AMBIA-LINE

Ordinea în forma sa cea mai frumoasă

www.blum.com

Ordinea dorită –
în orice spaţiu de locuit
Cu AMBIA-LINE aveţi ordine în toate sertarele. Deoarece sistemul de compartimentare interioară cu designul suplu al ramelor oferă multiple variante de a
organiza interiorul mobilierului.

Vizionaţi filmul
AMBIA-LINE la adresa
www.blum.com/
trailerambialine
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Design nobil
de oţel

Rama din oţel aco-

perit cu pulbere este
disponibilă în trei

variante de culoare.

Astfel sertarele şi in-

terioarele mobilierului
pot fi asortate.

negru-terra mat

gri-orion mat

alb-mătase mat
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Design elegant
de lemn

Ramele într-o combi-

naţie de componente
de oţel şi decor de

lemn sunt disponibile

în trei variante nobile.
Pentru accente

frumoase în interiorul
mobilierului.

nuc Tennessee

stejar Nebraska

stejar Bardolino
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Funcţii practice –
varietate în utilizare
AMBIA-LINE vă oferă libertate în compartimentarea sertarelor dumneavoastră –
indiferent de ce anume doriţi să depozitaţi în ele. Ramele se pot monta imediat,
se potrivesc cu orice sertar şi pentru toate zonele locuinţei.

Design elegant

Setări individuale

Utilizare uşoară

AMBIA-LINE se potriveşte

xibile se pot regla cu uşurinţă la

sertar. Pentru o fixare sigură utili-

Cu limbajul redus al formelor
deosebit de bine cu LEGRABOX,

sistemul box elegant cu lateralele
înguste şi drepte. Aflaţi mai multe

Separatoarele transversale fle-

înălţimea produselor depozitate.

Ramele pot fi poziţionate liber în

zaţi fixarea magnetică şi picioarele anti-derapante.

la adresa

www.blum.com/legrabox
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O singură privire, totul la
îndemână – pur şi simplu mai
mult confort
O bucătărie de calitate nu este doar frumoasă, este şi practică. AMBIA-LINE
vă oferă ordine ajutând astfel la procesele simple de lucru. Dacă aveţi la
îndemână tacâmurile, ingredientele şi condimentele, gătitul merge ca pe roate.

Idei de la Blum pentru
bucătării practice

O desfăşurare uşoară a activităţilor, suficient spaţiu pentru

depozitare şi un confort ridicat

la mişcare – acestea sunt denumite la Blum: Workflow, space

şi motion - trei caracteristici ale
unei bucătării practice.

www.blum.com/ideas
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Workflow – Desfăşurare
simplă a treburilor

Tacâmuri, sticle sau provi-

zii – AMBIA-LINE vă oferă
o compartimentare interi-

oară potrivită. Datorită organizării perfecte, munca
este sensibil uşurată.

Space – Exploatare
optimă a spaţiului

Folosiţi extrageri late,

înalte şi adânci pentru mai
mult spaţiu.

Cu AMBIA-LINE puteţi
personaliza cum doriţi
spaţiul de depozitare.

Motion – Confort de
mişcare ridicat

Deschiderea simplă şi

închiderea lentă şi silenţioasă a sertarelor cresc

nivelul de confort al bucătăriei. Blum foloseşte cea

mai modernă tehnologie în
acest scop.
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AMBIA-LINE pentru tacâmuri

▬▬În suportul de tacâmuri cu
acoperire Softtouch puteţi

introduce tacâmurile aproape
fără zgomot.

▬▬Suportul de tacâmuri şi rama
pot fi combinate individual.

Design de oţel
negru-terra mat

Informații detaliate
despre premii:
www.blum.com/award
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Idei pentru bucătăria
dumneavoastră
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AMBIA-LINE pentru tacâmuri de lucru

şi dispozitiv de tăiat folie AMBIA-LINE

▬▬Pentru ca fiecare acţiune să fie una precisă, telurile,
dispozitivele de curăţat legumele şi polonicele sunt
depozitate în mod organizat.

▬▬Cu dispozitivul AMBIA-LINE de tăiat folie, aceasta se
poate extrage fără pliuri şi se poate tăia curat.

Design de oţel
gri-orion mat

12

AMBIA-LINE pentru tacâmuri

▬▬Suportul de tacâmuri oferă
organizare potrivită pentru
tacâmuri.

▬▬Materialele de înaltă calitate
utilizate se pot curăţa pur şi
simplu cu o lavetă umedă.

Design de lemn
stejar Bardolino

AMBIA-LINE pentru mărunţişuri

▬▬Mărunţişurile sunt uşor de organizat şi la îndemâna dumneavoastră imediat.

▬▬Şi lucrurile mărunte de care

aveţi nevoie mai rar îşi găsesc
astfel locul şi sunt utilizabile
imediat.

Design de lemn
Stejar Nebraska

Suport de cuţite AMBIA-LINE

▬▬Până la 9 cuţite se pot depozita
ordonat şi curat în suportul de
cuţite.

▬▬Materialul plastic de înaltă

calitate şi oţelul inoxidabil cu

acoperire anti-amprente rezistă
oricărei lame.

Design de oţel
negru-terra mat
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Suport de farfurii Blum

▬▬Până la 12 farfurii sunt

stocate în siguranţă şi pot
fi transportate uşor, de
exemplu la masă.

▬▬Suportul de farfurii se poate
regla fără trepte la diferite
dimensiuni de farfurie.

Design de oţel
gri-orion mat
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AMBIA-LINE pentru provizii

▬▬În dulapul de provizii SPACE TOWER se pot depozita în
mod ordonat conserve mai mari şi pachete mici.

▬▬Chiar şi ambalaje desfăcute de făină, zahăr sau orez se
pot depozita în siguranţă datorită ramei anti-alunecare
AMBIA-LINE

Design de oţel
negru-terra mat
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AMBIA-LINE pentru recipiente
de material plastic

▬▬În loc de dezordine în această

extragere ordinea este regula.

▬▬Fiecare recipient de plastic îşi

găseşte capacul – fără căutări
îndelungate.

Design de lemn
stejar Bardolino

AMBIA-LINE pentru articole
de curăţenie

▬▬Extragerea de sub chiuvetă

utilizează acest spaţiu de multe
ori nefolosit şi îl organizează în
mod optim.

▬▬Detergenţii, bureţii şi periile se

găsesc acolo unde e nevoie de
ele.

Design de oţel
negru-terra mat

AMBIA-LINE pentru separarea
deşeurilor

▬▬Detergenţii se află în loc sigur,
separat de containerul pentru

separarea deşeurilor în această
extragere.

▬▬Separatorul transversal flexibil
se poate adapta la înălţimea
sticlei.

Design de oţel
negru-terra mat
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AMBIA-LINE pentru oale şi capace

▬▬Vasele de gătit se stochează deosebit de practic în
extragerea de sub plită.

▬▬Capacele pot fi stocate în poziţie oblică, datorită traversei
şi sunt la îndemână imediat.

Design de oţel
gri-orion mat
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AMBIA-LINE pentru ustensile
de gătit

▬▬Lingurile de lemn, paletele

pentru tigăi şi telurile sunt gata
de utilizare.

▬▬Separatoarele transversale se
adaptează la lungimea ustensilelor.

Design de oţel
negru-terra mat

AMBIA-LINE pentru sticle şi
tocătoare

▬▬Sticlele sunt depozitate în

siguranţă şi sunt disponibile
imediat.

▬▬Posibilele extrageri mai late vă

oferă spaţiu suplimentar, de ex.
pentru tocătoare de lemn.

Design de oţel
negru-terra mat

Suport de condimente
AMBIA-LINE

▬▬Ambalajele cu condimente de

diferite mărimi îşi găsesc locul
aici.

▬▬Etichetele recipientelor de piper,
scorţişoară şi coriandru sunt
uşor de citit datorită poziţiei
oblice.

Design de oţel
alb -mătase mat
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AMBIA-LINE pentru toate
accesoriile din baie

▬▬Ordinea transformă baia
într-o oază de relaxare.

▬▬Rama din materiale durabile

rezistă şi la umiditate crescută a aerului.

Design de lemn
Stejar Nebraska
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Idei pentru baia dumneavoastră
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AMBIA-LINE pentru
produse cosmetice

▬▬Prosoapele, loţiunile şi

flacoanele sunt ordonate
corect.

▬▬Ramele se pot curăţa pur şi
simplu cu o lavetă umedă.

Design de oţel
alb -mătase mat
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Idei pentru dressingul
dumneavoastră
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AMBIA-LINE pentru
garderobă

▬▬Cămăşile şi butonii pot fi uşor
ordonaţi.

▬▬Datorită vizibilităţii crescute
cravata potrivită pentru

următoarea întâlnire e uşor
de găsit.

Design de lemn
Stejar Nebraska
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AMBIA-LINE pentru lucrurile bebeluşului

▬▬Scutecele, lavetele şi pudra se află la îndemână fără a fi
necesar să vă îndepărtaţi de copilaş.

▬▬Cu siguranţă nu se va pierde nicio şosetă.

Design de lemn
stejar Bardolino
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AMBIA-LINE pentru

îmbrăcăminte de tineret

▬▬Toate articolele au locul lor şi
sunt uşor de ordonat.

▬▬Sclipici, neon sau animalprint
– separatoarele transversale

se adaptează oricărei tendinţe
vestimentare

Design de oţel
alb -mătase mat

AMBIA-LINE pentru accesorii

▬▬Eşarfe de mătase, mănuşi şi

bijuterii sunt prezentate elegant.

▬▬Astfel accesoriile pot fi găsite
rapid.

Design de lemn
Stejar Nebraska

AMBIA –LINE pentru
accesorii de fotbal

▬▬Tricot, jambiere, mănuşi de

portar - fiecare la loc de cinste.

▬▬Astfel geanta de sport este
rapid echipată.

Design de oţel
gri-orion mat
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AMBIA –LINE pentru obiecte
personale de valoare

▬▬cărţi poştale şi suveniruri
aranjate atent

▬▬Organizarea cu stil vă invită

să le descoperiţi şi să depănaţi amintiri.

Design de lemn
nuc Tennessee
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Idei pentru livingul
dumneavoastră
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AMBIA-LINE pentru accesorii de cusut şi de artizanat

▬▬Ramele cu montare liberă vă permit să fiţi creativ în
organizarea acestei extrageri.

▬▬Ordinea este firul roşu în acest sertar.

Design de lemn
stejar Bardolino
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AMBIA-LINE pentru articole
decorative

▬▬Ramele vă oferă spaţiu pentru
vaze şi sfeşnice de diferite
forme şi mărimi.

▬▬Obiectele sensibile şi casante
sunt astfel în siguranţă.

Design de oţel
negru-terra mat

AMBIA-LINE pentru jucării

▬▬Ordinea perfectă devine astfel o
simplă joacă de copii.

▬▬Ramele sunt foarte uşor de

curăţat dacă se murdăresc.

Design de lemn
Stejar Nebraska

AMBIA-LINE pentru birou

▬▬Ordinea perfectă susţine o muncă concentrată.

▬▬Ciocolata – hrană pentru nervi –
e la îndemână instantaneu.

Design de oţel
negru-terra mat

31

AMBIA-LINE
Scurtă privire asupra
programului
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Mărimi

Design de oţel

Design de lemn

negru-terra mat

nuc Tennessee

ramă scurtă
lăţime 242 mm
Lungime 272 mm
Înălţime 50 mm

gri-orion mat

stejar Nebraska

Organizator tacâmuri
lăţime 300 mm
Lungimi 422 / 472 / 522 / 572 mm
Înălţime 50 mm

alb-mătase mat

stejar Bardolino

Ramă îngustă
lăţime 100 mm
Lungimi 422 / 472 / 522 / 572 mm
Înălţime 50 mm

ramă lată
lăţime 200 mm
Lungimi 422 / 472 / 522 / 572 mm
Înălţime 50 mm

Ajutoare pentru
bucătărie
ramă înaltă (lungă)
lăţime 218 mm
Lungime 370 mm
Înălţime 110 mm

Suport de cuţite
lăţime 187 mm
Lungime 409 mm
pentru rame late
Dispozitiv de tăiat folie
lăţime 187 mm
Lungime 409 mm
pentru rame late

ramă înaltă (lungă)
lăţime 242 mm
Lungime 270 mm
Înălţime 110 mm

Traversă şi separator longitudinal
Adaptor pentru prelungirea la lăţimea
dorită

Set pentru sticle
Lăţime 100 mm sau 200 mm
Pentru montarea fără unelte în
rame inguste sau late

Suport de farfurii
Pentru farfurii cu
Ø 186-322 mm
Înălţime 170 mm

Suport condimente
lăţime 205 mm
Lungime 356 mm
Pentru rame înalte (lungi)

Configuraţi AMBIA-LINE
Utilizaţi configuratorul de produse online pentru o aplicaţie
personalizată AMBIA-LINE Funcţiile de bază vă stau la
dispoziţie fără înregistrare.
Ca montator profitaţi de funcţionalităţi suplimentare pe baza
înregistrării gratuite.

www.blum.com/ambialine
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea
perfectă.

www.blum.com
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Blum în Austria şi în lume

Beneficiul global pentru clienţi

Inovaţii

fabrici în Austria (Vorarlberg) şi

produsele noastre, adică produ-

inovatoare de feronerie şi pentru

Blum deţine şi administrează opt
alte trei unităţi de producţie în

SUA, Brazilia şi Polonia, precum
şi 31 de filiale, respectiv reprezentanţe. Compania aprovizi-

onează peste 120 de pieţe de

pe toate continentele. 8.000 de

angajaţi lucrează în întreaga lume
pentru compania Blum, dintre
care 6.000 în Vorarlberg.

„Toţi cei care au de-a face cu

cătorul, comerciantul, montatorul
şi utilizatorul mobilierului, trebuie

să profite de pe urma avantajelor
oferite de acestea şi să obţină

beneficiul său personal”, aceasta
reprezintă chintesenţa filozofiei

beneficiului global pentru clienţi
însuşită de firma Blum.

Pentru a oferi clienţiilor soluţii

a asigura succesul companiei pe
termen lung este nevoie de in-

vestiţii sistematice în cercetare şi

dezvoltare, în unităţi de producţie
şi instalaţii, precum şi în pregăti-

rea profesională a angajaţilor. Cu
peste 2.100 brevete înregistrate

la nivel global, se numără printre
cele mai inovatoare companii
austriece.

Calitate

Mediu

DYNAMIC SPACE

nu se aplică doar în cazul pro-

comportament ecologic raţio-

unei bucătării practice sunt

Concepţia Blum despre calitate
duselor. Compania doreşte ca şi
serviciile sale şi colaborarea cu

clienţii şi partenerii săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată
în privinţa calităţii.

La Blum există convingerea că un
nal este avantajos din punct de

vedere economic pe termen lung.
Legat de aceasta, longevitatea

produselor noastre este numai un
aspect important între multe al-

tele. Alte măsuri importante sunt

folosirea de procedee de produc-

ţie ecologice, utilizarea inteligentă
a materialelor şi implementarea

unui management energetic mo-

Caracteristicile importante ale
desfăşurarea optimă a activităţilor
(Workflow), utilizarea eficientă
a spaţiului pentru depozitare

(Space) şi un confort de mişcare
ridicat (Motion). Cu ideile sale

pentru bucătării practice, Blum îşi
propune să aducă o funcţionare

ireproşabilă, confort şi ergonomie
în interiorul mobilierului.

dern şi prudent.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2019
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