empenho 
pelo movimento perfeito.

www.blum.com

A Blum na
Áustria e no mundo todo
A Blum conta com oito fábricas 
na Áustria (Vorarlberg) e em 
outros locais de produção na 
Polônia, EUA e Brasil, além de 
32 filiais ou representações. A 
empresa abastece mais de 120 
mercados. Um total de 8.300 
colaboradores trabalham no 
grupo Blum, sendo 6.200 em 
Vorarlberg.

Vantagens
globais para o cliente
“Seja fabricante, comerciante, 
montador ou usuário de cozi-
nha – todos devem se beneficiar 
com as vantagens dos produtos 
Blum e obter seu aproveitamento 
pessoal”, reza a filosofia Blum de 
benefícios globais dos clientes.

Inovações
Para auxiliar clientes com solu-
ções inovadoras de ferragens e 
assegurar o sucesso empresarial 
a longo prazo, faz-se necessário 
um consequente investimento na 
pesquisa e desenvolvimento, em 
instalações e equipamentos e 
na formação dos colaboradores. 
Com mais de 2.100 patentes emi-
tidas em todo o mundo, a Blum é 
uma das empresas mais inovado-
ras da Áustria.

Qualidade
O conceito global de qualidade 
da Blum não se refere apenas 
aos produtos. A empresa deseja 
cumprir com os mesmos padrões 
de qualidade também com seus 
serviços e colaboração com 
clientes e parceiros.

Meio ambiente
Na Blum todos estão conven-
cidos de que o comportamento 
ecológico conveniente seja a 
longo prazo também econômico. 
Deste modo, a longevidade de 
produtos é apenas um de muitos 
aspectos importantes. Outras 
medidas relevantes são a utiliza-
ção de processos favoráveis ao 
meio ambiente, a introdução de 
materiais inteligentes e a gestão 
energética prudente.

DYNAMIC SPACE
Bons processos de trabalho 
(workflow), aproveitamento 
otimizado do espaço disponível 
(space) e alto conforto de movi-
mento (motion) são importantes 
características de uma cozinha 
prática. Com suas ideias para 
cozinhas práticas, a Blum quer 
trazer funcionalidade, conforto 
e ergonomia para o interior de 
móveis.

Todas as especificações referem-se à posição atual de nossos conhecimentos de 30/06/2020
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Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001 e a ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Luso Blum
Ferragens para Móveis
Unipessoal Lda
Av. dos Mourões, nº 191
4410-500 São Felix da Marinha
Portugal
Tel.: +351 22 733 4200
Fax: +351 22 733 4199
E-Mail: info.pt@blum.com
www.blum.com
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