
Calitatea mişcării asigurată peste ani
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Cercetarea necesităților

AGE EXPLORER® este o marcă înregistrată a  
institutului Meyer-Hentschel.

simulează limitările de mişcare care pot 
apărea pe parcursul timpului.

AGE EXPLORER®

La Blum ne concentrăm de ani întregi 
eforturile de cercetare şi dezvoltare asu-
pra necesităților utilizato rului bucătăriei. 
Rezultatul îl reprezintă produse inova-
toare cu garanție pe toată durata de viață 
a mobilierului. 
Multe idei pentru bucătăria practică pot  
fi transpuse şi în alte spații de locuit.

Pentru a îndeplini şi mai bine cerințe-
le utilizatorilor de mobilier, folosim un 
instru ment de cercetare special.  
AGE EXPLORER® simulează limitările 
de mişcare, care apar odată cu înainta-
rea în vârsta. Astfel, putem dezvolta pro-
duse şi putem testa încă de astăzi dacă 
acestea oferă utilizatorului bucătăriei şi 
avantaje ergonomice pe termen lung. 

A şti încă de astăzi  
    care sunt necesităţile de mâine 

În medie o bucătărie este utilizată 20 
de ani. De aceea, clienții care cumpără 
astăzi o bucătărie vor să fie siguri că vor 
putea utiliza bucătăria o perioadă înde-
lungată, în funcție de propriile necesități. 
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AGE EXPLORER®: Ne gândim la toate

Bandajele afectează mobilitatea coatelor  
şi a genunchilor.

Costumul îngreunează întinderea brațelor.

Amortizorul de sunet afectează auzul

Greutățile montate direct pe musculatura  
brațelor şi a picioarelor simulează scăderea 
forței musculare.

Cine poartă costumul AGE EXPLORER® poate experi-
menta afectarea mobilităţii corporale pe propria piele. 
 
Dezvoltatorii şi cercetătorii noştri verifică cu acest  
costum toate produsele sub aspectul ergonomiei, al 
calității de mişcare şi operare, optimizând apoi  
produsele în mod corespunzător. Pentru o simulare  
cât mai precisă, costumul trebuie purtat cel puțin 2 ore.

20 de ani în 2 ore
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AGE EXPLORER®: Ne gândim la toate

Ochelarii speciali afectează acuitatea vizuală. Încălțămintea specifică imită artrita şi îngreu-
nează prinderea şi palparea obiectelor. 

Viziera colorată galben limitează câmpul vizual 
şi simulează opacitatea şi colorarea/ decolorarea 
lentilelor oculare
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Cercetare practică

Testul cu AGE EXPLORER® dovedeşte: Scoaterea lucrurilor din dulapurile inferioare 
cu uşi şi sertare este anevoioasă, mai ales în cazul persoanelor cu mobilitate redusă. 
Trebuie să stai în genunchi pentru a putea scoate obiectele. În plus, conținutul dulapului 
nu este ordonat. Utilizând sistemele noastre LEGRABOX şi TANDEMBOX, nu mai 
este nevoie să vă aplecați.

Realizarea unor extrageri în loc de uşi în dulapul inferior,  
facilitează activitatea în bucătărie.

În dulapul inferior, extragerile ergonomice sunt mai 
rezonabile decât uşile 
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Cercetare practică

Mobila de bucătărie  
în test

Cunoştinţele acumulate din  
testele cu AGE EXPLORER® 
sunt utilizate la dezvoltarea  
produselor noastre noi.  
Îmbunătățirea produselor noastre 
pentru mai multă calitate în 
mişcare este, fără îndoială, 
dovedită.

Privire de ansamblu îmbunătățită Fără aplecare

Pentru a avea vizibilitate bună şi acces 
optim sunt mult mai potrivite sertarele 
cu extensie totală decât cele cu extensie 
parţială. Testele cu AGE EXPLORER® 
dovedesc în mod clar aceste aspecte.

Totul vizibil: Extragere completă în 
 loc de extragere parțială

Scoaterea ustensilelor de bucătărie  
de pe un rondou reprezintă o sarcină 
neplăcută pentru persoane cu limitări de 
mobilitate. Suprasolicitările sunt pro-
vocate de aplecarea totală, întinderea 
puternică a unui braț, pentru a ajunge la 
bunurile depozitate în spate, precum şi 
de organizarea ineficientă. Cu soluția  
de dulap pe colț SPACE CORNER nu  
se impune o aplecare, obiectele sunt  
amplasate astfel încât să se vadă bine  
şi să se scoată uşor.

SPACE CORNER în loc de rondou 

Asigurăm
calitatea mişcării 
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Cercetare în practică 

Deschiderea unui sertar greu este dificilă 
atunci când forţa musculară 
 şi dexteritatea sunt scăzute. Sistemul 
electric de susţinere la deschidere 
SERVO-DRIVE, precum şi suportul me-
canic de susţinere la deschidere 
TIP-ON BLUMOTION, uşurează deschi-
derea. Ambele tehnologii de mişcare se 
pot utiliza atât prin acționare cu mâna, 
cât şi prin acționare cu şoldul, genun-
chiul sau piciorul. Astfel, sertarele pot 
fi deschise nu doar fără efort, ci şi fără 
aplecare.

Deschidere facilă datorită sistemului de 
susţinere electrică 

O simplă apăsare este suficientă pentru deschidere Acces facil

Compartimentările interioare asigură 
organizarea optimă 
Accesarea obiectelor dintr-un sertar fără 
compartimentare interioară este dificilă. 
Sistemele de comparti mentare interi-
oară AMBIA-LINE pentru LEGRABOX 
şi ORGA-LINE pentru TANDEMBOX 
asigură accesul facil. Toate lucrurile sunt 
ordonate  şi la îndemână.
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Cercetare practică

Brusc avem mai mult avânt şi uşile se 
închid zgomotos. Asta s-a întâmplat cu 
verificatorii noştri în repetate rânduri.  
În cazul balamalelor CLIP top cu funcție 
BLUMOTION integrată, amortizarea 
adaptivă asigură o închidere lentă şi 
silențioasă, chiar şi în cazul acționării 
puternice a uşilor.

Calitatea mişcării pentru uşi:  
CLIP top BLUMOTION

Închidere lină şi silenţioasă prin BLUMOTION

În cazul limitării câmpului vizual, uşile care se află în acest spațiu pot prezenta un  
risc de rănire. În plus, deseori uşile deschise limitează vederea şi accesul.  
Testul AGE EXPLORER®-cu AVENTOS are rezultate mult mai bune. Sistemul de  
deschidere în sus permite deschiderea uşoară, rămâne fix în orice poziție odată 
eliberat şi se poate închide la fel de uşor.

Mai multe rânduri în dulapul de sus sistem de deschidere în sus în loc de uşi

Accesibil oricând, niciodată în drum.

Teste ergonomice 
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Idei de la Blum pentru  
bucătării practice
De cele mai multe ori, bucătăriile sunt utilizate intensă şi trebuie să-şi  
dovedească utilitatea Prin preocuparea noastră pe termen lung cu  
necesitățile utilizatorilor de bucătării, noi la Blum am dezvoltat o serie  
de idei, care pot face o bucătărie modernă şi mai practică.
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www.blum.com/ideas
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Soluții practice  
de dulap
Soluțiile practice pentru 
dulapuri, ca de exemplu 
dulapul pe colț  
SPACE CORNER sau 
dulapul de provizii SPACE 
TOWER vă oferă mult loc 
şi acces uşor  
la bucătărie.

Idei de la Blum pentru o 
casă practică
Soluțiile consacrate care 
fac ca bucătăriile să fie 
mai funcționale şi mai 
perso nalizate, impresio-
nează în orice încăpere. 
Însoțiți-ne într-o călătorie 
pentru a descoperi lumea 
soluțiilor creative pentru 
mobilier. 
www.blum-inspirations.com

Utilizatorii de bucătării 
în centrul atenției
Blum observă deja de ani 
buni utilizatorii de bucătării 
din întreaga lume şi exa-
minează obiceiurile şi des-
făşurarea activităţilor de zi 
cu zi. De aici rezultă multe 
idei şi soluții practice, po-
trivite în special şi pentru 
necesitățile utilizatorului.
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 şi ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

ID
N

R:
 0

00
.0

00
.0

 · 
EP

-1
26

/4
 R

O
-R

O
/1

2.
20


