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CRISTALLO scharnier Web code
DQDN1A

 Toepassing

Bestelinformatie
 
 

De verschillende aanslagsituaties worden door de kleefposities bereikt

Top CRISTALLO 110°
Scharnier Veer Kleur Art. nr.

CLIP top 
BLUMOTION ● NI | ONS   71B4500C  

CLIP top ● NI   71T4500C  
CLIP top ○ NI   70T4500CTL
● Met veer NI Vernikkeld
○ Zonder veer ONS Onyx zwart

  

CRISTALLO topplaat

 
 Om te kleven

Frontmateriaal Kleur Art. nr.
Glas | spiegel Mat-vernikkeld   70T4568C  
Spiegel Speciaal vernikkeld   70T4568C  

  

Toebehoren   
Afdekkap scharnierarm

 
Bedrukt | in 
reliëf Logo Kleur Art. nr.

Onbedrukt – NI | ONS   70.4503   
In reliëf Blum NI   70.4503.BP

Opmerking

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Bij vakkundige verwerking op hiervoor geschikte glas- en spiegelfronten voldoet Blum beslag aan de vereisten met betrekking tot 
de stevigheid van de verbinding

Dit wordt door interne tests en externe keuringen gecontroleerd

We vragen er begrip voor dat Blum geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebruikte kleefstof, noch voor het 
toegepaste kleefprocedé en de gevolgen hiervan

Wij raden aan om een ervaren glasverwerker het kleven te laten uitvoeren

 

Toebehoren – algemeen
Openingshoekbegrenzer

 
Openingshoek Kleur Art. nr.
85° Donkergrijs   70T4503   
92° R7037   70T4503.09
R7037 RAL 7037 stofgrijs

TIP-ON voor deuren

 
Uitvoering Veer Art. nr.
Standaard versie ○  956.1004   
Lange versie ○  956A1004   
Lange versie ●  956A1006   
● Met veer ○ Zonder veer
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▬	Scharnier voor glas- en spiegeldeuren
▬	Topplaat wordt op het front gekleefd, geen 

glasboringen nodig
▬	Werktuigloze montage van het scharnier in de 

topplaat
▬	CLIP top BLUMOTION met geïntegreerde 

BLUMOTION (uitschakelen mogelijk)
▬	CLIP top met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
▬	Openingshoek 110°
▬	Driedimensionale frontinstelling
▬	Comfortabele diepte-instelling via slakkenhuis
▬	Werktuigloze montage en demontage van het front 

aan het corpus

Bij het combineren van CLIP top BLUMOTION en CLIP top scharnieren met veer bij kleine fronten tot 300 mm breedte raden wij een proefopstelling aan. Bij grotere frontbreedtes raden wij de 
combinatie niet aan.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkTbBw=

