
Trava para prateleiras
Fixação segura e confortável de prateleiras

www.blum.com



Trava para prateleiras  
para MOVENTO e TANDEM
A qualidade do espaço residencial é determinada não apenas pelo design, 
mas também pelo conforto. Por isto, desenvolvemos uma prática trava para 
prateleiras com extensões totais. Discreta, e ocupando pouco espaço,  
ela mantém a prateleira segura na posição estendida.

2



Índice

Aplicações versáteis

Operação simples

Montagem simples

Informação para pedidos e planificações

A empresa Blum

3

04

08

10

12

14



4



Aplicações versáteis
Seja na cozinha, no banheiro ou em diferentes ambientes e espaços residen-
ciais. Com a trava, prateleiras ficam seguras no local onde são necessárias. 
Expanda com flexibilidade áreas de trabalho para colocar coisas. Confira 
mobilidade aos equipamentos de cozinha e aos eletrodomésticos para que 
possam ser manuseados mais facilmente. E em uma única ação, as pratelei-
ras ficam novamente ocultas dentro do móvel.

Uma área de trabalho  
no lugar onde se precisa ter
Tudo fica logo em ordem, se 
houver um lugar para o cesto de 
roupas sujas junto à máquina 
de lavar. E a prateleira perma-
nece aberta com segurança en-
quanto estiver sendo utilizada. 

Cada prateleira fecha leve e silenciosa-
mente, independendo do impulso a que foi 
submetida.

Mecanicamente
fechamento  
amortecido

5



Mecanicamente

abertura & 
fechamento  
amortecido

Conforto especial: com uma pressão na 
frente, a prateleira abre. Após o desblo-
queio, você a fecha com um leve impulso  
de forma leve e silenciosa, graças ao  
BLUMOTION integrado. 

abertura
Prateleiras abrindo por pressão. É assim 
que elas podem ser confortavelmente aber-
tas e enganchadas no lugar. Fecham por 
pressão, sem amortecimento.

Mecanicamente
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Ampliando espontaneamente 
a área de trabalho
Procurada rapidamente e logo 
outra vez arrumada. Com ape-
nas um manuseio, a prateleira  
é destravada e a área de traba-
lho vai para dentro do móvel.  
No escritório, a prateleira se 
torna um rápido auxiliar.
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Operação fácil e retenção segura
Quando a prateleira é totalmente aberta, o bloqueio engata firmemente nos 
dois lados, permanecendo estável. Graças à sincronização, é muito simples 
liberar a trava: com uma das mãos, basta levantar a alavanca.
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Montagem simples
Pouco manuseio é suficiente para você aprimorar sua prateleira com a trava 
para prateleiras.

Unidade de bloqueio e eixo de sincronização
Encaixar a unidade de bloqueio no eixo de sincroniza-
ção. Ela deve ficar alinhada à prateleira. 
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Ferragens e gabarito: uma só coisa
A unidade de bloqueio e o elemento de travamento ser-
vem simultaneamente como gabarito. Colocar os parafu-
sos nas posições de fixação previstas. Para o elemento 
de travamento, podem ser utilizados tanto parafusos 
Spax como parafusos EURO.
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Informação para pedidos e planificações

Produto

Informação útil para o pedido

Descrição

 ▬ Implementável com MOVENTO e extensões  
totais TANDEM; não implementável com  
extensões parciais TANDEM
 ▬ Compatível com BLUMOTION,TIP-ON 
BLUMOTION e TIP-ON 
 ▬ Bloqueio bilateral
 ▬ Desbloqueio com uma só mão por sincroniza-
ção
 ▬ Implementável em todos os ambientes 
 ▬ Retenção segura 
 ▬ Montagem simples – Ferragens servem  
como gabarito
 ▬ Fixação das corrediças em posições de  
aparafusamento habituais 

Espaço ocupado

Eixo de sincronização

Para cortar na medida exata

MOVENTO e TANDEM: recorte: LW - 87 ± 1 mm

TANDEM 19 mm: recorte: LW - 94 ± 1 mm

A trava para prateleiras pode ser desbloqueada  
com uma só mão por meio da sincronização

= Largura da prateleira
= comprimento nominal 
= Largura livre do gabinete 
= comprimento da prateleira 
= comprimento do fundo da prateleira
= Espessura frontal 
= espessura do fundo da prateleira
= comprimento do frontal lateral da prateleira

Material

Cor

Alumínio

Bruto

Trabalho com prateleiras extensivas

Trava para prateleiras

Trava para prateleiras para MOVENTO e TANDEM Trava para prateleiras para TANDEM 19 mm

Consiste em:
2x unidade de bloqueio*
2x elemento de travamento 
1x instruções de montagem 

Consiste em:
2x unidade de bloqueio*
2x elemento de travamento 
1x instruções de montagem 

Fixação com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 x 15 mm, 
ref. 609.1500 ou 
parafusos EURO, ref. 661.1450.HG

Fixação com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 x 15 mm, 
ref. 609.1500 ou 
parafusos EURO, ref. 661.1450.HG

* Fixação possível somente com parafusos EURO * Fixação possível somente com parafusos EURO

Opcional

12

ZST.1089W

ZST.1160W

295H5700 295F5700

TB
NL 
LW
TL

TBL
X
Y

TSBL

*TANDEM 19 mm: 29 



+0.0
̶1.5TB = LW ̶ 22

min 27.510

12–15

+0.0
̶1.5TB = LW ̶ 29

min 27.510

12–15

10

TB = LW - 22+ 0.0
̶ 1.5

min 28.5

12 - 15

16
**

37
*

m
in

 3

27
.5

*

21

16
**

37
*

m
in

 3

27
.5

*

24.5

m
in 

38
*

21

16
**

m
in

 3

28
.5

TL = NL ̶ 38 + X

NL

28 10
X + 19*

X

NL + X + 3*

TL = NL ̶ 38 + X

NL

28 10
X + 19*

X

NL + X + 3*

37 32
TBL = NL ̶ 38

NL

28 10

NL + 3*

37 32
TBL = NL ̶ 38

NL

28 10

NL + 3

37
TBL = NL ̶ 38

28 10

NL
NL + 3*

32 X + 18*
TL = NL ̶ 38 + X

28 10

NL
NL + X + 3*

X

Informação sobre planificação

MOVENTO 760H | 766H

TANDEM 560H | 566H

TANDEM 19 mm 560F | 566F

Trava para prateleiras

Espaço ocupado no gabinete 

Espaço ocupado no gabinete 

Espaço ocupado no gabinete 

Prateleira extensiva embutida 

Prateleira extensiva embutida 

Prateleira extensiva embutida 

Prateleira extensiva 

Prateleira extensiva 

Prateleira extensiva 

Prateleira extensiva 

Prateleira extensiva 

Prateleira extensiva 

+ 1 mm com TIP-ON ou + 3 mm 
em estabilização lateral
no mín. 25 mm em instalação  
do compartimento

+ 1 mm com TIP-ON
no mín. 25 mm em instalação  
do compartimento

+ 1 mm em montagem da guia 
do gabinete antes da montagem 
do gabinete
no mín. 25 mm em instalação  
do compartimento

Adicionalmente + 4 mm com  
TIP-ON ou + 2 com POSISTOP

Adicionalmente + 4 mm com  
TIP-ON ou + 2 com POSISTOP

Adicionalmente + 4 mm com  
TIP-ON ou + 3 mm com ajuste  
de profundidade

Adicionalmente + 12 mm com 
estabilização lateral

Adicionalmente + 12 mm com 
estabilização lateral

Regulagem lateral limitada * 

**

*

**
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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 
31 filiais ou representações. A 
empresa abastece mais de 120 
mercados. Um total de 8.000 
colaboradores trabalham no 
grupo Blum, sendo 6.000 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 30/06/2019
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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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