
www.blum.com
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Soluţii de feronerie de la Blum
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Fiecare mobilier are două laturi

Forma ...
Mobilierul trebuie să placă și să corespundă 
stilului personal – indiferent dacă sunt configurate 
după dorinţe individuale sau urmează un trend 
general al mobilei. Ca urmare, sistemele  
de feronerie Blum îndeplinesc următorul rol:  
situate ascuns în interiorul mobilierului,  
ele contribuie la concretizarea ideilor  
dvs. de design și a trendurilor actuale.
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... și funcția
Mobilierul are și latura funcţională, care este 
importantă în special în utilizare. Important este, 
dacă soluţia mobilierului permite desfășurarea 
într-un mod ergonomic și agreabil a activităţilor, 
dacă oferă suficient spaţiu de depozitare și cât  
de confortabil este de folosit.
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Sisteme de ridicare
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www.blum.com/
liftsystems2 

Sistemele de ridicare AVENTOS pentru fronturi 
aduc un confort ridicat la deschiderea și închide-
rea dulapurilor superioare. Aflându-se deasupra 
capului, frontul deschis nu limitează în niciun fel 
libertatea de mișcare a utilizatorului și permite  
accesul neîngrădit la bunurile depozitate în interi-
orul dulapului.

AVENTOS se caracterizează printr-un confort 
ridicat de utilizare. Chiar și fronturile foarte grele 
se deschid extrem de ușor și, graţie amortizării 
integrate BLUMOTION, se închid lin și silenţios.

Pentru punerea în practică a unui design fără 
mânere, există feroneriile AVENTOS, care sunt 
compatibile cu ambele sisteme de asistare la 
deschidere SERVO-DRIVE și TIP-ON. Acest fapt 
deschide multe posibilităţi noi de configurare:  
Fie că este vorba de bucătării sau alte încăperi  
de locuit, de fronturi mici sau mari – fronturile 
pivotante se deschid foarte ușor cu AVENTOS. 

Despre noiIdei pentru mobilier Produse Idei pentru bucătărie 

http://www.blum.com/liftsystems
http://www.blum.com/liftsystems
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AVENTOS HF AVENTOS HK-S AVENTOS HK-XSAVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK top

Cu AVENTOS se pot realiza atât dulapuri cu fronturi ce au suprafaţă mare,  
cât și cu fronturi mai mici și fantă orizontală între ele

Sistem de ridicare pentru  
ușă frântă:  
frontul din două părţi se  
pliază în sus

Sistem de ridicare pentru  
deschidere basculantă:  
frontul dintr-o bucată este  
basculat peste corp

Sistem de ridicare pentru  
deschidere paralelă:  
frontul dintr-o bucată este  
deplasat în sus paralel cu corpul

Sistem de ridicare pentru  
ușă pivotantă:  
frontul dintr-o bucată este  
rotit în sus

Sistem de ridicare pentru  
deschidere pivotantă mică:  
frontul dintr-o bucată se  
rotește în sus

Sistem de ridicare pentru des-
chidere pivotantă foarte mică:  
frontul dintr-o bucată se rotește 
în sus

Formă

 ▬ Sunt posibile lăţimi de până la 1.800 mm  
și înălţimi de până la 1.040 mm
 ▬ Elementele de mobilier cu lăţimi mari sunt 
posibile prin adăugarea feroneriei pentru 
AVENTOS
 ▬ Se pot realiza fronturi mari, cu sau fără  
rost la mijloc 
 ▬ Capacele de acoperire AVENTOS sunt  
disponibile, la alegere, de culoare  
alb-mătase, gri-deschis sau gri-închis
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SERVO-DRIVE

TIP-ON

© Copyright by Blum

... și o simplă apăsare pe comutator pentru închidereSERVO-DRIVE pentru AVENTOS: Este de ajuns 
o ușoară atingere a frontului fără mâner pentru a deschide, ...

La TIP-ON e de ajuns o apăsare 
ușoară și fronturile fără mâner se deschid 

Pentru închidere se apasă simplu capacul 

Funcţionare

 ▬ Fronturile grele se deschid cu SERVO-DRIVE printr-o atingere ușoară
 ▬ Oprire sigură a frontului în orice poziţie dorită
 ▬ SERVO-DRIVE poate fi realizat cu AVENTOS HF, HS, HL și HK top

Funcţionare

 ▬ Deschiderea simplă prin apăsare
 ▬ Închidere sigură prin apăsare 
 ▬ TIP-ON poate fi realizat cu AVENTOS HK top, HK-S și HK-XS
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Balamale CLIP top sunt disponibile pentru 
numeroase unghiuri de deschidere și situaţii de 
poziţionare a ușii. Ele se pot utiliza la uși de diferi-
te mărimi și grosimi, precum și la uși realizate din 
diverse materiale, cum ar fi sticla și oglinda. Posi-
bilitatea de reglare pe trei dimensiuni a balamalei 
permite obţinerea unor rosturi precise și uniforme. 
iar datorită capacelor de acoperire, șuruburile de 
reglare și cele de fixare nu sunt vizibile.

Ușile se închid lin și silenţios dacă se optează 
pentru folosirea amortizării BLUMOTION.  
Această tehnologie este deja integrată în balama-
ua CLIP top BLUMOTION și astfel nu este vizibilă 
pentru utilizatorul mobilei.

Sisteme de balamale
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www.blum.com/hinges1 

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Formă

 ▬ Datorită balamalelor speciale pentru ușile de 
sticlă sau ușile cu ramă de aluminiu și a multor 
altor aplicații speciale, nu există limite pentru 
design
 ▬ Pentru a realiza rosturi uniforme există  
numeroase posibilități de reglare 
 ▬ Balamalele se integrează armonios și discret 
în interiorul mobilei
 ▬ Balamalele pentru mobilier de culoare închisă,  
negru onix, se încadrează armonios în mobilier 
și conferă accente de culoare. Pentru o mai 
mare libertate de configurare la construcția de 
mobilier, fără compromisuri cu privire la design
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Calitatea mișcării pentru toate aplicațiile în unghi între -50° și +50°

Funcţionare

 ▬ Unghiuri mari și diferite de deschidere facilitează 
accesul la bunurile din interiorul dulapului
 ▬ Chiar și ușile grele sunt puse în mișcare fără efort
 ▬ La uși mici sau ușoare, funcţia BLUMOTION 
poate fi dezactivată
 ▬ Închidere lină și silenţioasă datorită amortizării 
BLUMOTION
 ▬ Balamale speciale pentru fronturi subțiri

Mobilierul impresionează prin fronturile subţiri și convinge  
prin funcționalitatea și siguranţa Blum 

Mai mult confort la utilizare pentru dulapuri cu polițe extractibile sau cu 
extrageri interioare: balamaua CLIP top BLUMOTION cu pătrundere 0. 

Balamale și plăcuţe de montaj pentru lipirea  
pe sticlă în corpuri și fronturi de sticlă 
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Fie că sunt în bucătărie, în camera de zi, baie sau 
birou: sertarele și extragerile și-au câștigat apre-
cierea în orice încăpere, pentru că oferă accesul 
și vizibilitate optimă a bunurilor depozitate. 

Pentru a putea îndeplini cerințele individuale ale 
clienților, sistemele box acoperă un spectru larg 
de configurare. Un design liniar, simplu, caracte-
ristic pentru programul LEGRABOX.  
Cu TANDEMBOX se poate alege între trei linii 
diferite de program. 

Calitățile excelente de rulare și amortizarea 
integrată BLUMOTION pentru o închidere lină și 
silenţioasă asigură un înalt confort de mișcare. 
Pentru designul fără mânere poate fi utilizată 
asistarea electrică de deschidere SERVO-DRIVE 
sau una dintre asistările mecanice de deschidere 
TIP-ON BLUMOTION sau TIP-ON.

Sisteme de sertare box
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www.blum.com/boxes1 

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Formă

 ▬ Spectru larg de posibilități de design prin liniile 
de program LEGRABOX și TANDEMBOX
 ▬ Înălțimi și design diferit, cât și culori și materiale 
variate – toate acestea fac posibilă personali-
zarea la orice nivel
 ▬ Se pot realiza sertare și extrageri foarte late
 ▬ Posibilitate pentru design de mobilier fără 
mânere
 ▬ Pentru o configurare exactă a rosturilor și linii 
clare există o reglare simplă a fronturilor
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Funcţionare

 ▬ Sistemele box există în variații diferite:  
extragere cu front înalt, extragere interioară, 
sertar sau ca soluţie pentru dulapul de colţ 
SPACE CORNER
 ▬ Prin extrageri totale se asigură o privire de 
ansamblu bună asupra bunurilor depozitate  
și accesul fizic până în spatele sertarului
 ▬ Sistemele speciale de compartimentare 
 ▬ interioară oferă o multitudine de posibilități  
de utilizare
 ▬ Chiar și extragerile late și grele sunt ușor  
de deschis și închis
 ▬ Deschiderea simplă a mobilierului fără mânere 
este asigurată prin diferite sisteme de asistență 
la deschidere

Extragere parţială Extragere totală

Folosirea de uși și poliţe la corpurile 
inferioare ar trebui evitată.

Sistemele box oferă o privire  
de ansamblu bună și un acces facil.
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LEGRABOX
Designul liniar, simplu cu un limbaj clar al formelor, precum și confortul spo-
rit în mișcare: acesta este LEGRABOX. Configurarea uniformă a rosturilor 
este asigurată de reglajul tridimensional a frontului pe înălțime, laterală și 
înclinație. Mobilierul fără mânere poate fi realizat foarte ușor cu asistență 
mecanică sau electrică la mișcare. 



21

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/ 
legrabox1

Design elegant 
Designul LEGRABOX susține tendințele de  
locuit actuale în orice spațiu de locuit și  
deschide multiple posibilități de configurare.  
Pereții laterali drepți, atât la interior, cât și la  
exterior, impresionant de subțiri, de 12.8 mm,  
pot fi integrați armonios în orice mobilier.
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Produse

LEGRABOX oferă variante diferite de design: Cu LEGRABOX free sertarul poate fi personalizat  
cu elemente de design din materiale diferite, la libera alegere. Disponibilitate la cerere

Toate componentele sunt armonizate perfect în ceea ce privește culoarea și materialul

Sertarele din diferite dulapuri pot fi executate cu înălțimi, lungimi și culori diferite

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TANDEMBOX intivo
Cu linia de program TANDEMBOX intivo pot fi îndeplinite dorinţe individuale 
în privinţa designului. BOXCAP, o piesă de supraînălţare din același material 
și culoare ca și laterala de sertar, are un aspect atemporal, simplu și uniform. 
TANDEMBOX intivo cu piese de fixare BOXCOVER și elemente de inserţie  
realizate din materiale la libera alese, de ex. din piele sau sticlă, oferă o libertate 
mare de configurare.
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Design individual cu elemente de inserţie din materiale diferite,  
care sunt fixate în spate și în față de BOXCOVER

Produse

Elemente de inserție din sticlă transparentă sau satinată îndeplinesc dorințele individuale ale clienților – cu sau fără imprimare

Aspect uniform cu BOXCAP, un element de supraînălţare  
din același material și culoare ca și latera de sertar

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TANDEMBOX antaro
Puţin înseamnă de multe ori mai mult – acest lucru este pus în practică de 
TANDEMBOX antaro. Toate piesele au o culoare uniformă, indiferent dacă  
este vorba de sertare, sertare interioare, elemente de extragere cu front sau 
elemente de extragere interioare. Sertarul poate fi închis pe lateral cu elemente 
de inserție din diferite materiale. Lonjeronul rectangular permite realizarea de 
dulapuri cu un design simplu. 
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Produse

TANDEMBOX antaro înseamnă un limbaj clar, dreptunghiular –  
indiferent dacă este construit ca cutie deschisă cu lonjeron sau ca cutie închisă cu element de inserţie

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TANDEMBOX plus
TANDEMBOX plus oferă o libertate mare de configurare. Pentru a permite 
o utilizare cât mai variată, înălţimea lateralelor de sertar este diferită. 
Extragerile pot fi realizate cu pereţi laterali complet închiși sau, prin utilizarea 
de lonjeroane, cu pereţi laterali parţial închiși. Lonjeroanele rotunde și com-
ponentele de plastic care sunt toate de culoare gri caracterizează această 
linie de program.
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Fie cu lonjeron simplu, cu lonjeron dublu sau cu BOXSIDE pentru realizarea unui sertar închis, extragerile TANDEMBOX plus îndeplinesc numeroase dorinţe

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/runners1 

Sisteme de glisare
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Sertare din lemn, executate manual sau industrial, 
înguste sau late, scunde sau înalte. Sistemele de 
glisare de la Blum conving printr-o rulare deosebit 
de ușoară, chiar și cu încărcări dinamice mari.

Pentru un design cu fronturi fără mâner se poate 
utiliza, la alegere, un sistem electric de asistenţă 
la deschidere sau unul mecanic. Mulţumită amor-
tizării integrate BLUMOTION, închiderea poate fi 
lină și silenţioasă.

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Formă

 ▬ Sistem de glisare invizibil pentru utilizatorul 
mobilierului 
 ▬ Există o gamă largă de utilizări, ca de ex.  
poliţe glisante, sertare mici sau extrageri  
foarte late
 ▬ Datorită reglajului simplu al fronturilor,  
configurarea unui rost precis nu reprezintă 
nicio problemă
 ▬ Mobilier cu design fără mânere



33© Copyright by Blum

Funcţionare

 ▬ Valori de încovoiere a șinei reduse și  
rulare lină sunt garantate chiar și la încărcări  
dinamice mari
 ▬ Extragerile totale facilitează o bună privire  
de ansamblu și un acces până în colţurile  
din spate
 ▬ Deschiderea fără probleme a fronturilor fără 
mânere prin asistență mecanică și electrică
 ▬ Închidere lină și silenţioasă, mulţumită 
BLUMOTION

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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MOVENTO
Odată cu dezvoltarea sistemului de glisare MOVENTO, testata și apreciata 
rulare ultra-ușoară a glisierelor Blum a evoluat și ea. Rularea ultraușoară 
sincronizată asigură o calitate a mișcării și mai ridicată. În toate utilizșrile: 
de la sertare și sertare interioare până la elemente de extragere cu front 
sau elemente de extragere interioare.
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MOVENTO se caracterizează prin calitate, rezistenţă la solicitare și stabilitate ridicatăConfigurarea precisă a rosturilor este asigurată de reglajul pe 4 dimensiuni a frontului:  
pe lateral, înclinație, pe înălţime și adâncime

Sistemul sincronizat de glisare MOVENTO convinge printr-o rulare uniformă  
și deosebit de ușoară

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TANDEM
TANDEM este sistemul consacrat de glisare de la Blum pentru sertare și extra-
geri realizate din lemn. Acesta convinge și în cazul sertarelor cu extragere totală 
sau parțială, greu încărcate, printr-o rulare ușoară. Datorită valorilor de încovo-
iere a șinelor, optimizate, se pot realiza sertare mari și late, chiar dacă acestea 
se află în apropiere de podea. Cu TANDEM 19 mm avem în programul nostru un 
sistem de glisare pentru sertare de lemn cu laterale late de 17 până la 19 mm.
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La elemente extractibile foarte late se poate folosi opţional un mecanism de stabilizare laterală, care asigură o rulare paralelă certă și stabilă

Tehnica consacrată Blum ce este responsabilă pentru mersul ușor: cărucior de rulare cu role de plastic ce se uzează greu și treceri de șină  
amortizate pentru reducerea zgomotului

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Produse

Opritori pentru polițe extractibile 
MOVENTO și TANDEM

Calitatea locuinței nu este determinată doar  
de design, ci și de confort. De aceea, pentru  
polițe extractibile cu extrageri totale MOVENTO  
și TANDEM, am elaborat un dispozitiv de blocare 
practic. Acesta blochează pe ambele părți,  
menține polița extractibilă sigur în poziție  
deschisă și se poate debloca comod cu o  
singură mână, datorită sincronizării. 

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/ 
innerdividingsystems1

Cu ajutorul sistemelor practice de compartimentare 
interioară de la Blum, veţi avea ordine în toate 
sertarele și extragerile. Cu AMBIA-LINE pentru 
LEGRABOX sau ORGA-LINE pentru  
TANDEMBOX și toate sistemele de glisare. 
Articolele de depozitat, ca de ex. proviziile sau 
tacâmurile, articolele de baie și accesoriile, pot  
fi depozitate cu o bună vizibilitate și în siguranță.
Spaţiul de depozitare poate fi deci utilizat optim  
și în mod individual.

Sisteme de  
compartimentare  
interioară
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Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Formă

 ▬ O imagine de ansamblu armonioasă: 
Compartimentările interioare continuă forma 
caracteristică a sistemului box în interiorul 
sertarului
 ▬ Sistemele de compartimentare oferă cuve și 
rame ușor de poziţionat, precum și separatoare 
longitudinale și transversale reglabile 
 ▬ Sunt disponibile în materiale de calitate, ca de 
exemplu oţel, oţel inoxidabil sau decor de lemn
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Funcţionare

 ▬ Acum există ordine în fiecare sertar și în 
fiecare element de extragere în toate zonele 
locuinței.
 ▬ Spațiul de depozitare este utilizat în mod optim 
și este adaptat la necesitățile individuale
 ▬ Atât manevrarea, cât și curățarea sunt ușoare
 ▬ Toate lucrurile își au locul lor și sunt rapid la 
îndemână
 ▬ Sunt disponibile elemente ajutătoare practice 
de bucătărie precum suport de cuțit, suport de 
condimente sau suport de farfurii

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/ 
ambialine3

AMBIA-LINE pentru LEGRABOX
Sistemul de compartimentare interioară pentru LEGRABOX asigură un 
design elegant, suplu pentru ordinea perfectă în toate zonele locuinţei.  
Rama cu utilizare flexibilă se integrează armonios în sertarul LEGRABOX, 
este ușor de manipulat și are aplicaţii multiple.
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Diferitele rame pot fi poziționate individual în sertarAlegerea materialului și a culorii:  
potrivit cu rama, sau accentuat în mod conștient

AMBIA-LINE este disponibil în design de oțel sau de lemn

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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ORGA-LINE pentru TANDEMBOX
ORGA-LINE, sistemul de compartimentare interioară pentru TANDEMBOX, 
face ordine în sertare și în elementele de extragere frontale. Separatoare 
transversale și longitudinale flexibile, dar și seturi pentru umplere totală și 
parțială, pot fi adaptate individual pentru toate obiectele de depozitat. Cuve 
de inox de înaltă calitate oferă un acces direct și o vizibilitate bună asupra 
conținutului sertarului. 
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Cu ORGA-LINE veți beneficia de ordine eficientă și clară

ORGA-LINE pentru sertare vă ajută să depozitați  
sigur și ușor accesibil cele mai diferite articole 

Separatoarele longitudinale și transversale flexibile  
pot fi reglate individual la diferite articole de depozitat

Pot fi depozitate ușor accesibil sticle și funduri de tăiat 

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/4formore

4 for more  
tehnologii de mișcare 
de la Blum 

Aflați mai multe despre  
cele 4 tehnologii de mișcare 
de la Blum la:
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Produse

Mai multă libertate pentru o construcție personali-
zată a mobilierului. Datorită celor 4 tehnologii  
de mișcare de la Blum, aveți mai multe avantaje: 
Mai multe soluții care fac mai confortabilă des-
chiderea și închiderea mobilierului. Și mai mult 
spațiu de configurare, pentru a realiza un design 
atractiv cu funcționalitate care inspiră. 

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Formă

 ▬ O multitudine de posibilități noi de design pen-
tru mobilier modern vă stau astfel la dispoziție, 
ca de ex. fronturile fără mânere
 ▬ Există un spectru larg de configuraţii pentru 
elemente de extragere, sisteme de ridicare  
și uși
 ▬ Amortizarea BLUMOTION este deja integrată 
în toate sistemele și astfel invizibilă pentru toți 
utilizatorii de mobilă

Funcţionare

 ▬ Deschiderea elementelor de extragere,  
a sistemelor de ridicare și a ușilor este  
asistată mecanic sau electric
 ▬ Simpla atingere a frontului este suficientă  
pentru ca mobilierul fără mâner să se  
deschidă de la sine
 ▬ Închiderea are loc lent și silențios datorită 
BLUMOTION.
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Produse

pentru sisteme de ridicare, extrageri,  
frigidere/combine frigorifice și mașini de spălat vase

pentru sisteme de ridicare, uși și extrageri

Electric

Mecanic

deschidere 
& închidere 
amortizată

deschidere

Deschiderea sistemelor de ridicare, a extra-
gerilor este susținută electric. Prin atingerea 
frontului mișcările ulterioare vin de la sine. 
Se închide lin și silenţios, datorită amortizării 
integrate BLUMOTION. În cazul sistemelor 
de ridicare, închiderea se face automat, prin 
apăsarea comutatorului. 

Deschide extragerea prin apăsarea frontului, 
respectiv se poate deschide complet.  
Închidere prin apăsare, fără amortizare. 

pentru sistemele de ridicare,  
uși și extrageri

pentru extrageri

Mecanic

Mecanic

închidere 
amortizată

deschidere 
& închidere 
amortizată

Fiecare piesă de mobilier se închide lin și  
silențios – indiferent de greutatea extragerii,  
a ușii sau a sistemelor de ridicare.

Deschide extragerea complet prin apăsarea 
frontului. Este posibilă și deschiderea prin 
tragere. Se închide lin și silențios, datorită 
funcției integrate BLUMOTION. Este posibilă 
și închiderea prin apăsare. 

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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BLUMOTION
Cu BLUMOTION, mobilierul se închide printr-o mișcare lină și silențioasă – 
independent de impulsul de închidere și de greutatea extragerii, a frontului 
sau a ușii. Funcţia este integrată la sistemele de ridicare pentru fronturi, la 
balamale, la sistemele pentru sertare și la cele de glisare.



53

Fără zgomote neplăcute la închiderea ușii – indiferent de impulsul aplicat asupra ușii

Sertarele și elementele de extragere cu încărcături grele se închid sigur 

Chiar și sistemele de ridicare grele se închid plăcut, lin și silențios

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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SERVO-DRIVE
Fronturile fără mânere reprezintă o tendință puternică în domeniul  
designului. Cu ajutorul susșinerii electrice la deschidere SERVO-DRIVE, 
mobilierul fără mânere poate fi realizat foarte simplu. Tehnologiile de  
mișcare de la Blum fac ca deschiderea să fie fascinant de simplă:  
Este suficientă o atingere ușoară și sistemele de ridicare, extragerile și  
frigiderele se deschid ca de la sine.
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Produse

Sistemele de ridicare se pot deschide printr-o atingere ușoară - și se pot închide din nou printr-o apăsare pe buton.

Deschidere electrică a frigiderelor și congelatoarelor integrate, fără mânere,  
precum și a mașinilor de spălat vase. 

Este suficientă o scurtă atingere și extragerile se deschid automat. Închidere lină și 
silențioasă datorită sistemului integrat BLUMOTION. Disponibil și ca aplicație individuală 
pentru extragerea pentru gunoi.

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TIP-ON BLUMOTION
TIP-ON BLUMOTION combină avantajele asistenţei mecanice la deschidere 
TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION Deschidere prin atingere.  
Funcția TIP-ON este activată prin închiderea cu impuls, iar apoi BLUMOTION 
asigură închiderea lină și silențioasă. Caracteristici speciale: Mișcarea este 
susţinută exclusiv mecanic.
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... cât și sisteme box cu TIP-ON BLUMOTIONDeschidere prin apăsare, glisare ușoară, închidere lină și silențioasă

Pot fi realizate atât sisteme de glisare ...

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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TIP-ON
Fie că sunt uși, fronturi cu mecanism de ridicare pivotante, sertare sau 
extrageri: cu ajutorul susţinerii mecanice a deschiderii TIP-ON, se poate 
realiza mobilier fără mânere pentru toate camerele. Mobilierul se închide fie 
prin aplicarea unui impuls, fie prin conducerea cu mâna și apăsarea ușoară 
pe front.
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Sertarele și elementele de extragere se deschid sigur cu TIP-ONUșile fără mâner se deschid fără efort printr-o simplă apăsare

Deschiderea sistemelor de ridicare  
la fronturile fără mâner devine foarte ușoară cu TIP-ON

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Fiecare spaţiu al locuinței impune alte cerinţe  
în privinţa formei și funcţionării mobilerului.  
Prin intermediul programului nostru cuprinzător, 
oferim numeroase soluţii, atât pentru bucătărie, 
dormitor, cameră de zi, baie, garderobă, cât și 
pentru prezentarea produselor în magazin.
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Idei pentru mobilier
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Living

Mobilierul pentru camera de zi trebuie să fie de 
asemenea bine gândit și practic. Astfel, pe lângă 
un design frumos, spaţiul de stocare utilizabil este 
deosebit de important pentru un acces bun.
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Cu sistemul de fixare EXPANDO T pentru fronturi subțiri, sisteme de ridicare, uși și extrageri, designul minimalist pentru mobilier este foarte ușor de realizat.
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Dormitor

Amortizarea BLUMOTION își dovedește utilitatea 
în special în camera de dormit. Asigură închiderea 
lină și silenţioasă și deci liniștea.  
Stabilitatea laterală ridicată și propietăţile excelente 
de rulare completează confortul în timpul folosirii 
mobilei.
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Baie

Din cauza umidităţii ridicate a aerului din baie, 
mobilerul și feroneriile sale sunt expuse unor 
solicitări speciale. Șinele de glisare zincate și tre-
nurile de rulare din material plastic sunt protejate 
bine împotriva coroziunii. Pe de altă parte, în baie 
sunt solicitate soluţii de mobilier care să garan-
teze o utilizare optimă a spaţiului. Faptul că se 
pot realiza sertare late cu lungimi nominale mici 
constituie un avantaj. BLUMOTION asigură și în 
baie o închidere lină și silenţioasă.
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Birou și garderobă

Soluțiile practice susțin un mod de lucru eficient 
în birou , iar în garderobă pot fi depozitate diferite 
lucruri. Sistemele de calitate ale feroneriei conferă 
mai multă calitate mișcării și confort în multe 
domenii ale vieții cotidiene.
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Accesoriile pot fi găsite repede în dulapul de garderobă cu sertare și extrageri

Produse

Descoperiți idei fascinante pentru confort ridicat în toate încăperile  locuinței,  
online pe www.blum-inspirations.com. 

SPACE STEP – Mai mult pe toate planurile

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Magazin

Un mod de prezentare atrăgător și clar pentru 
produse deosebite – în magazin apar cerințe 
speciale pentru o piesă de mobilier. Cu feroneriile 
de înaltă calitate de la Blum, cerințele individuale 
pot fi realizate ușor, în același timp fiind asigurate 
împotriva accesului nedorit datorită CABLOXX.
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CABLOXX pentru depozitare și prezentarea produselor
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Bucătărie

Combinarea zonelor de dining și living este în 
continuare în tendințe. Din acest motiv, design-ul 
bucătăriilor primește tot mai multă atenție.  
Cu toate acestea, latura funcţională a bucătăriei 
nu trebuie neglijată, iar Blum dorește să susţină 
aceasta prin soluţii practice.
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Produse

Soluţii pentru sticle și funduri de lemn

Farfuriile sunt depozitate fără să alunece  
și ajung repede pe masă cu suportul de farfurii Blum

AMBIA-LINE pentru tacâmuri

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Mobila de bucătărie este folosită într-un mod 
intensiv timp de mulţi ani. Sistemele de feronerie 
de calitate ridicată joacă un rol important, pentru 
că acestea fac faţă solicitărilor la care sunt supuse 
zilnic în bucătărie, pe toată durata de viaţă  
a mobilei.
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Organizatorul de folii AMBIA-LINE în sertar

Extragere sub chiuvetă Blum utilizează perfect spațiul de depozitare Creați mai mult spațiu de depozitare în plintă și accesați ușor dulapurile superioare cu SPACE STEP

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Idei pentru bucătării practice
Mobilierul de bucătărie este folosit intens și trebuie să își dovedească  
zilnic utilitatea. Oferim o multitudine de idei referitoare la modul în care pot 
fi maximizate în bucătărie spațiul de depozitare, confortul și ergonomia. 
Haideți să facem schimb de experiență.
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www.blum.com/ 
introideas1 

Produse

Blum se ocupă de mulți ani cu cercetarea ne-
cesităţilor pe care le au utilizatorii de bucătării. 
Cunoștinţele acumulate din aceste observașii 
sunt folosite în activitatea noastră de dezvoltare 
de produse, care fac deschiderea și închiderea 
mobilierului mai simplă și mai confortabilă.  
În definitiv, mobilerul nu trebuie doar să arate 
bine, ci trebuie să fie și practic.

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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www.blum.com/ 
workflow2

Caracteristicile  
unei bucătării practice:

Workflow – Activități 
Depozitare, preparare sau gătire – într-o bucătărie 
se desfășoară zilnic multe activități. Dulapurile ar 
trebui să fie amplasate în bucătărie în funcție de 
procesele de lucru. Astfel, iau naștere zone de lucru 
în care sunt păstrate acele obiecte care sunt nece-
sare acolo. Compartimentarea interioară adec vată 
asigură ordine și facilitează accesul. Se economise-
șc drumurile făcute și timpul petrecut în bucătărie.
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www.blum.com/ 
zoneplanner2

© Copyright by Blum

Planificarea a cinci zone de lucru economisește drumuri parcurse și permite, astfel, procese de 
lucru optime. Proiectați împreună cu clientul dvs. o bucătărie practică cu planificatorul de zone. 

Acordați atenție proceselor de lucru tipice. 

Produse

Totul la îndemână - micul dejun poate fi pregătit fără drumuri lungi.

Curat și rapid - vasele pot fi puse la loc din doar câteva mișcări. 

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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+15 % +30 % +55 %

Mai mult spaţiu de depozitare util ...

... prin extrageri închise  
mai înalte până la.

... prin extrageri mai late cu până la ... ... prin extrageri mai adânci 
cu până la ...

Caracteristicile  
unei bucătării practice:

Space – Spațiu 
Este important să existe suficient spaţiu de depo-
zitare, pentru ca toate produsele să aibă locul lor 
și să fie la îndemână atunci când este nevoie de 
ele. Indiferent de cât de mare este spaţiul efectiv 
al bucătăriei, soluţiile de feronerie Blum ajută la 
folosirea optimă a spaţiului disponibil și acoperă 
astfel necesarul individual de spaţiu de depozitare.
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Caracteristicile  
unei bucătării practice:

Motion – Mișcare
Mobilierul de bucătărie este folosit timp îndelun-
gat și în mod intens. De aceea, este deosebit de 
important confortul utilizării. Fie că sunt sisteme 
electrice sau mecanice de susținere a mișcării, 
soluțiile de la Blum asigură un confort ridicat.

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Calitatea mișcării este 
însăși calitatea vieţii



83

Rămânem în mișcare, pentru a promova idei. 
Nu întrebăm doar: Se poate realiza? Ci și: Ce 
înseamnă pentru dvs.? Pentru că nu este vorba 
doar despre ideile noastre. Este vorba mai ales, 
despre a face posibilă materializarea ideilor.  
Ne străduim împreună cu dvs. Gândim împreună, 
gândim mai departe, gândim înainte. Pentru a 
veni cât mai bine în întâmpinarea necesităților 
dvs. Haideți să vorbim despre idei și soluții noi 
pentru un confort ridicat al locuinței. 

www.blum.com/movingideas

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Design

Sistemele de feronerie de la BLUM nu sunt doar 
frumoase – ele vă oferă și o multitudine de posi-
bilităţi în ceea ce privește designul. În funcţie de 
conceptul configurării sunt posibile realizarea de 
rosturi orizontale, verticale sau pe suprafeţe lungi. 
Blum susţine astfel funcţionalitatea și designul 
creativ.
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Libertatea mare de design rezultă din configurarea cu sau fără mâner

Produse Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Servicii pentru  
designeri și arhitecţi
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www.blum.com/interiordesigners1

Produse

Ce beneficii aveți? 
Nu numai că aveți o privire de ansamblu asupra 
întregii game de produse Blum, ci aveți la dispo-
ziție și informațiile importante cu privire la detalii. 
Direct de la producătorul de feronerie, fără erori. 
Astfel, economisiți timp prețios pentru redactarea 
și crearea proiectelor dvs. 

Consiliere personală
Vă ajutăm cu plăcere cu răspunsuri și recoman-
dări cu privire la proiectarea și realizarea ideilor 
dumneavoastră. Găsiți specialistul Blum, dar și 
inspirație pentru fiecare încăpere a locuinței, la 
adresa www.blum.com/interiordesigners

Cum vă putem susţine? 
Vă punem la dispoziție informații atent pregătite 
pentru întreaga gamă de produse Blum.  
Pentru o selectare mai simplă a produselor și  
o punere în practică a ideilor dvs. de mobilier, 
noi vă consiliem personal. Vă oferim întotdeauna 
inspirație în ceea ce privește designul.

Documente promoţionale
Concentrați-vă asupra design-ului. La punerea în practică a ideilor 
dvs. vă ajută prezentările noastre detaliate.

Care sunt provocările dumneavoastră? 
Cerințele cu privire la funcționalitatea mobilierului 
devin tot mai ridicate, iar dorințele de design, din 
ce în ce mai personalizate. Cine vrea să se dife-
renţieze are nevoie de produse fiabile, dar și de 
siguranța faptului că rezultatul dintr-o proiectare 
creativă și o configurare practică se poate realiza, 
iar la final să și funcționeze perfect. 

Puteți obţine de la noi o broșură de prezentare sau 
puteți descărca această prezentare în formă digitală.

Despre noiIdei pentru mobilier Idei pentru bucătărie 
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Premii pentru design
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EXPANDO T

CLIP top BLUMOTION

ORGA-LINE

AMBIA-LINE

TANDEMBOX plus

TANDEMBOX intivo

TANDEMBOX antaro

LEGRABOX free

LEGRABOX pure

BLUMOTION

SERVO-DRIVE flex

best of 
the best

best of 
the best

nominee

nominee

special
mention

special
mention

special
mention

special
mention

special
mention

nominee

nominee

special
mention

nomineebest of 
the best

nominee

Gold
Award

Gold
Award

Produse

Programul de sisteme de ridicare AVENTOS

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO și uși subțiri

CLIP top BLUMOTION de culoare negru onix

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

TIP-ON BLUMOTION pentru extrageri

TIP-ON pentru uși

SERVO-DRIVE pentru extrageri

Informații detaliate referitoare la premii:  
www.blum.com/award
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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

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt fabrici în Austria 
(Vorarlberg) şi alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum şi 32 de filiale, 
respectiv reprezentanţe. Compania aprovizionea-
ză peste 120 de pieţe de pe toate continentele. 
8.300 de angajaţi lucrează în întreaga lume pentru 
compania Blum, dintre care 6.200 în Vorarlberg.

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu produsele noastre, 
adică producătorul, comerciantul, montatorul şi uti-
lizatorul mobilierului, trebuie să profite de pe urma 
avantajelor oferite de acestea şi să obţină benefi-
ciul său personal”, aceasta reprezintă chintesenţa 
filozofiei beneficiului global pentru clienţi însuşită 
de firma Blum.

Inovaţii
Pentru a oferi clienţiilor soluţii inovatoare de fero-
nerie şi pentru a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de investiţii sistematice 
în cercetare şi dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregătirea profesională a 
angajaţilor. Cu peste 2.100 brevete înregistrate la 
nivel global, se numără printre cele mai inovatoare 
companii austriece.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate nu se aplică 
doar în cazul produselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu clienţii şi partenerii 
săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată în 
privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un comportament 
ecologic raţional este avantajos din punct de ve-
dere economic pe termen lung. Legat de aceasta, 
longevitatea produselor noastre este numai un 
aspect important între multe altele. Alte măsuri 
importante sunt folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor 
şi implementarea unui management energetic 
modern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale unei bucătării 
practice sunt 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 ireproşa-
bilă, confort şi ergonomie în interiorul mobilierului.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2020
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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

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt fabrici în Austria 
(Vorarlberg) şi alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum şi 32 de filiale, 
respectiv reprezentanţe. Compania aprovizionea-
ză peste 120 de pieţe de pe toate continentele. 
8.300 de angajaţi lucrează în întreaga lume pentru 
compania Blum, dintre care 6.200 în Vorarlberg.

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu produsele noastre, 
adică producătorul, comerciantul, montatorul şi uti-
lizatorul mobilierului, trebuie să profite de pe urma 
avantajelor oferite de acestea şi să obţină benefi-
ciul său personal”, aceasta reprezintă chintesenţa 
filozofiei beneficiului global pentru clienţi însuşită 
de firma Blum.

Inovaţii
Pentru a oferi clienţiilor soluţii inovatoare de fero-
nerie şi pentru a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de investiţii sistematice 
în cercetare şi dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregătirea profesională a 
angajaţilor. Cu peste 2.100 brevete înregistrate la 
nivel global, se numără printre cele mai inovatoare 
companii austriece.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate nu se aplică 
doar în cazul produselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu clienţii şi partenerii 
săi să îndeplinească aceeaşi exigenţă ridicată în 
privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un comportament 
ecologic raţional este avantajos din punct de ve-
dere economic pe termen lung. Legat de aceasta, 
longevitatea produselor noastre este numai un 
aspect important între multe altele. Alte măsuri 
importante sunt folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor 
şi implementarea unui management energetic 
modern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale unei bucătării 
practice sunt 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 ireproşa-
bilă, confort şi ergonomie în interiorul mobilierului.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2020
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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
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