
НИЖНЯ ШКАФА,
ПОЛИЦЯ, 1 ЯЩИК

(TANDEMBOX), 1 СТУЛКА

НИЖНИЙ ШКАФ,
ПОЛКА, 1 ЯЩИК

TANDEMBOX, 1 ДВЕРЬ

UA RU

Н7ЯП-452ТП
Н7ЯП-452ТЛ
Н7ЯП-602ТП
Н7ЯП-602ТЛ



ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

UA RU

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. планка связная передняя
4. планка связная задняя
5. дно
6. задняя стенка

1. стінка бічна ліва 
2. стінка бічна права 
3. планка зв'язкова передня 
4. планка зв'язкова задня  
5. дно 
6. задня стінка



UA RU

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРАНЕОБХІДНА ФУРНІТУРА

BLUM TANDEMBOX
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5



UA RU

Вставьте дюбеля и ответрые планки
в отверстия боковой стенки

Вставте дюбелі та відповідні планки
 в отвори бічної стінки1

2
Закрепите направляющие

к боковине шурупами
Закріпіть направляючі 
до боковини шурупами



UA RU

Установите шканты, присоедините 
связные планки и дно к 

боковине

Встановіть шканти, приєднайте
зв'язуючі планки і
дно до боковини

3

4
Вставьте эксцентрики 

в отверстия. Затяните их 
до упора

Вставте ексцентрики
в отвори. Затягніть їх
до упору



UA RU

5 Установите шканты в боковую стенку, 
соедините детали

Встановіть шканти в бічну стінку,
з'єднайте деталі

6 Вставьте эксцентрики 
в отверстия. Затяните их 

до упора

Вставте ексцентрики
в отвори. Затягніть їх
до упору



8 Вставьте задньюю стенку из ДВПВставте задню стінку з ДВП

обріжте кромку яка 
заважає задній стінці

обрежте кромку которая
мешает задней стенке

UA

RU

UA RU

7 Прикрутите ножки без
инструмента до упора

Прикрутіть ніжки без 
інструменту до упору



UA RU

10 Стягніть секції міжсекційною 
стяжкою

Стяните секции межсекционной
стяжкой 

9 Зафиксируйте заднюю стенку
с помощью уголовых

креплений

Зафіксуйте задню стінку 
за допомогою кутових
кріплень



UA RU

11 Регулюючи висоту ніжок, досягніть 
чіткого вертикального положення 
за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь
строго вертикального положения

с помощью уровня

Вставте у бокові стінки
полкотримачі.
Встановіть полицю

Вставьте в боковые стенки
полкодержатели.
Установите полку

12



5

TANDEMBOX с одним релингом

 

TANDEMBOX базовий

 

TANDEMBOX базовый

 

1 - направляющие с BLUMOTION - 2 шт.
2 - двустеные царги - 2 шт.
3 - держатели задней стенки - 2 шт.
4 - крепления INSERTA для фасада - 2 шт.
5 - декоративные заглушки - 2 шт.
6 - рейлинг - 2 шт.

5

6

Схема TANDEMBOX

 

UA RU

Последовательность сборки

ящика BLUM TANDEMBOX 

Послідовність складання

ящика BLUM TANDEMBOX

 

TANDEMBOX з одним релінгом

 



Крепим заднюю стену шурупами
к держателям задней стенки. 

Устанавливаем в царги. 

Кріпимо задню стіну шурупами
до тримачів задньої стінки. 
Встановлюємо в царги.

Вставляем крепления INSERTA
в отверстия фасада.

Крепим фасад к царгам. 

Вставляємо кріплення INSERTA
в отвори фасаду.
Кріпимо фасад до царги.

Монтаж рейлинга при
высоком фасаде

Монтаж рейлинга при
високому фасаді

3

UA RU



Установка и снятие ящикаУстановка і зняття ящика

Регулировка фасадаРегулювання фасаду

UA RU

 

1211

2 1

12
12

Регулировка по ширине:
вправо 1 мм

Регулировка по ширине:
вправо 1 мм

Регулировка наклона

UA

RU

Регулювання по ширині: 
вправо 1 мм

Регулювання по ширині: 
вправо 1 мм

Регулювання нахилу

Регулювання по висоті:   ± 2 мм

UA



UA RU

Установите заглушку

 на чашку петли
Встановіть заглушку 

на чашку петлі

Встановіть петлю з

фасадом на відповідну

планку

Установка и 
регулировка фасада

Встановлення та
регулювання фасаду

Вставте петлю в фасад,
крепите шурупами

Вставте петлю в фасад, 
закріпіть шурупами

Установите петлю с фасадом
на ответную планку



Подтягивая и отпуская различные

винты можно регулировать

положение двери 
 

Підтягуючи і відпускаючи різні

гвинти можна регулювати

положення дверей 

mm

 

0.2

 

±

+
-

max. ± 3.0 mm

+

-

UA RU



mm 0.2 - / 0.3+

-
+
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