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Bun venit/Introducere

Această broșură conține propuneri pentru dialogul cu clienții finali.

Conține idei despre prezentarea vizuală a produselor Blum într-un showroom sau la un târg.

În mod ideal, la fața locului trebuie să fie prezent mobilier echipat cu produse Blum. Cerințele

minime presupun o bucătărie proiectată după principii practice. Această broșură nu înlocuiește
școlarizarea, ci trebuie privită ca o măsură de susținere. În plus, oferă atât o vizibilitate asupra

argumentelor principale cu privire la produse și soluții, cât și propuneri pentru exemple practice
de utilizare (vezi pictograme).

Pictograme

Informații pentru persoana care face prezentarea

Exemplu practic

principale și date concrete.

prezentarea o poate relata pentru a evidenția

Aici sunt prezentate informații generale, argumente
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Este o poveste pe care persoana care face
argumentele de utilizare.

Orice bucătărie are două aspecte: este frumoasă și practică

V-ați gândit vreodată cât de des și cât de mult timp folosiți bucătăria dumneavoastră? În medie, o bucătărie se folosește până la 20 de ani sau chiar mai
mult. Prin urmare, trebuie să își dovedească funcționalitatea în viața de zi cu zi, de-a lungul multor ani. Din acest motiv trebuie să fie nu doar frumoasă, ci
și practică.
Frumusețea este în ochii privitorului: dumneavoastră decideți ce vă place. Ce anume presupune o bucătărie practică, este un aspect valabil pentru toți
utilizatorii de bucătării, în aceeași măsură. Dacă funcționalitatea este luată în considerare încă din faza de proiectare, vă veți putea bucura mulți ani de
noua dumneavoastră bucătărie. Lăsați-vă inspirat de soluții funcționale și de idei pentru bucătăria dumneavoastră.

Blum-cercetarea necesităților

Blum-observarea utilizării bucătăriei

A ști încă de astăzi care sunt necesitățile de mâine.
AGE EXPLORER® este un costum care simulează diverse restricții
fizice care pot apărea de-a lungul anilor. Cu acesta testăm atât
produsele noi, cât și cele existente cu privire la utilizare și ergonomie;
astfel, putem satisface acum și mai bine necesitățile utilizatorului de
bucătării.

Blum observă de mulți ani cum folosesc utilizatorii din lumea
întreagă bucătăria.
În cadrul observațiilor noastre despre utilizarea bucătăriei, privim cu
atenție și filmăm atunci când oamenii gătesc în propria bucătărie.
Rezultatele acestor observații sunt incluse direct în dezvoltarea de
produse.

Astfel, putem dezvolta și putem testa încă de astăzi produse
care oferă utilizatorului de bucătării și avantaje ergonomice pe
termen lung.

Astfel, iau naștere idei despre cum pot fi configurate și mai practic
bucătăriile moderne.
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Idei de la Blum pentru
bucătării practice
Mobilierul de bucătărie este utilizat intens și trebuie să-și dovedească zilnic
funcționalitatea. În cazul bucătăriilor funcționale, atenția se îndreaptă spre
procesele simple de lucru, spațiul de depozitare suficient și confortul ridicat de
mișcare. Toate acestea se regăsesc în activități, spațiu și mișcare. Pentru im
plementarea acestora vă susținem cu sisteme inovatoare de feronerie, aplicații
elegante de dulap și cunoștințe utile pentru proiectarea bucătăriei.

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

Activități

▬▬Imaginea activităților tipice de zi cu zi în bucătărie ajută la recunoașterea
unor procese bine gândite

▬▬Împărțirea bucătăriei în 5 zone: depozitare, păstrare, curățenie, preparare,
gătit/copt

▬▬Acces optim prin: extrageri totale și sisteme de ridicare montate în loc de uși,

compartimentare interioară și depozitarea produselor folosite frecvent la înălțimi
accesibile

Exemplu practic pentru procese de lucru simple: pregătirea micului dejun

Pe baza exemplelor din viața de zi cu zi în bucătărie, se poate verifica cel mai bine dacă o bucătărie este practică și dacă procesele de lucru funcționează.
Imaginați-vă că vă pregătiți micul dejun dimineața. Este posibil să aveți nevoie de cereale din dulapul de provizii, un bol pentru cereale, o ceașcă de
cafea (cafetiera este în apropiere?), un pahar pentru suc de portocale și tacâmuri. Dacă toate ustensilele pentru micul dejun sunt depozitate în apropiere
unele de altele, drumurile parcurse vor fi scurte, iar soluțiile practice, ca, de exemplu, extragerile cu compartimentare interioară și sistemele de ridicare
în dulapurile suspendate, vă asigură că aveți totul la îndemână. Astfel, fiecare dimineață începe complet fără stres.

Împărțirea bucătăriei în 5 zone
Dacă depozitați toate produsele acolo unde aveți nevoie de ele, de ex.
cuțitele în zona de preparare și bureții de vase lângă chiuvetă, reduceți
distanțele parcurse și timpul. (În exemplul de mai sus, utilizatorul
accesează trei dulapuri diferite, totul se face însă în mod practic, din
aceeași poziție.)

După acest principiu, se poate împărți în zone întreaga bucătărie:
Zona de depozitare, zona de păstrare, zona de curățenie, zona de
preparare și zona de gătit/copt. Aceste zone sunt aplicabile oricărei
bucătării, indiferent de mărimea și forma acesteia. Pentru dreptaci,
sunt ordonate în sensul acelor de ceasornic, iar pentru stângaci invers.
Planificator online de zone: www.blum.com/zoneplanner
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Spațiu

Utilizare optimă a spațiului

▬▬Necesarul de spațiu de depozitare este individual. Factorii importanți sunt:
mărimea gospodăriei, obiceiurile de gătit și de cumpărături, stilul de viață

▬▬Spațiul disponibil poate fi utilizat în mod optim: prin extrageri mai adânci,
mai late și mai înalte cu laturi închise

▬▬Spațiul de depozitare suplimentar poate fi creat cu ajutorul unor soluții cum

ar fi extragerea de sub chiuvetă, dulapul de colț SPACE CORNER și dulapul
de provizii SPACE TOWER

Necesar individual de spațiu de depozitare
Imaginați-vă că aranjați toate lucrurile în noua dumneavoastră bucătărie și constatați că nu aveți
spațiu suficient! Necesarul de spațiu poate fi foarte diferit. Din acest motiv este important ca deja în
faza de proiectare să vă gândiți unde doriți să depozitați ulterior toate obiectele. De cât spațiu aveți
nevoie pentru oale, veselă, tigăi, condimente...? Informați-vă proiectantul de bucătării în timp util –
doar dacă vă cunoaște dorințele, poate să le ia în considerare.
Sfat: Gândiți-vă și la necesitățile dumneavoastră viitoare.

Utilizați spațiul disponibil în mod optim
Nu doriți să irosiți niciun centimetru? Spațiul disponibil poate crește semnificativ prin mici modificări
aduse dulapurilor! În loc de două dulapuri înguste, puteți folosi un dulap cu extrageri late (până
la 15 % mai mult spațiu de depozitare). Alegeți extrageri înalte cu laturi închise (până la 55 % mai
mult spațiu util). Obiectele depozitate pot fi stivuite mai bine, niciun obiect nu poate ieși în afara
sertarului – de ex. coada unei tigăi. Cu sisteme de extragere mai adânci se poate obține în plus până
la 30 % mai mult spațiu de depozitare.

Câștigarea de spațiu nou de depozitare
De asemenea, aplicațiile inovatoare de dulapuri pot utiliza spațiul disponibil în mod optim. Un exemplu bun este soluția Blum pentru dulapul de sub chiuvetă. Extragerea în formă de U de sub chiuvetă
utilizează spațiul disponibil din părțile laterale ale chiuvetei. Acesta este deseori irosit, fiind mascat
cu un front fix. Cu toate acestea, este un spațiu optim pentru bureți, detergent de vase și multe altele.
Soluții practice există și pentru colț (SPACE CORNER), pentru provizii (SPACE TOWER) sau chiar și
pentru plinta mobilierului (SPACE STEP).
Mai multe aplicații de dulap: www.blum.com/ideas
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Confort de mișcare ridicat

Mișcare

▬▬O bucătărie trebuie să confere confort în utilizare. Deschiderea, închiderea
și utilizarea trebuie să fie simple și confortabile

▬▬Mișcarea nu este întotdeauna aceeași: experiența reală, încercarea concretă
și comparația pe perioada târgurilor oferă așa numitele momente „AHA” și vă
pot ajuta în luarea unei decizii

▬▬Tehnologiile de mișcare aduc un confort ridicat și sprijină utilizatorul de

bucătării: închiderea amortizată cu BLUMOTION, deschiderea electrică
cu SERVO-DRIVE, deschiderea mecanică cu TIP-ON și deschiderea

mecanică în combinație cu închiderea amortizată TIP-ON BLUMOTION

Închidere amortizată
mecanic
Fiecare front de mobilier se
închide lin și silențios – indiferent de greutatea extragerii,
a ușilor sau a sistemului de
ridicare.

Deschidere electrică și
închidere amortizată
Susține deschiderea după
apăsarea ușoară a frontului.
Deschiderea ulterioară este
complet liberă. Se închide lin
și silențios, datorită amortizării
integrate BLUMOTION.

Amortizarea bună ca factor decisiv pentru
confort

Imaginați-vă că aveți o extragere lată și foarte încărcată pentru farfurii. Cu sistemul electric de asistență la deschidere SERVO-DRIVE,
aceasta se poate deschide acum prin simpla atingere. Datorită rulării
foarte ușoare a șinei, extragerea funcționează ușor și în același
timp este stabilă. Indiferent cu ce forță se împinge, extragerea se va
închide tot timpul lin și silențios, datorită BLUMOTION.

Deschidere mecanică și
închidere amortizată
Deschide extragerea prin
apăsarea frontului atât de
mult, încât îl puteți deschide
complet. Se închide lin și
silențios, cu o împingere ușoară, datorită funcției integrate
BLUMOTION.

Deschidere mecanică
Deschide mobilierul prin
apăsarea frontului atât de
mult, încât aceasta se poate
deschide, respectiv se poate
extrage complet. Închidere
prin apăsare.

Ce înseamnă confort de mișcare?

De multe ori, lucrurile mici sunt cele care fac diferența. Așa și cu
funcțiile confortabile fără de care nu ne mai putem imagina viața de
zi cu zi, odată ce ne-am obișnuit cu ele.
Mobilierul echipat cu SERVO-DRIVE poate fi deschis prin apăsarea
ușoară a frontului. Sistemele de ridicare se închid la o apăsare de
buton. Vă veți putea concentra pe lucrurile importante, iar bucătăria
dumneavoastră vă susține discret.
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Sisteme de ridicare pentru uși
AVENTOS
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AVENTOS

Sisteme de ridicare
pentru uși

Confort de mișcare unic cu AVENTOS

Sistemul de ridicare oferă libertate de mișcare utilizatorului, poate
rămâne deschis în timpul lucrului și oferă acces optim la interiorul
dulapului.

▬▬Confort ridicat de mișcare: Fronturile grele se deschid cu ușurință,

mânerul rămâne mereu accesibil datorită stopului variabil, iar închi
derea este lină și silențioasă datorită BLUMOTION
▬▬Libertate de configurare: AVENTOS se poate implementa flexibil
pe lungime sau pe înălțime, în funcție de spațiul disponibil,
de necesarul de spațiu de depozitare sau de dorințele de design
▬▬Tipuri diferite de sisteme de ridicare: sistem de ridicare pentru ușă
pliantă, basculantă, paralelă sau pivotantă
▬▬Compatibile cu sistemul electric de asistență a mișcării
SERVO-DRIVE: Deschidere prin atingere, închidere la
apăsarea unui buton
▬▬Sisteme de ridicare AVENTOS (HK top, HK-S, HK-XS) sunt
disponibile și cu asistența mecanică la deschidere TIP-ON

Exemplu practic: Golirea mașinii de spălat vase
Imaginați-vă că doriți să goliți mașina de spălat vase și să așezați
paharele și farfuriile în dulapul suspendat.
Cu AVENTOS, frontul se deplasează în sus din zona de utilizare,
frontul rămânând în poziția dorită. Ambele mâini sunt libere, iar
accesul la interiorul dulapului este optim. Datorită BLUMOTION,
AVENTOS se închide întotdeauna lin și silențios.
Dacă sistemul de ridicare este echipat cu SERVO-DRIVE, o simplă
atingere cu cotul, de exemplu, poate deschide dulapul când aveți mâinile ocupate. Apăsarea unui buton este suficientă pentru închidere.
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Sisteme de balamale
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
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CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Sisteme de balamale

CLIP top BLUMOTION – balamale pentru confortul ridicat al mișcării ușilor
▬▬Acces confortabil la interiorul dulapului,
datorită unghiului mare de deschidere

▬▬Ușile se închid lin și silențios cu

BLUMOTION (integrat sau opțional pentru
clipsare, înșurubare sau găurire)
▬▬Pentru fronturi fără mânere: sisteme
mecanice de asistență la deschidere TIP-ON
▬▬Rosturi elegante și exacte, datorită
tehnologiei excelente de reglare
▬▬Calitate ridicată – pe toată durata de viață
a mobilierului
▬▬Disponibil și în varianta de culoare închisă
negru onix

Exemplu practic: Locuința fără zgomot
Imaginați-vă că vă treziți dimineața devreme. Partenerul/partenera dumneavoastră
doarme încă și nu doriți să îl/o treziți, atunci
când scoateți hainele din dulapul de haine.
Ușile se închid tot timpul lin și silențios cu
BLUMOTION.

Exemplu practic: Design și calitate
Imaginați-vă că aveți în camera de zi mobilier
de culoare închisă. Balamalele noastre în
varianta de culoare închisă, negru onix,
se integrează discret în mobilier și conferă
accente deosebite.
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Sisteme box
LEGRABOX și TANDEMBOX
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LEGRABOX și TANDEMBOX

Design drept, elegant și simplu cu LEGRABOX

▬▬Pereții laterali cu o grosime de numai 12.8 mm se integrează

armonios în orice mobilier
▬▬Sistemul de glisare oferă și mai mult confort al mișcării,
la capacități de încărcare de până la 70 kg
▬▬Compatibil cu tehnologiile de mișcare
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION și TIP-ON
▬▬Disponibil în diferite culori și modele:

▬▬LEGRABOX pure cu suprafețe metalice mate
▬▬Varianta de design LEGRABOX free pentru extrageri
cu front înalt, înălțime C

▬▬Vizibilitate și ordine cu AMBIA-LINE, un sistem de compartimentare
interioară adaptat la designul lateralei

Sisteme box

Multiple opțiuni pentru sertare și extrageri cu
TANDEMBOX

▬▬Confort de mișcare ridicat prin glisarea foarte ușoară

consacrată, chiar și în cazul încărcării maxime; se închide
lin și silențios datorită BLUMOTION
▬▬Laterale ușor de întreținut din metale de calitate ridicată
▬▬Disponibil în diferite culori și modele:

▬▬TANDEMBOX antaro cu lonjeron rectangular și laterale
deschise sau închise datorită elementelor de design

▬▬TANDEMBOX plus cu lonjeron rotund și gamă largă de
aplicații; Laterale închise sunt posibile și în acest caz

▬▬Compatibil cu tehnologiile de mișcare

BLUMOTION, SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

▬▬Vizibilitate și ordine cu compartimentările interioare
ORGA-LINE pentru cele mai variate aplicații

Exemplu practic: Activitate ergonomică în bucătărie
Imaginați-vă că aveți dulapuri inferioare cu polițe
și ușă. Dacă aveți nevoie, de exemplu, de un
recipient de plastic și capacul potrivit, scoaterea
acestuia poate fi dificilă: trebuie să vă aplecați,
să căutați și să mutați eventual alte obiecte
depozitate. Cu ajutorul sertarelor cu extragere
totală, aveți vizibilitate și totul la îndemână.
Compartimentările interioare asigură ordine și
vizibilitate excelente.
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Sisteme de glisare
MOVENTO și TANDEM
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MOVENTO și TANDEM

Sisteme de glisare

Gisare extrem de ușoară pentru sertare și extrageri din lemn cu MOVENTO și TANDEM
▬▬Sisteme de glisare ascunse cu proprietăți de rulare excepționale
▬▬Calitate ridicată, capacitate de încărcare și stabilitate crescute
▬▬Vizibilitate bună și acces până în cel mai îndepărtat colț,
datorită sertarelor și extragerilor cu extragere totală

▬▬Se închide lin și silențios cu amortizare BLUMOTION integrată
▬▬Pentru mobilier fără mânere: se deschide electric cu

SERVO-DRIVE, mecanic cu TIP-ON sau TIP-ON BLUMOTION

▬▬Permite implementarea tendințelor de design pentru mobilier în

toate încăperile locuinței (de ex. extrageri în apropiere de podea sau
fronturi foarte late)

Exemplu practic: Mobilier de calitate
cu funcționalitate ridicată

Imaginați-vă că doriți să vă cumpărați mobilier nou pentru camera
de zi, poate din lemn nobil și design clasic? Sistemele de glisare
ascunse de la Blum ajută la implementarea individuală a designului
pentru orice gusturi. Materialul sertarelor se poate adapta la front,
tehnologia fiind invizibilă. Sertarele cu extragere totală glisează cu
ușurință și atunci când sunt foarte încărcate. Spațiul de depozitare
existent va fi utilizat astfel cu acces optim.

Exemplu practic: Suprafață de depozitare,
acolo unde este nevoie de ea

Imaginați-vă că aveți într-o mână un coș cu rufe și în cealaltă
țineți un copil. Cu dispozitivul de blocare pentru polițe, polițele
glisante se fixează automat în poziția extrasă și vă asigură
astfel suprafața de depozitare. Vă puteți așeza comod coșul cu
rufe și puteți sorta hainele. Cu doar o mână deblocați dispozitivul de blocare și suprafața de depozitare dispare din nou.
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Sisteme de
compartimentare interioară
AMBIA-LINE și ORGA-LINE
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AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Ordine perfectă cu AMBIA-LINE pentru
LEGRABOX

▬▬Design elegant, drept
▬▬Ramele se pot poziționa la libera alegere
▬▬Suport pentru tacâmuri cu casete și suprafață fină la atingere
▬▬Se pot utiliza în orice încăpere a locuinței
▬▬Disponibile în design de oțel sau lemn

Sisteme de compartimentare interioară

O multitudine de avantaje practice cu
ORGA-LINE pentru TANDEMBOX

▬▬Compartimentare de calitate pentru ustensile și casete din
oțel inoxidabil, ușor de curățat

▬▬Casetele se pot așeza flexibil
▬▬Seturi cu ocupare completă sau parțială a sertarului
▬▬Separatoare longitudinale și transversale reglabile
▬▬Perete intermediar stabil pentru compartimentare longitudinală

Exemplu practic: Gata cu haosul din sertare

Vi se întâmplă și dumneavoastră acasă? Un sertar plin cu tot felul de
mărunțișuri.
Păstrarea ordinii este practic imposibilă, de multe ori trebuie să
căutați îndelung ceea ce aveți nevoie.

Cu sistemele de compartimentare interioară, obiectele sunt ușor de
găsit și mereu la îndemână. Bucătăria dumneavoastră devine astfel
și mai practică!
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Sisteme de compartimentare interioară

AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Utilizare: Tacâmuri

AMBIA-LINE
▬▬Suport pentru tacâmuri cu suprafață fină la atingere sau
design de lemn și ramă cu design de oțel sau lemn
▬▬Suprafața fină la atingere asigură o depozitare aproape
silențioasă a tacâmurilor
▬▬Suportul pentru tacâmuri și ramele pot fi combinate în
funcție de necesități

ORGA-LINE

▬▬Casete din inox și compartimentări pentru ustensile
din oțel inoxidabil

▬▬Dispunere flexibilă a casetelor ORGA-LINE,

a separatoarelor longitudinale și transversale

▬▬Seturi cu ocupare completă sau parțială a sertarului

Utilizare: Ustensile de lucru

AMBIA-LINE
▬▬Ustensilele de lucru sunt păstrate vizibil lângă blatul de lucru
▬▬Dispunere flexibilă a ramelor de sertare AMBIA-LINE
▬▬Compatibil cu suportul de cuțite AMBIA LINE și cu dispozitivul
de tăiat folie

20

ORGA-LINE

▬▬Ustensilele de lucru sunt păstrate vizibil lângă blatul de lucru
▬▬Așezare flexibilă a casetelor ORGA-LINE, a separatoarelor
longitudinale și transversale

▬▬Compatibil cu suportul de cuțite ORGA LINE și cu dispozitivul
de tăiat folie

AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Sisteme de compartimentare interioară

Utilizare: Oale și capace

AMBIA-LINE
▬▬Oalele sunt depozitate chiar lângă plită, garantând astfel
distanțe scurte de parcurs și acces ușor
▬▬Aranjare ordonată a oalelor și capacelor
▬▬Capacele pot fi depozitate într-un unghi accesibil datorită
traversei tip bară AMBIA-LINE

ORGA-LINE

▬▬Oalele sunt depozitate chiar lângă plită, garantând astfel
distanțe scurte de parcurs și acces ușor

▬▬Aranjare ordonată a oalelor și capacelor
▬▬Separatoare longitudinale și transversale reglabile

Utilizare: Sticle și tocătoare

AMBIA-LINE
▬▬Depozitare ordonată și sigură a sticlelor de oțet și ulei –
fără riscul răsturnării lor
▬▬Soluție pentru sticle AMBIA-LINE cu separatoare transversale flexibile
▬▬Acces direct la tocătoare datorită poziției verticale de depozitare

ORGA-LINE

▬▬Depozitare ordonată și sigură a sticlelor de oțet și ulei –
fără riscul răsturnării lor

▬▬Perete intermediar ORGA-LINE cu separatoare transversale flexibile
și tavă din oțel inox ușor de curățat

▬▬Acces direct la tocătoare datorită poziției verticale de depozitare
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Sisteme de compartimentare interioară

AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Utilizare: Recipiente din plastic

AMBIA-LINE
▬▬Depozitare ordonată
▬▬Capacele și recipientele pot fi depozitate separat
cu rama pentru extragere cu front înalt AMBIA-LINE

ORGA-LINE

▬▬Păstrare ordonată prin separarea recipientelor și capacelor
▬▬Aranjare flexibilă a compartimentărilor ORGA-LINE transversale
și longitudinale

Utilizare: Baie

AMBIA-LINE
▬▬Păstrare atractivă, vizibilă și ordonată a articolelor cosmetice
▬▬Materiale ușor de îngrijit, cu rezistență împotriva umidității
crescute a aerului
▬▬Aranjare flexibilă a ramelor AMBIA-LINE
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ORGA-LINE

▬▬Și în baie, ORGA-LINE vă oferă vizibilitate și ordine
▬▬Aranjare flexibilă a casetelor ORGA-LINE, a separatoarelor
longitudinale și transversale

▬▬Depozitare igienică casetele se pot spăla în mașina de spălat vase

AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Sisteme de compartimentare interioară

Utilizare: Camera de zi

AMBIA-LINE
▬▬Păstrare ordonată a camerelor foto și a accesoriilor
▬▬Aranjare flexibilă a ramelor pentru sertare AMBIA-LINE

ORGA-LINE

▬▬Păstrare ordonată a camerelor foto și a accesoriilor
▬▬Aranjare flexibilă a casetelor ORGA-LINE, a separatoarelor
longitudinale și transversale

Utilizare: Hol

AMBIA-LINE
▬▬Aranjare ordonată a mănușilor, bijuteriilor și eșarfelor
▬▬Accesoriul perfect este găsit imediat

ORGA-LINE

▬▬Aranjare ordonată a mănușilor, bijuteriilor și eșarfelor
▬▬Accesoriul perfect este găsit imediat
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Sisteme de compartimentare interioară

AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Ajutoare practice în bucătărie: Dispozitiv de tăiat folie pentru folie de plastic și de aluminiu

AMBIA-LINE – Dispozitiv de tăiat folie
▬▬Dispozitiv de tăiat folie pentru folie de
plastic și de aluminiu
▬▬Extragere fără cute și tăiere perfectă a
foliei
▬▬Fără lipire sau rupere a foliei
▬▬Dispozitivul de tăiat folie se depozitează
perfect în rama de sertar AMBIA-LINE

ORGA-LINE – Dispozitiv de tăiat folie
pentru folie de plastic
▬▬Extragere fără cute și tăiere perfectă a
foliei cu bara pentru folie Blum
▬▬Fără lipire, fără căutarea capătului foliei
▬▬Pentru utilizare în sertar sau pe blatul
de lucru
▬▬Se depozitează perfect în setul
ORGA-LINE

ORGA-LINE – Dispozitiv de tăiat folie de
aluminiu
▬▬Tăiere simplă și precisă
▬▬Fără rupere a foliei
▬▬Pentru utilizare în sertare sau
pe blatul de lucru
▬▬Se depozitează perfect în setul
ORGA-LINE

Ajutoare practice în bucătărie: Suportul de farfurii Blum
Suportul de farfurii Blum
▬▬Un suport de farfurii pentru ambele
sisteme de compartimentare interioară
▬▬Depozitare până la 12 farfurii, stivuite
frumos
▬▬Poziție sigură, siguranță antiderapare
▬▬Reglabil continuu la diverse dimensiuni
de farfurie, chiar și pentru farfurii pătrate
▬▬Datorită celor două mânere, suportul de
farfurii se poate scoate și transporta cu
ușurință, de ex. la masă sau în grădină
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AMBIA-LINE și ORGA-LINE

Sisteme de compartimentare interioară

Ajutoare practice în bucătărie: Suport de condimente (mirodenii)

AMBIA-LINE
▬▬Depozitare vizibilă și sigură a recipientelor de condimente
▬▬Condimentele sunt ușor accesibile într-o extragere cu front
înalt în apropierea blatului de lucru și a plitei
▬▬Datorită poziției oblice, etichetele sunt ușor de citit și
condimentele potrivite sunt imediat la îndemână
▬▬Suportul pentru condimente își găsește locul în rama
AMBIA-LINE a extragerii cu front înalt

ORGA-LINE

▬▬Depozitare vizibilă și sigură a recipientelor de condimente
▬▬Se poate scoate, de ex. pentru a-l transporta la punctul de
gătit sau la masă

▬▬Potrivit pentru toate recipientele cu condimente, mici sau mari

Ajutoare practice în bucătărie: Suport de cuțite

AMBIA-LINE
▬▬Depozitare vizibilă și sigură a până la 9 cuțite de diferite mărimi
▬▬Lamele cuțitelor sunt protejate și rămân ascuțite
▬▬Suportul de cuțite se depozitează perfect în rama de
sertar AMBIA-LINE

ORGA-LINE

▬▬Depozitare vizibilă și sigură a până la 9 cuțite de diferite mărimi
▬▬Cuțitele sunt rapid la îndemână
▬▬Suportul de cuțite se depozitează perfect în setul ORGA-LINE
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Tehnologii de mișcare
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION și TIP-ON
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Sistem de amortizare BLUMOTION

Tehnologii de mișcare

Închidere lină și silențioasă

▬▬Închidere lină și silențioasă a mobilierului, indiferent de forța cu care se închide
▬▬Integrat la sertare, uși și sisteme de ridicare

Exemplu practic: Fără zgomote neplăcute la închidere
Imaginați-vă că aveți oaspeți care
discută sau un bebeluș care doarme.
Chiar dacă luați cești de cafea sau
pahare din dulapul suspendat: toate
ușile, extragerile și sistemele de ridicare
se închid mereu lin și silențios, datorită
BLUMOTION.
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Tehnologii de mișcare

SERVO-DRIVE – Sisteme electrice de asistență
a mișcării pentru extrageri și sisteme de ridicare

SERVO-DRIVE – Sisteme electrice de asistență a mișcării pentru extrageri
▬▬Se deschide ca de la sine: este suficientă o atingere ușoară a frontului
▬▬Deosebit de practic, mai ales atunci când nu aveți nicio mână liberă: Deschiderea este
posibilă cu piciorul, genunchiul sau șoldul

▬▬Închiderea este mereu lină și silențioasă datorită BLUMOTION
▬▬Libertate mare de proiectare cu confort maxim al mișcării pentru mobilier fără mânere
▬▬În cazul unei pene de curent, toate feroneriile rămân pe deplin funcționale

Exemplu practic: Mâini libere cu SERVO-DRIVE
O bucătărie bine echipată poate chiar să preia din sarcini și să vă ajute în activitatea de zi cu zi.
Mâinile ocupate? Extragerea închisă. Cine nu cunoaște această situație? Astfel, apar repede pete pe
front sau chiar resturi care ajung pe podea.
Cu SERVO-DRIVE, sistemul electric de asistență la deschidere, frontul se deschide prin simpla
atingere, chiar și cu șoldul, genunchiul sau piciorul. Deosebit de practic pentru extragerea cu coș de
gunoi: fronturile rămân curate și totul ajunge acolo unde trebuie.

SERVO-DRIVE – Sisteme electrice de asistență a mișcării pentru sisteme de ridicare
▬▬Deschidere fascinantă, ca de la sine: este suficientă o atingere ușoară a frontului
▬▬Acces nelimitat, deoarece frontul se deplasează în întregime din zona de mișcare
a utilizatorului de bucătărie

▬▬Închidere confortabilă, datorită comutatorului ușor accesibil
▬▬Mișcarea de închidere este lină și silențioasă cu BLUMOTION
▬▬Acționarea manuală este posibilă fără probleme
▬▬Aplicație sigură – se oprește la întâlnirea unui obstacol

Exemplu practic: Confort ridicat cu sisteme de ridicare în dulapul suspendat
Imaginați-vă că doriți să așezați farfurii sau pahare în dulapul suspendat.
Cu SERVO-DRIVE, sistemele de ridicare se deschid printr-o apăsare ușoară. Chiar și fronturile grele
sau deosebit de late se deschid cu ușurință. Frontul se deplasează din zona de lucru și permite accesul liber la interiorul dulapului. Prin intermediul unui comutator ușor accesibil, sistemul de ridicare
se închide lin și silențios. Dacă se află un obstacol în cale, procesul de închidere este oprit imediat.
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SERVO-DRIVE – Sisteme electrice de asistență
a mișcării pentru aplicații individuale

Tehnologii de mișcare

▬▬Aplicații individuale
▬▬SERVO-DRIVE flex
▬▬SERVO-DRIVE uno pentru extragerea cu coș de gunoi
▬▬SERVO-DRIVE uno pentru AVENTOS
▬▬Mărește confortul utilizării mobilierului
▬▬Extragerile și sistemele de ridicare individuale se pot echipa electric

SERVO-DRIVE flex

▬▬Pentru frigidere, congelatoare și

mașini de spălat vase integrate
▬▬Mascare elegantă cu design fără mânere
▬▬Deschidere facilă prin atingerea
ușoară frontului
▬▬Închidere automată, în caz de
deschidere accidentală

SERVO-DRIVE uno pentru
extragere

▬▬O simplă atingere cu șoldul, genunchiul

sau piciorul deschide automat extragerea
▬▬Soluție confortabilă pentru extragerea cu
coș de gunoi, poate fi montată ulterior
▬▬Se montează în doar câțiva pași

SERVO-DRIVE uno pentru
AVENTOS

▬▬Pentru dotarea unui singur sistem de
ridicare

▬▬Asistență ideală a mișcării pentru
dulapul suspendat

▬▬Sistemele de ridicare individuale se

deschid prin simpla atingere și se închid
lin și silențios datorită BLUMOTION, prin
apăsarea unui buton
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Tehnologii de mișcare

TIP-ON BLUMOTION

Două funcții – o combinație fascinantă
▬▬Combină avantajele sistemului mecanic

de asistență la deschidere TIP-ON cu
amortizarea consacrată BLUMOTION
pentru închidere lină și silențioasă
▬▬Complet mecanic
▬▬Deschidere prin apăsare, glisare extrem
de ușoară, închidere lină și silențioasă
– o experiență confortabilă de la început
până la sfârșit
▬▬Confort ridicat al utilizării pentru
mobilier fără mânere

Vă doriți mobilier fără mânere care să fie nu doar frumos, ci și practic?
Deschidere prin apăsare ușoară,
glisare extrem de ușoară, închidere
lină și silențioasă – cu tehnologia
TIP-ON BLUMOTION, mișcarea
devine o experiență confortabilă și
armonioasă. Combină avantajele
sistemului mecanic de asistență la
deschidere TIP-ON cu amortizarea
consacrată BLUMOTION pentru
închidere lină și silențioasă – complet
mecanic. Astfel, ideile moderne
de configurare pot fi implementate
frumos și practic în locuință.
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TIP-ON

Tehnologii de mișcare

Pentru confort funcțional la deschidere
▬▬Asistență mecanică la deschidere
pentru mobilier fără mânere

▬▬Deschiderea sertarelor, sistemelor de

ridicare și a ușilor printr-o ușoară atingere

▬▬Mobilierul se închide în siguranță, prin
apăsare

Exemplu practic: Mobilier fără mânere pentru băi cu funcționalitate multiplă
Vă doriți un mobilier de baie fără mânere, dar nu sunteți dispuși să renunțați la
funcționalitate?
Cu asistența mecanică la deschidere
TIP-ON, mobilierul se deschide prin
simpla atingere, de exemplu cu cotul sau
genunchiul. Acest aspect este deosebit
de practic, dacă mâinile sunt umede sau
ocupate.
Închiderea are loc prin simpla apăsare.
Deoarece această soluție nu necesită
curent electric, este ideală pentru băi.
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Aplicații de dulap
SPACE STEP, SPACE TOWER, SPACE CORNER, SPACE TWIN,
extragere Blum sub chiuvetă, extragere Blum pentru coș de gunoi
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Aplicații de dulap

SPACE STEP
Spațiu suplimentar de depozitare

SPACE STEP combină spațiul de depozitare cu accesul confortabil
▬▬Permite accesul la nivelul de depozitare

superior din dulapul suspendat sau
dulapul înalt
▬▬Creează spațiu de depozitare suplimentar în extragere, sub SPACE STEP
▬▬Flexibilitate ridicată: soluția pentru plintă
poate fi utilizată în toate încăperile
locuinței
▬▬Prin intermediul tehnologiilor de mișcare
de la Blum, deschiderea este realizată
foarte simplu

Exemplu practic: Spațiu de depozitare folosit în mod util în plintă
SPACE STEP aduce avantaje într-o zonă
care altfel ar fi foarte puțin folosită: plinta
mobilierului. Printr-o atingere ușoară,
soluția pentru plintă iese din mobilier și
poate fi folosită ca treaptă. Toți utilizatorii
de mobilier profită de aceasta: Copii
ajung astfel, de exemplu, la blatul de lucru din bucătărie și pot ajuta la gătit și la
copt. Cu ajutorul treptei, adulții ajung la
niveluri mai înalte ale mobilierului, fie că
sunt dulapuri suspendate în bucătărie,
fie suportul pentru pălării din hol.
Soluția inteligentă pentru plintă mai
îndeplinește o altă funcție: Cu o atingere,
suprafața treptei poate fi împinsă înapoi
în mobilier și eliberează, astfel, extrage
rea aflată dedesubt. Aici, SPACE STEP
oferă spațiu suplimentar pentru obiecte
depozitate care sunt folosite mai rar.
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SPACE TOWER
Dulapul de provizii pentru cele mai înalte pretenții

Aplicații de dulap

Soluția ideală de depozitare pentru dulapurile de cămară
▬▬Spațiul de depozitare este utilizat
optim, prin extrageri individuale

▬▬Acces comod din trei părți, până în cel
mai îndepărtat colț al sertarului

▬▬Organizarea interioară flexibilă

asigură o depozitare vizibilă și sigură
a proviziilor.
▬▬Flexibil pe lățime, înălțime și adâncime,
permite adaptarea individuală la spațiul
de depozitare necesar

Exemplu practic: Dulapul care vă îndeplinește necesitățile
Cu acest dulap, cămara dumneavoastră se mută direct în bucătărie.
El utilizează spațiul de depozitare în
mod optim și oferă acces rapid la proviziile depozitate datorită sertarelor
care pot fi extrase individual. Puteți
să deschideți doar sertarul de unde
doriți să scoateți ceva. În comparație cu alte soluții, nu trebuie extras
întregul conținut al dulapului.
Sfatul nostru:
Acest dulap poate fi realizat îngust
sau mai lat, în funcție de cât spațiu de
depozitare doriți. Gândiți-vă câte provizii doriți să depozitați. Acest aspect
poate să depindă de dimensiunea
gospodăriei, dar și de obiceiurile
dumneavoastră de gătit și de făcut
cumpărături.
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Aplicații de dulap

Soluție de dulap de colț SPACE CORNER de la Blum

Totul la îndemână, chiar și în colț
▬▬Spațiul de depozitare este utilizat în mod
util și ușor accesibil

▬▬Acces comod până în cel mai îndepărtat
colț, datorită sertarelor cu formă pe colț

▬▬Obiectele sunt depozitate vizibil și sigur,

cu ajutorul compartimentărilor interioare
ORGA-LINE
▬▬Ustensilele de lucru, precum tacâmurile
și cuțitele, sunt astfel disponibile direct
lângă blatul de lucru

Exemplu practic: Suprafață principală de lucru în colț
Imaginați-vă că suprafața dumneavoastră principală de lucru în bucătărie este
pe colț. Dacă vă doriți procese de lucru
simple și drumuri scurte de parcurs, aici
trebuie să depozitați ustensilele de lucru,
cuțitele, castroanele și multe altele.
Cu soluția de dulap de colț
SPACE CORNER, spațiul din colț va
fi utilizat în mod optim și va fi ușor
accesibil din punct de vedere ergonomic.
Chiar și lucrurile sunt vizibile în sertarele
pe colț. Extragerile totale oferă acces
comod până în cel mai îndepărtat colț.
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SPACE TWIN
Soluție practică pentru spații mici de depozitare

Aplicații de dulap

Spațiu de depozitare pentru cel mai mic loc rămas liber
▬▬Chiar și cele mai înguste spații libere
sunt utilizate în mod optim

▬▬Depozitare practică pentru produse

înalte, de exemplu sticle, tocătoare
sau tăvi de copt
▬▬Acces comod datorită extragerii totale
▬▬Stabilitate mare datorită glisierelor
montate în diagonală
▬▬Realizabil de la o lățime minimă de
corp de 200 mm
▬▬Capacitate de încărcare mare de
până la 20 kg

Exemplu practic: Utilizarea optimă a fiecărui colț
Vă planificați noua bucătărie și doriți să
folosiți spațiul disponibil în mod optim.
Vă rămâne totuși un spațiu îngust liber,
la configurația dorită cu lățimi standard
de corp. SPACE TWIN umple acest
spațiu în mod optim și creează spațiu
practic de depozitare pentru ustensile de
care aveți nevoie frecvent lângă blatul de
lucru, de exemplu sticle de oțet și de ulei
sau condimente.
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Aplicații de dulap

Extragere sub chiuvetă Blum

Spațiu suplimentar de depozitare sub chiuvetă
▬▬Spațiu suficient de depozitare și acces

optim la toate produsele necesare în
zona chiuvetei
▬▬Spațiu suplimentar datorită extragerii în
formă de U de sub chiuvetă (spațiu de
depozitare în loc de mască)
▬▬Mâini ocupate? Nicio problemă!
Cu SERVO-DRIVE, asistența electrică
la deschidere, extragerile se pot
deschide printr-o atingere ușoară
▬▬Realizabil de la o lățime a corpului
de 900 mm

Exemplu practic: Spălare confortabilă
Imaginați-vă că vă doriți să spălați
rapid ceva. Extragerea de sub chiuvetă
utilizează spațiul disponibil în mod optim,
pentru că niciun centimetru nu este irosit
sub chiuvetă. Astfel, sunt păstrate aici
ustensilele de spălat, ca de exemplu bureți și detergenți, fiind accesibile oricând.
Dacă doriți să scoateți ceva, dar aveți
mâinile ude sau murdare, nu este nicio
problemă: Cu SERVO-DRIVE, asistența
electrică la deschidere, este suficientă o
atingere ușoară și extragerea se deschide automat.
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Extragere cu coș de gunoi Blum

Aplicații de dulap

Separare practică a gunoiului menajer
▬▬Spațiu suficient pentru bunurile
depozitate în zona chiuvetei

▬▬Spațiu de depozitare suplimentar pentru
mici ustensile de curățat, saci de gunoi
etc. datorită sertarelor interioare
▬▬Vizibilitate și accesibilitate bună pentru
separarea gunoiului datorită extragerii
totale
▬▬Posibilitate de a monta sisteme de coș
de gunoi fixe sau suspendate
▬▬Mâini ocupate? Nicio problemă!
Cu SERVO-DRIVE, asistența
electrică la deschidere, extragerile se
pot deschide printr-o atingere ușoară
▬▬Disponibil și ca set individual
SERVO-DRIVE uno

Exemplu practic: Eliminare confortabilă a gunoiului menajer
V-ați gândit vreodată cât de des aveți
ceva de aruncat? În medie, extragerea
cu coș de gunoi se deschide de până
la 30 de ori pe zi. Cu atât mai important
este ca eliminarea gunoiului menajer să
decurgă igienic și confortabil.
Soluțiile Blum pentru extragerile cu
coș de gunoi valorifică în mod optim
spațiul disponibil. Separarea deșeurilor
și detergenții sunt ușor accesibili, chiar
la fața locului. Dacă doriți să aruncați
ceva, dar aveți mâinile ude, ocupate
sau murdare, nu este nicio problemă:
Cu SERVO-DRIVE, asistența electrică
la deschidere, este suficientă o atingere
ușoară și extragerea cu coș de gunoi se
deschide automat. SERVO-DRIVE este
disponibil pentru toată bucătăria sau ca
set individual, special pentru extragerea
cu coș de gunoi.
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Surse de informații pentru
clienți finali
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Surse de informații pentru clienți finali

Secțiunea pentru clienții finali pe pagina web Blum

În secțiunea pentru clienții finali de pe blum.com, accentul se pune pe
latura practică a bucătăriei. În afara sfaturilor legate de procese simple
de lucru, spațiu și mișcare, în secțiunea de inspirație puteți arunca o
privire în bucătării reale de pe tot mapamondul. Aici se găsesc și
revista Blum „Inspirația în bucătărie”, precum și planificatorul de zone
pentru determinarea necesarului personal de spațiu de depozitare.
www.blum.com/ideas

Canale și rețele sociale

Sfaturi și idei, produse, noutăți și informații despre Blum găsiți și pe
următoarele canale și rețele sociale:

▬▬Instagram: blum_group
▬▬Pinterest: BlumFittings
▬▬YouTube: JuliusBlumGmbH

Materiale informative

Blum Inspirations – ce vă inspiră pe dumneavoastră?

Blum Inspirations este o platformă pe care prezentăm periodic noi
idei, concepte, posibilități și soluții de la Blum. Astfel, le împărtășim
cunoștințele noastre clienților. Descoperiți alte idei fascinante
pentru mai mult confort în toate încăperilele locuinței, online pe
www.blum-inspirations.com

Planificator de zone

Planificatorul de zone este un instrument online dedicat clientului
final și îl ajută în pregătirea proiectării bucătăriei: alege pur și simplu
obiecte depozitate, definește cantitatea și utilizatorul obține deja
o listă de bunuri, propuneri de organizare interioară și idei pentru
soluții practice de dulapuri. www.blum.com/zoneplanner
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Materiale informative

Surse de informații pentru clienți finali

Revista
„Inspirația în bucătărie” (EP-286)

Broșura
„Indispensabil – în locuința mea!” (POS50)

Everyday essentials!
Blum fittings solutions for my furniture

Blum’s magazine for practical kitchens

Perfect harmony – modern kitchens
combine functionality and aesthetics

Beautiful and practical
WORKFLOW, SPACE, MOTION

Everything you’ve always wanted to know about
convenience, optimisation and smart technologies

www.blum.com

În revista Blum „Inspirația în bucătărie” accentul este pus pe latura
practică a bucătăriei. Revista oferă o serie de informații interesante,
prezintă soluții funcționale și arată, de exemplu, cum
spațiul de depozitare poate fi utilizat în mod optim. Nu conține niciun
fel de informații pentru comandă.

Broșura
„Feronerie pentru mobilier Blum” (EP-199)

Această broșură oferă un sumar al temelor relevante pentru clienții finali
Blum. Sunt prezentate diverse produse și avantajele acestora pe scurt
și cu puține detalii tehnice. Nu conține niciun fel de informații pentru
comandă.

Broșura
„AMBIA-LINE” (EP-246)

Furniture fittings
from Blum

Quality of motion for your furniture

www.blum.com

AMBIA-LINE

Organisation at its best

www.blum.com

Această broșură oferă o imagine de ansamblu a tuturor produselor.
Soluții pentru diverse încăperi ale locuinței sunt prezentate pe bază
de imagini de utilizare.
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Această broșură explică sistemul simplu AMBIA-LINE și prezintă
imagini ale unor aplicații elegante, tipice în bucătărie și alte încăperi
ale locuinței (baie, camera de zi, dressing, ...).

Materiale informative

Surse de informații pentru clienți finali

Broșura
„Practic multe avantaje” (EP-195)

Broșura
„SPACE TOWER” (EP-264)

So many practical advantages

SPACE TOWER

www.blum.com

www.blum.com

The ultimate solution for larder units

With the ORGA-LINE interior dividing system

Această broșură oferă o imagine asupra compartimentărilor interioare
practice ORGA-LINE, de ex. pentru tacâmuri, sticle sau oale/capace.
Include cele cinci ajutoare de bucătărie ORGA-LINE (cele două dispozitive de tăiat folie, suportul de cuțite, suportul de farfurii, suportul pentru
condimente). Nu conține niciun fel de informații pentru comandă.

Broșura
„SPACE STEP” (EP-468)

Dulapul de provizii SPACE TOWER este o soluție practică de dulap,
pentru depozitarea optimă a proviziilor. În această broșură sunt explicate
avantajele produselor și sunt prezentate în exemple de utilizare.

Pliant
„Instrucțiuni de curățare” (FO-024)
Cleaning information
For Blum fittings

www.blum.com

SPACE STEP

Taking storage to new levels

www.blum.com

Soluția pentru plintă SPACE STEP este o soluție practică de dulap
pentru a ajunge mai ușor la nivelurile de depozitare înalte și pentru
spațiu de depozitare suplimentar. În această broșură sunt explicate
avantajele produselor și sunt prezentate în exemple de utilizare.

Acest pliant conține informații cu privire la curățarea c orespunzătoare
a produselor Blum.
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