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SPACE TOWER
O despenseiro para as mais altas exigências

Informação sobre planificação
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SPACE TOWER
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As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos online,  
acessando-se: www.blum.com/configurator

Opções versáteis
O SPACE TOWER é flexível na 
altura, largura e profundidade.  
Com isto, adapta-se individual-
mente também às suas necessida-
des de espaço disponível.

Vários itens de estoque 
Cada extensão pode ser carrega-
da até um peso total de 70 kg e, 
graças aos flexíveis sistemas de 
divisões internas, organizada de 
forma totalmente visível.

Acesso versátil
Cada extensão pode ser aberta 
individualmente ficando, assim, 
completamente visível por cima. 
Os itens estocados podem ser 
retirados confortavelmente por
cima – e pelos três lados.

O SPACE TOWER entusiasma pelo fácil acesso, oferece um grande espaço para mantimentos e pode ser implementado 
individualmente para diversas necessidades do cliente. Desta forma, o bem elaborado despenseiro auxilia no dia a dia da 
cozinha de forma otimizada.

Mais espaço disponível na cozinha

Características do produto
 ▬ Despenseiro flexível com extensões internas
 ▬ Prateleira e gaveta interna na área superior 
 ▬ Acesso confortável pelos três lados 
 ▬ Extensões que abrem individualmente possibilitam uma visibilidade completa e uma retirada por cima 
 ▬ Mesmo extensões muito carregadas entusiasmam pelas baixas forças de ação 
 ▬ Paredes laterais e traseiras altas garantem um armazenamento seguro 
 ▬ Práticas divisões internas proporcionam organização e visão geral 
 ▬ Dimensões flexíveis de gabinete podem ser realizadas 
 ▬ Alto conforto de manuseio através do amortecimento BLUMOTION para fechamento leve e silencioso
 ▬ Compatível com o SERVO-DRIVE 
 ▬ Função TIP-ON possível para frentes sem puxadores
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Quantidade de dobradiças

* + 1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete

SPACE TOWER  
para LEGRABOX

Planificação

Recomendação

A quantidade de dobradiças  
depende do peso e da altura frontais.

Para uma boa estabilidade, a  
distância da dobradiça deve ser 
a maior possível.

As especificações de carga e  
altura referem-se a larguras frontais 
de 600 mm.

Medidas de furação  
recomendadas – Frente

Medidas de furação  
recomendadas – Frente

Posicionamento recomendado  
no gabinete

Prática em um armário alto é uma 
prateleira que fica bem visível na 
parte dianteira como nível superior. 

A gaveta interna facilita o acesso 
lateral. Se for implementada com 
uma parede traseira mais alta, o  
item estocado não cairá para trás.

Um posicionamento diferente de altura 
das extensões internas no armário 
permite que também os itens altos 
tenham espaço suficiente em cima.

Se a dobradiça for montada acima da 
extensão, a extensão inferior poderá 
ser definida bem abaixo. Assim o últi-
mo centímetro ainda é transformado 
em espaço disponível.

A largura do gabinete é utilizada de 
forma otimizada com a dobradiça 
CLIP top 155° sem reentrância de 
porta.
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Quantidade de dobradiças

A quantidade de dobradiças  
depende do peso e da altura frontais.

Para uma boa estabilidade, a  
distância da dobradiça deve ser 
a maior possível.

As especificações de carga e  
altura referem-se a larguras frontais 
de 600 mm.

Medidas de furação  
recomendadas – Frente

Medidas de furação  
recomendadas – Frente

Posicionamento recomendado  
no gabinete

Prática em um armário alto é uma 
prateleira que fica bem visível na 
parte dianteira como nível superior. 

Um posicionamento diferente de altura 
das extensões internas no armário 
permite que também os itens altos 
tenham espaço suficiente em cima.

Se a dobradiça for montada acima da 
extensão, a extensão inferior poderá 
ser definida bem abaixo. Assim o últi-
mo centímetro ainda é transformado 
em espaço disponível.

A largura do gabinete é utilizada de 
forma otimizada com a dobradiça 
CLIP top 155° sem reentrância de 
porta.

Recomendação

SPACE TOWER  
para TANDEMBOX

Planificação

A gaveta interna facilita o acesso 
lateral. Se for implementada com 
uma parede traseira mais alta, o  
item estocado não cairá para trás.


