
WORKFLOW, SPACE, MOTION:
Totul pentru fluxuri de lucru simple, utilizare optimă  
a spațiului și tehnologie inteligentă

FRUMOASĂ ȘI PRACTICĂ

Armonie perfectă:  
Bucătăria îmbină  

funcționalitatea și estetica 

Revista Blum pentru o bucătărie practică.
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Echipa DYNAMIC SPACE de sus în jos: 
Miriam Witzemann, Anja Fitz,  

Daniela Riedmann

Cuprins | Inspiraţia în bucătărie

Cumpărarea unei noi bucătării este un eveniment de care ne 
putem bucura! Ne oferă șansa să redefinim centrul locuinței și 
al vieții noastre. În mod ideal, veți avea șansa de a vă imple-
menta dorințele și cerințele personale. Pe lângă un design la 
modă și rafinat, bucătăriile moderne oferă în primul rând un 
mare număr de funcționalități. Astfel, munca de zi cu zi în 
bucătărie devine o plăcere! Totuși cumpărarea unei bucătării 
aduce cu sine și o anumită provocare, în fond este o decizie 
pentru următorii 15 ani sau chiar mai mult. Uneori e dificil să 
păstrezi privirea de ansamblu asupra inovațiilor actuale 
disponibile pentru produse. 

De mai mulți ani suntem implicați în cercetarea nevoilor și 
uzanțelor utilizatorilor de bucătării. Am adunat cunoștințe vaste 
și am dezvoltat produse care sunt adecvate optim activității de 
zi cu zi din bucătărie. În paginile următoare veţi putea găsi mul-
te recomandări și exemple privind felul în care puteţi transfor-
ma viitoarea bucătărie într-una foarte practică. Ideile noastre 
pentru bucătării practice sunt reunite în conceptul denumit 
DYNAMIC SPACE. Informaţii suplimentare în acest sens puteţi 
găsi pe pagina de internet www.blum.com/ideas. 

Inspirați-vă și aflați detalii despre inovațiile mici și mari pentru 
o bucătărie care vă va aduce bucurie pentru mulți ani la rând.

32 Casă mică, fericire mare
„Minicasele“ promit libertate prin reducerea la esențial

36 Sfaturi pentru cumpărarea unei bucătării
Sfaturi inteligente de la prieteni buni

38 Mai mult spațiu pentru viață
De ce sufrageriile și bucătăriile devin inseparabile

42 Plăcere la puterea a 5-a
În vizită la Blum: celebrul bucătar Roger van Damme din Belgia 

64 Așa se gătește în lume
În bucătărie cultura unei țări se oglindește în mod clar 

66 Noi privim cu atenție
Feroneriile se află în centrul producției de mobilier -  
Blum mizează pe cea mai bună calitate

68 Astăzi inovator, mâine indispensabil
Tehnologia de mâine promite bucurii pe termen lung

70 Acum și pe viitor: Blum aduce mișcare
Calitate din 1952 – și în afara bucătăriei
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Ea este fotomodel și pune accen-
tul pe aspectul frumos, el este 
expert în marketing și gândește 
mai degrabă practic - împreună 
Melanie Raff și Marco Hornung 
și-au îndeplinit visul. 
O bucătărie care îmbină estetica 
și funcționalitatea. 
Orașul Allensbach la malul lacului Bodensee în Germania, 
este înconjurat de o priveliște superbă asupra unei livezi 
de meri, câmpuri și pășuni. „Aici ne simțim bine amândoi“, 
susține Melanie. Priveliștea din bucătăria lor dă direct 
spre lac. „Bucătăria este centrul absolut al casei noastre “, 
declară Marco. „Din acest motiv, pentru noi a fost foarte 
important să ne realizăm idealul și să integrăm viața 
noastră de zi cu zi în proiectare.“ 

Gătim în cea mai mare parte cu ingrediente proaspete, 
regionale. „Îmi place foarte mult să fac cumpărături la 
piață sau la fermele din apropiere. Roșii coapte, castra-
veți gustoși și salată proaspătă - eu mănânc, în mod 
evident, și cu ochii“, susține Melanie. Marco însă este 
șeful în bucătărie. „Gătește mult, cu plăcere și bine“, 
declară ea entuziasmată despre Marco, care a ajuns prin 
exercițiu la acest nivel. „Înainte am gătit mult timp după 
rețete“, declară el Acum când știe deja cum să mânuiască 
ingredientele și să combine aromele, gătește orice 
cumpără Melanie. „Dacă rezultatul va avea o notă italiană 
sau mai degrabă asiatică, nu știu nici eu de multe ori.“ 

Bucătăria cu insulă a celor doi este stilizată de sus până 
jos. „Fronturile albe, puriste, radiază o liniște plăcută“, 
declară Melanie fericită. Ea se bucură în viața privată mai 
mult de accente naturale, cu linii și finisaje de înaltă 
calitate. Un punct intensiv de discuții a fost în consecință 
blatul de lucru din jurul chiuvetei.  

frumos
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„Eu nu am vrut oțel inoxidabil convențional, pentru că pe  
el se văd toate amprentele și pentru că îmi doream ceva 
modern, cu un șarm industrial“, susține Melanie. Cei doi 
au găsit soluția în Elveția: un blat de lucru sudat dintr-o 
singură bucată, de cinci milimetri grosime, din oțel 
inoxidabil prelucrat termic Marco, un bucătar pasionat,  
se bucură în special de „procesele de lucru perfecte“ și  
de soluțiile funcționale care îl ajută la gătit. Pentru a nu fi 
necesar să se „plimbe inutil“ în bucătărie, ordinea 
dulapurilor din bucătărie este adaptată perfect la activită-
țile sale tipice. „Nu mă pot plânge nici de spațiu de 
stocare insuficient “, surâde Marco. „Ne-am gândit în 
prealabil foarte bine, ce anume unde vrem să depozităm“. 
Sertarul mare, de exemplu, oferă spațiu suficient pentru 
ustensile auxiliare și anume chiar acolo unde este nevoie 
de ele. Blatul de lucru aflat între cuptor și chiuvetă este 
suficient de adânc și de lat. Fie că este vorba de tăiat 
legumele sau de rulat aluatul - aici toate sunt la îndemână. 

„PENTRU NOI A FOST FOARTE IMPOR-
TANT SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE RE-
PREZENTĂRILE NOASTRE IDEALE CU 
PRIVIRE LA PLANIFICARE“. 

Dar ce să facem cu deșeurile? Nicio problemă, pentru că 
extragerea coșului de gunoi se află chiar sub chiuvetă și 
este echipată cu sistemul electric de asistență la mișcare 
SERVO-DRIVE de la Blum. O scurtă atingere a frontului 
cu șoldul, genunchiul sau piciorul și extragerea se 
deschide ca de la sine, iar de închis se închide lent și 
silențios datorită amortizării BLUMOTION. „Ideal pentru 
un multi-tasker așa ca mine“, glumește Marco. „Mâinile 
mele sunt tot timpul fie ude fie ocupate. Acest tip de 
extragere îmi este prin urmare util zi de zi.“ Melanie 
completează: „Dacă oaspeții se sprijină din întâmplare  
de ea, extragerea rămâne închisă.“

practic
frumoasă & practică | Inspiraţia în bucătărie 
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Asistența electrică la deschidere este disponibilă în 
întreaga bucătărie și susține aspectul modern în mod ideal. 
Chiar și în extragerile cu lățime suplimentară, care suportă 
până și lăzi pline cu sticle de băuturi. „Totul poate fi perfect 
depozitat, bucătăria este curată și ordonată cu viteza 
luminii,“ se bucură Melanie. Cuplul este atât de entuziasmat 
de noua libertate de mișcare încât și-a echipat ulterior și 
frigiderul cu soluția fără mânere SERVO DRIVE. Cu ajutorul 
unui comutator suplimentar, SERVO-DRIVE poate fi 
dezactivat la cerere - este ideal pentru curățenie. „O soluție 
tipică Blum“, este de părere Marco. „Produsele sunt bine 
gândite și au o calitate înaltă.“ 

Designul suplu și rectiliniu al sertarelor LEGRABOX din inox 
cu stratificare anti-amprentă contribuie în mod decisiv la 
simbioza reușită până în cel mai mic detaliu, între estetică 
și funcționalitate. La fel ca și sistemul de compartimentare 
interioară AMBIA-LINE. „Melanie a fost încântată de la bun 
început de limbajul clar și elegant al formelor. Pe mine m-au 
convins imediat suporturile practice de cuțite și dispozitivul 
de tăiat folie“, declară Marco. 

Mai rămâne o singură întrebare, timp în care Melanie 
servește o tartă Quiche copioasă, cu salată prospătă:  
Ați fost nevoiți să renunțați la unele facilități în planificarea 
bucătăriei? „Nu, în niciun caz“, declară cuplul. Ideile și 
dorințele celor doi au fost implementate în această bucătă-
rie în proporție de 100%. „Simțul estetic al lui Melanie și 
pretențiile mele de funcționalitate nu se exclud. Dimpotrivă: 
Împreună, cerințele noastre au dus la proiectarea bucătăriei 
perfecte“, susține Marco. Melanie îi dă dreptate: „Suntem 
pur și simplu o echipă imbatabilă!“

Inspiraţia în bucătărie | frumoase & practice
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La o primă impresie arată ca un costum spațial dintr-un film science-fiction: 
costumul AGE EXPLORER®. Într-adevăr, el ne ajută să călătorim în viitor. 
Cine îl poartă, îmbătrânește în doar câteva minute cu zeci de ani.

În studiile de cercetare de la Blum, utilizatorul de 
bucătării ocupa locul principal-prin urmare si 
necesităţile și cerinţele generaţiei mai in vârstă. 
AGE EXPLORER® conferă o senzație reală a limitării 
mișcărilor, fiind un instrument util în verificarea și 
testarea produselor. În cazul simulării situațiilor 
practice - ca de exemplu gătitul, utilizarea dulapuri-
lor, și curăţenia - obținem cunoștințe care intră 
direct în procesul de dezvoltare de produse noi. 
Astfel, se asigură faptul că utilizatorii de bucătării  
de orice vârstă se pot bucura de bucătăria lor timp 
de mulți ani după achiziția ei. 

Chiar și angajaţi din diferite departamente ale 
companiei îmbracă acest costum cel puţin o data. 
Astfel ei pot integra experiența personală în munca 
lor de zi cu zi.

MISIUNEA Să știm deja de astăzi ce este important pentru utilizatorii bucătăriilor de mâine. 
ECHIPA Angajați Blum din diferite departamente 
ECHIPAMENTUL Costumul AGE EXPLORER® 
EXPEDIȚIA O călătorie în timp cu limitarea mișcărilor 

În funcție de etapa de viață în care vă aflați, se 
schimbă obiceiurile, părerile, dar și nevoile. Pentru 
că o bucătărie este folosită în medie timp de 20 de 
ani, la proiectarea bucătăriei trebuie să aveți în 
vedere deja o echipare confortabilă. Dar cum 
putem ști astăzi ce va fi important mâine? 

Aici intră în joc AGE EXPLORER®:  
Costumul a fost dezvoltat de institutul Meyer-Hent-
schel din Germania. Componentele sale simulează 
limitări fizice tipice, care pot apărea de-a lungul 
timpului. În multe branșe, de ex. în industria auto, 
producătorii de aparate sau în comerțul cu 
amănuntul se poate cerceta astfel, ce anume face 
ca anumite produse să fie durabile. 

O expediție cu  
AGE EXPLORER®
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BANDAJE  
rigidizează articulațiile 
genunchilor și coatelor.

GREUTĂȚI PE MUȘCHI  
Simulează pierderea forței 
musculare și fac mișcarea 
mai dificilă.

CĂȘTI ANTIFONICE  
Reduce funcția auditivă.

CROIALA COSTUMULUI  
Simulează mobilitatea redusă 
în zona brațelor și a umerilor.

MĂNUȘI SPECIALE 
simulează artrita.

VIZIERĂ SPECIALĂ ȘI 
OCHELARI  
reduce câmpul vizual, 
modifică percepția culorilor  
și simulează acuitatea vizuală 
scăzută.

AGE EXPLORER® | Inspiraţia în bucătărie
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Pe mine m-a impresionat foarte mult 
această experiență. Aplecarea, îngenun-
chierea și scoaterea lucrurilor din dulap 

pentru a ajunge la cele ascunse în spate.... 
sunt procese care necesită efort chiar și fără 
AGE EXPLORER® ; purtând acest costum, 
mi-a fost aproape imposibil. Extragerile în 
dulapurile de jos ar trebui deci să fie standar-
dul în orice bucătărie. 

Nu aș fi crezut că acest costum te face 
să îți pierzi privirea de ansamblu atât de 
repede. Datorită vizierei, câmpul vizual 

este limitat și culorile sunt neclare. Din acest 
motiv a durat destul de mult până am găsit 
oala potrivită. Abia acum observi cât de 
importantă este organizarea clară a bucătăriei, 
unde totul este la locul său, bine vizibil și ușor 
accesibil.

Inspiraţia în bucătărie | AGE EXPLORER®
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Nu îți poți da seama fără să încerci, cât 
de limitat ești efectiv în mișcări. Asta 
devine evident în special în cazul 

dulapurilor înalte. Te poți întinde doar cu 
dificultate, nu vezi lucrurile și cu o înălțime 
normală ajungi doar cu mare efort la lucrurile 
din aceste dulapuri. Sistemele de deschidere 
în sus pentru dulapurile suspendate sunt în 
mod evident utile. Acestea rămân deschise în 
poziția dorită și mânerul este ușor de prins. 

Siegfried Röck este unul dintre specialiștii care se 
ocupă cu dorințele clienților la Blum. Deja de mulți  
ani lucrează cu costumul AGE EXPLORER®. 

Care este rolul cercetării nevoilor la Blum? O bucătărie 
trebuie să corespundă zi de zi așteptărilor. Astfel, trebuie 
să fie nu doar frumoasă, ci în special practică, și asta pe 
termen lung. Noi ne vedem ca niște pionieri pentru utilizato-
rii de bucătării, cu scopul de a dezvolta soluții de feronerii 
pe termen lung. Cercetarea necesităților ne oferă recu-
noaștere cu privire la acele funcții care sunt importante 
pentru viitor. 

Din ce motiv se folosește AGE EXPLORER® de la Blum? 
Experiența personală, directă este una dintre cele mai 
efective metode de a recunoaște despre ce este vorba. 
Cercetarea practică cu AGE EXPLORER® ajută echipa  
să ajungă la recunoașteri noi, nu doar pentru dezvoltarea 
de produse. 

Și angajații Blum care lucrează în dezvoltare, vânzări sau 
marketing obțin o înțelegere mai bună a utilității garniturilor 
funcționale, pe propriul corp! Astfel, fiecare dintre ei au 
șansa de a explora AGE EXPLORER®. 

Care sunt recunoașterile din cercetare cu  
AGE EXPLORER®? La fiecare dezvoltare a unui produs  
nou, se realizează cel puțin o probă de gătit cu costumul  
de simulare a vârstei înaintate. Noi integrăm produse în 
bucătărie și observăm procesul de gătit cu ajutorul unor 
camere. Avem astfel posibilitatea de a identifica diferențele 
în operare și potențialul de optimizare rapid și simplu. În 
acest context este vorba de teme ca de exemplu ergono-
mie, calitatea mișcării și confort de operare, de ex. cu ce 
viteză se deschide o extragere acționată electric. 

Cum folosiți aceste recunoașteri? Ele sunt preluate 
direct în dezvoltarea de produse. Pentru noi, aceasta este 
calea optimă pentru a ne asigura că noile noastre produse 
pot fi utilizate de către toți utilizatorii la nivel global, în mod 
simplu și plăcut, acum și în viitor.
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După 30 de ani Rudi Pfeiffer 
s-a hotărât: E timpul pentru  
o bucătărie nouă. Lista sa de 
dorințe: multe soluții practice, 
calitate excelentă și aspect 
modern. În proiectare a fost 
asistat de către experții Blum. 
Ca farmacist, Rudi Pfeiffer din Vorarlberg (Austria) 
știe cât de important este să gândești bine spațiul de 
depozitare, pentru o depozitare sigură și procese de 
lucru structurate - același lucru este valabil și pentru 
bucătării. Ce bine că socrul său realizează bucătării. 
Astfel, bucătăria anterioară a familiei Pfeiffer a fost 
și ea una modernă și funcțională - doar că după 
câteva zeci de ani a cam îmbătrânit. 

Pretențiile familiei Pfeiffer sunt mari: Dorește o 
reproiectare completă cu soluții moderne. S-a 
preocupat în mod intens cu tendințele actuale în 
materie de bucătării și a întocmit un plan. A cerut  
să i se arate funcţionalitatea feroneriilor Blum din 
Show-roomul din Dornbirn și le-a testat in detaliu.  
Și-a simulat chiar și viitoarea bucătărie prin utilizarea 
unor dulapuri mobile. Rudi Pfeiffer este pe deplin 
convins de rezultat. „Nu pot decât să recomand asta 
tuturor“, declară el „Acum sunt pregătit pentru 
următorii 30 de ani.“ Pe paginile următoare, Rudi 
Pfeiffer prezintă cu mândrie soluțiile inteligente din 
noua sa bucătărie.

inspirație în bucătării | Din vechi facem nou
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O bucătărie bună este caracterizată în special prin 
următoarele caracteristici: Îndeplinește cerințele 
individuale. „Astfel și în cazul unei modernizări 
trebuie să îți iei timpul necesar, pentru a te gândi 
la nevoile și dorințele tale“, recomandă Miriam 
Witzemann, experta DYNAMIC SPACE de la Blum. 
„Cum arată fluxurile dumneavoastră de lucru 
zilnice ? Ce lucruri doriți să depozitați în bucătă-
rie? Unde mâncați? Este recomandabil să notați 
răspunsurile la aceste întrebări pentru proiectantul 
dumneavoastră de bucătării.“

1. BLUM- MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE Datorită 
deschiderii în U de sus și a sertarului înalt de jos, 
spațiul nou de sub chiuvetă este utilizat mai eficient 
decât în cazul modelului vechi cu două uși . 
2. SISTEMUL DE COMPARTIMENTARE INTERNĂ 
AMBIA-LINE  

„Nimic nu alunecă, nimic nu joacă “, declară Pfeiffer 
încântat de noua ordine din sertarele mobilei sale 
de bucătărie. 
3. SISTEMUL DE RIDICARE AVENTOS De multe ori 
farmacistul a fost nevoit să facă adevărate contorsi-
uni în vechea sa bucătărie, pentru a deschide ușile 
dulapurilor de sus. Acum sistemele de deschidere 
AVENTOS asigură un spațiu mult mai liber în zona 
capului. 
4. LEGRABOX Ceea ce îi place lui Rudi Pfeiffer la 
noul sistem de extragere Blum: „Extragerile 
luxoase se mișcă deosebit de ușor chiar și atunci 
când sunt încărcate la capacitate maximă.“ 
5. SPACE TOWER Cât de lat atât de înalt: Dulapul 
de provizii conferă bucătăriei o senzație de spațiu 
cu totul nouă. „Soția mea se bucură în fiecare zi de 
acest dulap.“ 
6. SERVO-DRIVE Rudi Pfeiffer și-a dorit o bucătărie 
fără mânere. Este de-a dreptul entuziasmat de noul 
sistem de asistență la mișcare SERVO-DRIVE: 

„Este un produs cu totul nou și cireașa de pe tort 
pentru bucătăria mea“, declară el încântat.

inspirație în bucătării | Din vechi facem nou
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Experta DYNAMIC SPACE Miriam Witzemann  
a realizat în total 3 variante de planificare pentru 
noua bucătărie a lui Rudi Pfeiffer. 

SPAȚIU GENEROS 
Aceasta a fost preferata lui Rudi Pfeiffers: 
Distribuirea generoasă a spațiului subliniază 
designul modern al bucătăriei și oferă mult  
spațiu pentru gătit.

UN LOC DE LUAT MASA ÎN APROPIERE 
Dacă familia Pfeiffer nu ar avea o sufragerie 
separată, ar fi fost disponibilă și varianta de 
proiectare a bucătăriei cu o platformă de 
comunicare mare și spațiu generos de luat masa.

ȘI MAI MULT SPAȚIU DE DEPOZITARE
Necesarul de spaţiu de depozitare este individual. 
În funcție de obiceiurile de gătit și de cumpărături, 
Rudi Pfeiffer și soția sa ar fi putut proiecta chiar 
mai mult spațiu de depozitare.
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Astfel munca merge 
ca de la sine
Economisiți timp și drumuri: În planificare bucătăriei gândiți-vă 
deja de ce ustensile aveți nevoie unde. Aceasta este cheia 
pentru procese simple de lucru.



17

ÎN JURUL PLITEI 
Depozitați pe cât posibil ustensilele  
de gătit și de copt ca de exemplu tigăi, 
oale, instrumente de gătit sau tăvi 
direct lângă plită și cuptor. Astfel aveți 
totul acolo unde este nevoie.

O TREABĂ CURATĂ
La spălare, curăţare și îndepărtarea 
gunoiului igiena este importantă. În 
compartimentul de sub chiuvetă 
lucrurile trebuie să fie ușor accesibile 
și amplasate în ordine.

ORGANIZARE BUNĂ
Amplasaţi laolaltă, în zona inferioară, 
vasele, ustensilele de gătit și paharele. 
Aranjarea mesei va fi astfel mai comodă. 
Dacă și mașina de spălat vase se află în 
apropiere, vasele curate vor putea fi 
puse imediat la locul lor.

TOTUL UȘOR DE SCOS 
Locul ideal pentru blat este între 
chiuvetă și spaţiul pentru gătit, astfel 
încât traseele până la chiuvetă, zona 
de gătit și găleata de gunoi să fie cât 
mai scurte. De aici trebuie să poată fi 
accesate cu ușurinţă cuţitele, tocătoa-
rele și condimentele.

PE STOC 
Depozitați alimentele în zona centrală. 
Depozitați obiectele în partea inferioară 
în așa fel încât să vă fie la îndemână, 
traseele să fie scurte și să le puteţi 
accesa cu ușurinţă.

Bucătărie pe  
un singur rând

Bucătărie pe 
două rânduri

Nu sunt luate în 
considerare 

fluxurile de lucru 

Sunt luate în 
considerare 

fluxurile de lucru

Bucătărie  
în L

Bucătărie  
în G

Bucătărie  
cu insulă

Bucătărie  
în U

Zona de gătit / copt

Zona de pregătire

Zona de spălare

Zona de stocare

Zona de provizii

Permanent 
Frecvent 

Rar

DRUMURI SCURTE
Economisiți drumurile de parcurs  
zi de zi: Aici vedeți exact aceleași 
domenii de lucru - ordinea face 
diferența!

PENTRU ORICE BUCĂTĂRIE: 
FLUXURI DE LUCRU OPTIME 
În baza unor activități tipice, 
bucătăriile pot fi împărțite pe zone. 
Acest fapt asigură deplasări reduse 
și păstrarea lucrurilor acolo unde 
sunt de fapt folosite.

IMPORTANT PENTRU PLANIFICARE: 
NIVELURI ERGONOMICE 
Separați bunurile depozitate: cele de 
care aveți nevoie tot timpul, frecvent 
sau rar. O dată amplasate la nivelul 
potrivit, acest lucru vă scutește de 
efortul inutil de a vă apleca și de a  
vă întinde.

WORKFLOW | inspirație în bucătărie
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1
Solicitați informații despre  
aceste produse 

AMBIA-LINE și ORGA-LINE 
Compartimentarea interioară de la Blum există  
în mai multe variante - în funcție de sistemul de 
sertare pentru care vă decideți. Spațiile liber 
poziționabile și materialele valoroase utilizate,  
dar și separatoarele longitudinale și transversale, 
se pot adapta cu ușurință la bunurile depozitate. 

AJUTOARE ÎN BUCĂTĂRIE 
Cu ajutoarele practice în bucătărie, ca de exemplu 
dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite și 
condimente și farfurii, aveți sub control întreaga 
bucătărie.

1  Cuțitele, furculițele și lingurile sunt ordonate cu 
silențiozitate totală - datorită stratificării soft touch a 
suportului de tacâmuri. Materialele de înaltă calitate 
utilizate se pot curăţa pur și simplu cu o lavetă umedă. 

2  Practic, atunci când ajutorul potrivit de bucătărie este 
la îndemână: Folia de plastic și de aluminiu sunt în 
sfârșit sub control, cu dispozitivul de tăiat folie. Acesta 
permite rularea uniformă și tăierea liniară a foliei. 

Cu compartimentarea interioară flexibilă puteți să organizați sertarele  
cu ușurință - chiar așa cum vă doriți. Ordinea poate fi foarte frumoasă.

Din dragoste 
pentru ordine
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2 5 6

7

4

3

6  Materialul plastic de înaltă calitate și oţelul inoxidabil 
cu stratificare anti-amprente rezistă oricărei lame: 
Până la 9 cuțite de dimensiuni diferite vor fi păstrate 
în mod sigur în suportul de cuțite. 

7  Oalele și tigăile se vor păstra în apropierea plitei, 
pentru că aici este nevoie de ele. Datorită separato-
rului transversal flexibil veți avea la îndemână 
capacele potrivite - fără să le căutați timp îndelungat.

3  Fie că sunt rotunde sau pătrate, mici sau mari 
- suportul de farfurii oferă loc pentru până la 12 
farfurii. Acestea pot fi stivuite comod în sertar și 
se pot aduce tot așa și la masă. 

4  Deosebit de ergonomică și practică este depozita-
rea de sticle și tocătoare în extragerea de sub 
blatul de lucru. Dacă se întâmplă ca o sticlă să 
lase urme, cuva de sticle din oțel inoxidabil se 
curăță rapid. 

5  Chilli mexican, curry indian sau dressing italian cu 
busuioc - cu suportul de condimente, toate sunt la 
îndemână. Datorită poziției oblice a recipientelor 
de condimente, etichetele sunt bine lizibile. 

WORKFLOW | inspirație în bucătărie
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PRECIZIE LA CENTIMETRU 
În portul Oakland se folosește până  
și ultimul centimetru.

La o parte!
Bob Cathey este maistru de chei în portul Oakland, California, 
unul dintre cele mai mari porturi de transbordare de marfă din 
lume. Jobul său îi oferă provocări similare cu cele întâlnite zi  
de zi în bucătărie: utilizarea optimă a spațiului disponibil.

l-a preluat soţia sa. „Ea a insistat să avem  
sertare în loc de uși în toată bucătăria“, spune  
el cu un zâmbet poznaș. „Acum știu și de ce. În 
port procedăm la fel, astfel încât să putem apuca 
obiectele de sus. Este o metodă mult mai inteligen-
tă, care asigură o mai bună imagine de ansamblu." 

Și-a impus ideile chiar și în ceea ce privește 
dimensiunea sertarelor glisante. Pentru că sertare-
le care utilizează toată adâncimea mobilei oferă  
o mai mare suprafaţă depozitare. „La fel ca și la 
încărcarea containerelor. Și aici este umplut 
întregul spațiu interior.“ Dar soția sa a făcut și mai 
mult de atât. „Chiar și ultimul colț al bucătăriei a 
fost utilat cu sertare pe colț. Favoritul meu este 
însă dulapul mare de depozitare cu extrageri.  
Aici pot fi depozitate toate gustările mele preferate“ 
Și Bob și-a impus însă o idee. „În lateralul cuptoru-
lui mai avem niște spațiu disponibil, circa 20 de cm. 
Am proiectat în acest spațiu un dulap îngust. Soția  
mea depozitează aici tăvi de copt, hârtie de copt  
și accesorii.“ Ce e mai dificil până la urmă - să 
gestionezi un port sau să planifici o nouă bucătă-
rie? „Desigur, lucrurile sunt mai complexe decât  
în bucătărie“, spune el gânditor, „însă sarcinile  
sunt foarte asemănătoare.“ 

Dacă doriți să știți cât de mult spațiu de stocare 
este necesar în noua dumneavoastră bucătărie și 
ce soluții sunt deosebit de practice în acest scop, 
proiectantul zonal Blum vă poate ajuta.  
www.blum.com/zoneplanner

Bob Cathey este stăpân peste 3.000.000 metri 
pătrați. În fiecare minut sosesc containere care 
trebuie depozitate în locul corect pentru a putea 
fi apoi încărcate pe o navă. Spațiul se eliberează. 

„Trebuie să am în vedere spațiul prevăzut pentru 
ancorarea navei, planul de depozitare pe navă și 
căile de acces.“ Containerele care sosesc și care 
trebuie trimise mai departe dar și necesarul de 
suprafață de depozitare sau căile de manevră 
trebuie proiectate cu precizie. Fiecare metru 
pătrat este folosit. „Planificarea este în sângele 
meu“, surâde Bob. Managementul unui port poate 
fi comparat cu destulă ușurinţă cu activităţile 
zilnice din bucătărie. Ce obiecte intră într-un 
spaţiu, câte anume, care sunt necesare mai des, 
care mai rar? Și unde ar trebuie amplasate 
pentru a putea fi accesate cu ușurinţă? Succesul 
în managementul spaţiului de depozitare depinde 
de spaţiul existent și de soluţiile de stocare. La 
asta Bob se pricepe foarte bine. Dar când a venit 
momentul cumpărării bucătăriei rolul principal  
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MANAGERUL PORTULUI ȘI CUMPĂRĂTORII DE 
BUCĂTĂRII ÎȘI PUN ACEEAȘI ÎNTREBARE: CUM 
POT UTILIZA ÎN MOD OPTIM SPAȚIUL DISPONIBIL?

SPACE | inspirație în bucătărie
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PRIN PEREŢI 
LATERALI MAI 
ÎNALŢI

PRIN ELEMENTE 
MAI LATE

PRIN SERTARE 
MAI ADÂNCI

Putem să 
vă oferim 
ceva mai 
mult?

ÎN FORMĂ MAXIMĂ 
Sertarele cu laturile înalte, închise în dulapul de provizii permit o 
umplere foarte bună a dulapului cu provizii. Și pentru că se pot 
extrage în mod individual, vă oferă un acces facil de deasupra și 
de pe toate cele trei laturi. Pentru prevenirea răsturnării obiectelor 
depozitate și pentru păstrarea ordinii sunt disponibile partiţionări 
interne ca AMBIA-LINE.

Mărimea gospodăriei, obice-
iurile de cumpărături și ali-
mentație, stilul de viață -  
necesarul personal de spațiu 
depinde de mai mulți factori. 
Doriți să obțineți cât mai mult 
spațiu de depozitare în noua 
dumneavoastră bucătărie? 
Nicio problemă - cu dulapuri-
le corecte.
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Solicitați informații despre aceste 
produse 

SPACE TOWER 
Se poate utiliza cu ușurință chiar și când este 
încărcat la capacitate maximă: dulapul de 
provizii. 

Extragerea Blum de sub chiuvetă 
Creează spațiu de stocare sub chiuvetă, spațiu 
care este de multe ori nefolosit. 

SPACE CORNER 
Vă oferă acces ergonomic până în ultimul colț. 

Dulapurile înguste 
Utilizați și cel mai mic spațiu disponibil oferind 
un spațiu potențial mare de depozitare. 

SOLUȚII INTELIGENTE Dulapurile înguste 
aduc un spațiu de depozitare în plus, chiar și  
în cele mai mici colțuri.

SOLUȚII NEOBIȘNUITE PE COLȚ Soluțiile 
inteligente vă oferă toate avantajele ergonomice 
ale sertarelor.

ORDINE GENERALĂ  
Bureții și detergenții sunt depozitați în extragerea 
în formă de u de sub chiuvetă.

SPACE | inspirație în bucătărie
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Acesta este 
gustul prieteniei
Să gătim împreună, să ne bucurăm de mâncare 
bună, să ne facem timp unul pentru altul:  
Serile plăcute petrecute cu prietenii sunt tot mai 
populare. Echipa revistei "inspiraţie în bucătărie"  
a participat la trei astfel de întâlniri.

MOTION | inspirație în bucătărie
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14.4 m²

În vizită la familia Schreier 

Simone și Mathias Schreier primesc cu drag oaspeți, deja  
de multă vreme. Cu atât mai mult de când s-au mutat în casa 
nouă, cu vedere spre munți. Deosebit de mândri sunt de noua 
lor bucătărie, unde întâmpină astăzi pe cele două cupluri de 
prieteni: familiile Fischer și Fleischmann. 

Simone Schreier lucrează ca manager de proiect IT, Mathias 
ca specialist de marketing pentru servicii online, asta se vede 
și în bucătăria cuplului. În spatele fronturilor de stejar deschis 
se ascunde tehnică de înaltă performanță: susținere electrică  
a mișcării SERVO-DRIVE. 

„Cu ce vă servesc de băut?“, întreabă Simone. Prietenii se 
hotărăsc pentru un aperitiv fără alcool. Frigiderul cuprinde  
140 de litri și Simone nu trebuie nici măcar să prindă de mâner 
pentru a-l deschide. Ajunge o simplă atingere, restul se rezolvă 
cu sistemul electric de asistență la deschidere. Gestionarea 
bucătăriei este la fel de ușoară ca meniul de astăzi: Pui cu 
lămâie și stafide, salată, legume la grătar și aperitive. 

„După ce te obișnuiești cu utilizarea ușoară a frigiderului nu  
mai vrei să fie altfel“, susține gazda. Mathias este entuziasmat 
de alte soluții funcționale. Să deschidem dulapul lat suspendat 
? Este suficientă atingerea frontului cu deschidere în sus. 
Apăsarea unui buton este suficientă pentru închidere!

Inspiraţia în bucătărie | MOTION
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8.4 m²

La fel de logică este și extragerea pentru oale, aflată sub plită. 
Tigaia a fost imediat la îndemână, pentru prăjirea fileului. „Eu 
pun masa“, anunță Eva Fleischmann, scoate șase farfurii din 
dulapul de veselă și lasă ușa să se închidă singură. Nicio 
problemă: Amortizarea BLUMOTION închide ușa lent și 
silențios. Soțul ei, Andreas, vrea să arunce între timp ceva la 
gunoi și descoperă un alt indiciu important: Datorită SER-
VO-DRIVE uno, extragerea coșului de gunoi se poate deschide 
și cu genunchiul. „Foarte inteligent că tocmai această extrage-
re a fost dotată cu acest sistem. De cele mai multe ori avem 
mâinile umede sau pline atunci când vrem să aruncăm ceva.“

Să gătim cu familia Fischer 
Prietenia dintre Thomas Fischer și Mathias Schreier durează 
deja de zeci de ani, cât rezită o bucătărie de-a lungul timpului. 
Serile de gătit împreună sunt un ritual fix. „Bărbaților le-ar 
plăcea să fie totul simplu, dar nouă femeilor ne place să gătim 
mai somptuos decât în viața de zi cu zi“, spune Sarah Fischer. 
Plăcinta cu mere coaptă în casă este deja pe masă, salata 
culeasă din grădina proprie este deja curățată, iar în timp ce 
prietenele ei taie ridichii și ardei, ea se ocupă de dressing. 
Sarah nu trebuie să caute timp îndelungat după ulei și oțet - 
aceste sticle se află chiar sub blatul de lucru și se pot scoate 
cu ușurință. „Astfel am totul la îndemână“, declară ea.



28

10.4 m²

Prietenii nu rămân fără subiecte de discuție nici în această 
seară. Mult timp, după ce s-a încheiat masa prietenii încă mai 
discută și ajung la concluzia următoare: Faptul că îți faci timp 
pentru ceilalți, pentru a schimba păreri cu ei și pentru a te 
distra - acesta este ingredientul perfect pentru o seară reușită 
cu prietenii. O bucătărie individuală și funcțională asigură 
porția suplimentară de bucurie.

Acasă la familia Fleischmann 

Și familia Fleischmann și-a îndeplinit visul cu privire la bucătă-
rie. „Atunci când ne-am ocupat de amenajare am pus accentul 
în special pe calitate și pe eleganță simplă“, susține Andreas 
Fleischmann. Sertarele LEGRABOX pure cu limbajul clar al 
formelor acestora și cu funcționarea ușoară, îndeplinesc 
perfect aceste cerințe. „Foarte practică este și asistența 
mecanică la deschidere TIP-ON BLUMOTION“, completează 
soția sa Eva în timp ce scoate tacâmurile din sertar. „O simplă 
atingere pentru deschidere și apoi o împingere scurtă pentru 
închiderea lentă și silențioasă. Totul fără consum de curent.“

Inspiraţia în bucătărie | MOTION
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DESCHIDERE UȘOARĂ 
Fie că este vorba de mână, șold, genunchi sau picior:  
O simplă atingere și sertarele și sistemele de ridicare se 
deschid ca de la sine. Indiferent unde atingeți frontul. 

Aveți toate  
mâinile ocupate?

Tehnologiile practice de mișcare fac ca activitatea în 
bucătărie să fie mai confortabilă ca niciodată. Prin 

simpla atingere, mobila fără mâner se deschide ușor 
și se închide lent și silențios.

Inspiraţia în bucătărie | MOTION
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Practic: Un comutator ușor disponibil 
închide prin simpla apăsare  

sistemele de ridicare. 

Sistemul integrat de amortizare ajută 
la închiderea lentă indiferent de 

greutate și de avânt.

Deschiderea prin atingere ușoară 
și închiderea simplă prin apăsarea 
frontului - tehnologia mecanică le 
face posibile.

Sistemele de ridicare se mișcă ușor, 
indiferent de lățimea sau de înălți-
mea lor și rămân oprite în poziția 
dorită. 

FACIL, SILENȚIOS
Există o mare varietate de tehnologii 
de mișcare de înaltă calitate. 
Informați-vă și solicitați ajutorul 
specialistului cu care colaboraţi în 
probleme de bucătărie.

Și sertarele deosebit de mari și de late 
care pot fi încărcate până la 70 de kg 
funcționează uniform și ușor.

Solicitați informații despre aceste 
produse 

BLUMOTION 
Sistemul de amortizare asigură închiderea lină  
și silenţioasă a sertarelor, ușilor tradiţionale și 
sitemelor de ridicare. 

TIP-ON 
Sertarele, ușile și sistemele de ridicare se deschid 
mecanic prin atingerea frontului. Se închid prin 
apăsarea ușoară.  

TIP-ON BLUMOTION 
Tehnica inovatoare combină deschiderea ușoară 
și închiderea lentă a sertarelor fără mâner, 
complet mecanic. 

SERVO-DRIVE 
Sistemul electric de asistență la deschidere pentru 
sertare și sisteme de ridicare vă oferă un confort 
sporit de operare. Este disponibil și ca soluție 
individuală pentru frigider sau extragerea de gunoi.

ÎNCHIDERE CONFORTABILĂ 
Sertarele, ușile și sistemele de 
ridicare se închid lent și silențios 
datorită amortizării. E recomandabil 
să faceți unele comparații, pentru că 
nu toate mișcările sunt la fel.
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Spațiu locuibil limitat, costuri mari de chirie, terenuri și 
gospodăriile mici au dus la situația în care tot mai mulți 
oameni trebuie să se descurce cu tot mai puțin spațiu.  
Alții se decid în mod conștient, să se mute în așa numitele 
„minicase“. Deoarece: Spațiu locuibil mai mic nu înseamnă 
calitate mai mică a vieții. Locuitul în spații mic are și 
avantaje.

Întrebarea centrală este: De cât spațiu avem într-adevăr 
nevoie? Tendința este reducerea la esențial. Mai puțin 
spațiu, mai multă libertate. O nouă simplitate care duce la 
câștig prin renunțare. Pentru că suprafețele mai mici 
înseamnă și costuri mai mici pentru teren, chirie, energie 
și deci mai mult buget pentru concedii, restaurante și 
hobby-uri. Consum de timp mai mic în gospodării mici - 
mai mult timp pentru prieteni, familie și activități.

Mai multă libertate deci prin renunțarea la spațiu locativ? 
Mai multe concepte rezidențiale inovatoare susțin acest 
aspect. Spațiile locative mici sunt mai eficiente sub aspect 
energetic și au o amprentă ecologică mai mică. În plus, 
sunt mai avantajoase - și mai practice. În centrul atenției 
se află tot timpul provocarea de a utiliza spațiul disponibil 
în mod cât mai eficient. Spațiile locative mici au nevoie de 
concepte practice, fiecare centimetru contează. Profilurile 
funcționale pentru o utilizare optimă a suprafeței se află 
deci la baza acestui concept. Asta este valabil în special 
pentru bucătării, ca centru pivotant al multor locuințe. 
Soluțiile funcționale practice dau calitatea în acest caz. 
Modul în care se poate implementa conceptul bucătărie 
mică cu efect mare este prezentat în mai multe exemple 
din toată lumea - în special în orașe unde spațiul locativ 
este mic și scump. Cum ar fi de exemplu în India și Rusia.

Casă mică,  
fericire mare

Visul despre propriul cămin s-a schimbat Dacă mai de mult era valabil 
principiul „cu cât mai spațios, cu atât mai bine“, spațiul liber este definit 

astăzi altfel. După motto-ul: Mai puțin este de fapt mai mult. 

Inspiraţia în bucătărie | Bucătăria mică
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8.1 m²

1  În dulapul de colț SPACE CORNER Swapna Sankar 
depozitează o mare varietate de ustensile de diferite 
dimensiuni, care sunt totuși perfect ordonate și accesibile.

2  Dulapul îngust utilizează și cel mai mic spațiu de depozitare 
din bucătărie, în mod ideal. Recipientele mici și mari sunt 
organizate practic.

O minune de spațiu de depozitare în India

În India populația crește într-un ritm rapid. În special în 
orașe spațiul este deci limitat iar căutarea unui spațiu 
rezidențial potrivit este o provocare. Am vizitat o tânără 
familie indiană care și-a îndeplinit visul locuinței proprii. 
Spațiul central este bucătăria realizată de Pravisree-Home 
Definer, o mică minune pe 8 metri pătrați. Proprietara, 
Swapna Sankar declară entuziasmată: „Avem o bucătărie 
complet utilată de care ne bucurăm zilnic.

Soluțiile ca de exemplu sistemele AVENTOS cu deschidere 
în sus, ușor de deschis atunci când gătești, pentru a avea 
totul la îndemână, mă fac să mă bucur de fiecare dată ca 
un copil.“ Mă bucură cel mai mult laudele primite din 
partea familiei: „Mama mea a avut tot timpul o atitudine 
critică în materie de bucătării. După o vizită la noi ne-a 
spus că i-a plăcut atât de mult bucătăria, încât  
ar fi vrut să ia toate sertarele cu ea. Asta mi-a adus 
confirmarea definitivă.“



34

2

1

Zgârie-norii impresionanți marchează peisajul multor orașe 
din Rusia. Opt dintre cele mai înalte clădiri din Europa se 
află în Moscova. Și Sergej Szcerbakov locuiește împreună 
cu soția sa Ljudmila într-un bloc cu 17 etaje, în care a 
cumpărat un apartament anul trecut. Inginerului construc-
tor i-au plăcut cel mai mult localizarea clădiri în spațiul 
verde și apropierea de familia sa. Centrul locuinței este 
bucătăria pe care acest cuplu tânăr a proiectat-o împreună 
și a realizat-o cu ajutorul unui prieten tâmplar, pe 8 metri 
pătrați. 

Pentru Ljudmila, cele mai importante aspecte au fost 
tehnologia modernă și confortul. „Tocmai atunci când se 
gătește mult, echipamentul corect poate facilita în mod 
considerabil munca. Datorită soluțiilor Blum, îmi folosesc 
bucătăria zi de zi cu mare plăcere!“ Suprafața mică a 
bucătăriei este pentru Ljudmila un avantaj: „Bucătăria  
este mică, ceea ce înseamnă că toate sunt la îndemână.“

1  După spălat farfuriile și cănile au loc în dulapul cu picurător. 
Astfel sunt depozitate practic și sunt disponibile rapid.

2  În extragerile cu laturi închise se pot depozita produse prin 
stivuire. Nimic nu se răstoarnă sau cade. Compartimentările 
interioare practice ajută la organizarea clară a ustensilelor.8 m²

Construcții înalte în Rusia
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Tendințe și tradiție

Ceea ce în multe locuri se dezvoltă ca tendință, este  
de mult tradiție în unele țări: Locuințe cu spațiu mic. De 
exemplu pe apă. „Floating Homes“ sunt utilizate acum  
nu doar de către artiști și persoane retrase. Pentru că 
locuințele localizate central și de asemenea cu privire 
direct spre mal sunt căutate și au un potențial mare.

Chiar și modulele mobile se bucură de o popularitate în 
creștere. Acestea sunt minicase echipate complet, sunt 
poziționate pe un minim de spațiu și se pot extinde după 
necesități. În cazul unei mutări, casa se ia pe sus și se 
mută. 

Uneori chiar lucrurile mici sunt cele mai impresionante.

În această clădire construită din cărămidă din Anglia, stilul 
tradițional este combinat cu design-ul modern pe spațiu mic. 

Pe mai puțin de 20 de metri 
pătrați de spațiu verde, 

arhitecta și-a îndeplinit un vis 
cu această minicasă mobilă în 

nord-vestul Americii. 

Această casă modernă plutitoare 
oferă mai mult spațiu în bucătărie 
decât ai putea să crezi, privind de 
afară.

Bucătăria mică | Inspiraţia în bucătărie
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Pin de la  
Blum Furniture Fittings

JuliusBlumGmbH  
www.blum.com/FFmqB

Astfel bucătăria dumneavoastră devine 
practică!  
Acest clip video vă oferă o privire de ansamblu asupra 
aspectelor practice ale bucătăriei.

Amber H. 
Sertarele pe colț sunt o soluție 
creativă pentru colțuri dificile, motiv 
pentru care 250.000 de utilizatori ai 
site-ului Houzz apreciază această 
fotografie. Sertarele sunt poziționate 
diagonal în colț și folosesc adânci-
mea și deci spațiul de depozitare mai 
bine decât alte soluții.

Gata cu dezordinea din sertare: 
cu compartimentarea interioară 
ORGA-LINE de la Blum. Aflați 
mai multe pe pagina  
www.blum.com/ideas 

Membru  
Bärbel

Membru  
Bodybiene  

Fiecare cumpărător al unei 
bucătării trebuie să fie pregătit 
și deschis să elimine „ideile 
vechi / obișnuința“, ca de 
exemplu sertarul de sub chiuve-
tă cu fund de sertar, vesela 
depozitată în dulapul de sus, 
colțuri prelucrate oblic, caruse-
lul, etc. În schimb, va învăța să 
se bucure de utilitățile multiple 
ale mașinii înalte de spălat vase, 
extragere pentru gunoi, depozi-
tarea farfuriilor și cănilor în 
sertare inferioare, extragere 
pentru sticle, blaturi de lucru 
adânci/foarte adânci. 

Pentru mine cel mai importat 
aspect este să verific înălțimea 
blatului de lucru pentru mai 
mult timp. Nici atunci când 
cumpăr o mașină nu plec de la 
standard. Mă așez în ea, verific 
dacă scaunul este suficient de 
lat, dacă ajung bine la comenzi 
etc. ... deci scoateți masa de 
călcat și faceți teste cât timp 
aveți nevoie.

Cumpărarea unei bucătării este o acțiune 
care trebuie bine gândită. În fond este o 

decizie pentru următorii ani. Așa cum știți cu 
siguranță din propria experiență, la început 

îți întrebi prietenii și cunoștințele.

Sfaturi pentru 
cumpărarea de 

bucătării
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„Bucătăria trebuie să vi se potrivească ca un costum 
făcut la comandă.“   Joyce F., 38 ani, expert IT din San Francisco, SUA

Nu există oameni cu aceleași amprente, aceleași dorinţe sau aceleași 
cerinţe. De ce ar trebui lucrurile să fie diferite în cazul bucătăriei? Din 
acest motiv este necesar să vă daţi seama care sunt necesităţile 
dumneavoastră personale! Care sunt obiceiurile dumneavoastră de 
cumpărături? Ce stil de gătit aveți? Cât de mare este gospodăria 
dumneavoastră? Transmiteți toate aceste informații proiectantului 
bucătăriei. Eu am de exemplu un dulap pentru provizii foarte lat, pentru 
ca proviziile pentru o familie de șase persoane să încapă fără proble-
me. În plus proiectantul bucătăriei mi-a oferit multe soluţii inteligente,  
cu care sunt foarte fericită de foarte mulţi ani.

Membru  
Menorca

Membru  
Nice-nofret

Orange is the  
happiest color. 

Frank Sinatra

O bucătărie reușită  
este fundația pentru  

fericire. 
Auguste Escoffier

Pin de la  
Blum Furniture Fittings

Pin de la  
Blum Furniture Fittings

Pin de la  
Blum Furniture Fittings

Dispozitiv de tăiat folie ORGA-LINE

Soluția pentru sticle ORGA-LINE!

Cumpărați o bucătărie nouă?  
Vă recomandăm ideile Blum 
pentru a vă bucura și mai mult 
de gătit. Ele transformă bucătă-
ria dumneavoastră într-un spațiu 
al bucuriei.

Ce sfaturi aveți pentru persoanele care își proiectează o bucătărie?Cei care vor să cumpere o bucătă-
rie trebuie să își monitorizeze 
activitatea timp de câteva zile și să 
își pună următoarele întrebări: 
Cum îmi folosesc bucătăria? Unde 
îmi petrec cel mai mult timp? Care 
sunt stațiile mele cele mai impor-
tante? Îmi place să gătesc singur 
sau cu cineva? Dacă nu îmi place, 
problema poate fi a bucătăriei? 
Acolo unde este posibil, proiectați 
adâncimea suplimentară a spațiu-
lui de lucru și extragerile - în opinia 
mea acesta este factorul câștigător 
în relația preț-performanță și o 
situație absolută win-win. Blatul de 
lucru cu adâncime suplimentară 
poate fi chiar mai adânc de 75 cm. 
Este posibil și până la 90 de cm.

LINDA PARKER  
Planificarea unei bucătării de vis nu se poate face pe loc, ci 
necesită timp, atenție și cunoștințe. Solicitați sfatul proiectantului 
dumneavoastră și luați cu voi câteva poze. Cu cât mai bine un 
proiectant cunoaște ideile dumneavoastră, cu atât mai scurt este 
drumul spre bucătăria de vis. Luați în considerare pentru început 
toate propunerile sale, chiar dacă se abat de la ideea originală.  
Și Ieșiți din zona de confort, pentru că merită!

Gata cu ușile în corpurile inferioa-
re, cât mai multe sertare, sertare, 
sertare, și dacă este posibil cu o 
lățime de 80-90 cm! În „bucătării-
le pe rânduri“ chiuveta și plita nu 
trebuie să fie una lângă alta, ci 
între ele trebuie să se afle blatul 
principal de lucru, pe cât posibil 
cu o lățime de 80-120 cm. 

Sfaturi pentru cumpărarea unei bucătării | Inspiraţia în bucătărie
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33.2 m²

Peste tot în lume, bucătăria 
și sufrageria se combină 

pentru a deveni centrul 
locuinței. Este minunat 
dacă în spații mari totul  

este la îndemână.

Mai mult  
spațiu pentru 

viață
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Bucătărie mare | Inspiraţia în bucătărie
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1

„Spațiul bucătăriei este privit ca fiind nou și mare“, 
fapt confirmat și de Stefan Waldenmaier, președin-
tele asociației „ Verband der deutschen Küchenin-
dustrie„. Asta înseamnă: cerințe mai mari. Unde 
petreceți mai mult timp, acolo aveți nevoie de mai 
multe lucruri. Cu cât mai variate sunt activitățile 
din bucătăria XXL, cu atât mai mult se recomandă 
un aspect optic liniștit și împărțirea bucătăriei în 
domenii de lucru, așa numite zone. 

Aceste cerințe sunt îndeplinite perfect la familia 
Rottanburg: Pentru drumurile scurte în spații mari, 
proviziile trebuie depozitate în apropierea spațiului 
de lucru, ustensilele de gătit sub plită iar vesela în 
apropierea mesei. Fronturile late, fără mâner, 
subliniază atmosfera ordonată. Familia Rottanburg 
se bazează în întregime pe produse Blum. Calita-
tea crescută a feroneriilor permite încărcări de 
până la 70 kg. Unitățile de asistență electrică 
asigură că o atingere este suficientă pentru a 
deschide chiar și extrageri grele, încărcate 
complet sau sertare cu fronturi late și grele. 

DVD-playerul și receiverul sunt ascunse în corpul 
TV în spatele unui front fără mâner - și datorită 
sistemului de deschidere AVENTOS cu asistență 
electrică la mișcare SERVO-DRIVE apar automat, 
ca prin magie. Este important să punem deci 
accentul nu doar pe confort.

Persoanele care îi vizitează pe Beryl și Rodney 
Rottanburg din Johannesburg (Africa de sud) și intră 
în cel mai larg spațiu al locuinței lor nu realizează 
unde sunt: Unde mă aflu? Pe de o parte este 
bucătărie - frigiderul și hota sunt vizibile. Pe de altă 
parte este sufragerie – asta ar indica laptopul aflat 
pe insula de lucru și canapeaua largă chiar lângă ea. 
Deci ce este până la urmă: Bucătărie sau sufragerie? 

Răspunsul este: Ambele. Familia Rottanburg e în 
tendințe cu acest concept modern. Tot mai mulți 
oameni descoperă șarmul bucătăriilor mari. Spațiul 
de gătit și de locuit se unesc. 

TOCMAI ÎN BUCĂTĂRII MARI,  
DRUMURILE SCURTE SUNT  
IMPORTANTE 

Această tendință s-a impus în special în Europa 
centrală și de vest. Exemplul Germaniei: 20 la sută 
dintre construcțiile noi au un spațiu de bucătă-
rie-sufragerie deschis, conform unui studiu realizat 
de asociația „Arbeitsgemeinschaft Moderne 
Küche“. Conform unui studiu realizat de GfK Living, 
în special persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 
40 de ani sunt cele care văd în bucătărie centrul 
locuinței, indiferent de dimensiunea acesteia. 

Inspiraţia în bucătărie | Bucătărie mare
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Pentru 5 la sută dintre britanici, o 
canapea trebuie gândită în bucătărie. 

Sursă: Cosmopolitan

Pentru 22 la sută dintre utilizatorii 
Houzz interogați, o stație de 

încărcare smartphone, pentru tablete 
& Co. aparține de bucătărie. 

Sursă: Houzz

În Germania, 41 la sută din persoa-
nele cu vârsta între 20 și 40 de ani 
consideră că bucătăria este centrul 

locuinței lor. 
Sursă: GfK Living

1  Sertarele LEGRABOX funcționează ușor și 
atunci când sunt încărcate complet, pereții 
laterali asigurând un volum mare de stocare.

2  Cu asistența electrică la mișcare SERVO-DRIVE 
pentru AVENTOS, ușile cu deschidere în sus se 
deschid prin atingere și se închid prin apăsarea 
unui buton. 

3  SERVO-DRIVE flex permite realizarea fără 
mâner soluțiilor fără mâner și pentru frigidere: 
Pentru deschidere frontul se atinge ușor.

4  La familia Rottanburg, tehnologia Blum, ca de 
exemplu BLUMOTION pentru închiderea lentă și 
silențioasă - a fost integrată în dormitor, în baie 
și chiar în comoda TV.
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Este un maestru al decorațiunilor și al bucătăriei moleculare. Disciplina 
sa de rezistență este patiseria. Compozițiile sale sunt adevărate opere de 
artă. Renumitul bucătar șef Roger van Damme se joacă cu forme, culori 
și arome ca nimeni altul. Puțină magie, puțin divertisment și cinci aspecte 
principale pentru fiecare fel de mâncare, aceasta este filozofia sa. 

Bucurie la  
puterea a 5 a
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Seducție dulce în formă de ciocolată fină, creme, fructe 
confiate și înghețată se unesc sub mâinile sale în aranja-
mente artistice. Creațiile renumitului bucătar van Damme 
sunt fascinante și surprinzătoare în același timp. Ce e lichid 
se solidifică, ce e solid se fluidifică, accente roșii și aurii - ni-
mic nu rămâne la voia întâmplării. Aproape că nu îndrăznim 
să deranjăm spectacolul din farfurie. Ar fi păcat, pentru că 
fiecare înghițitură se topește pe limbă și vă face poftă de 
mai mult. Cu aromele puternice localizate în anumite spații 
pe farfurie, van Damme face ca fiecare înghițitură să aibă alt 
gust - dorește să promoveze atenția clienților săi și să îi facă 
să savureze fiecare înghițitură. 

Roger van Damme și-a început cariera ca patiser șef, astăzi 
fiind bucătarul șef al restaurantului Het Gebaar, un restau-
rant premiat din Antwerpen. În anul 2010, ghidul Gault-Millau 
l-a numit bucătarul anului. Ideile îi vin în cele mai multe 
rânduri atunci când privește dincolo de marginile farfuriei. 
Astfel, activitatea sa de florar l-a inspirat pentru multe dintre 
creațiile sale. Acum este renumit pentru aceste creații în 
toată lumea, nu în ultimul rând datorită propriei emisiuni tele-
vizate în care își inițiază telespectatorii în secretele gătitului, 
cu peste 80 de emisiuni pe an. 

Modul de lucru al renumitului bucătar belgian este creativ și 
experimental, însă deopotrivă precis și ordonat. În special 
acestea din urmă sunt pentru van Damme alpha și omega în 
fiecare bucătărie, indiferent că este vorba de o bucătărie 
profesională sau una de hobby. Dacă stai să îl privești atunci 
când pregătește un desert devine evident că pentru el este 
mult mai mult decât un hobby. Pentru echipa „inspirație în 
bucătărie“ a părăsit bucătăria profesională pentru o zi pe 
care a petrecut-o într-o bucătărie privată:  
Roger van Damme în vizită la Blum.

Fiecare acțiune îi iese perfect. Aici se lucrează cu dragoste multă pentru detalii.

Bucurie la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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Ca și pretențiile mari ale bucătarului șef van Damme față de 
abilitățile sale în bucătărie, sunt și pretențiile Blum în legătură 
cu soluțiile practice pentru bucătărie. Evaluarea produselor 
noastre menajere de către acest bucătar profesionist este 
clară cu ocazia zilei petrecute de el în bucătăria partenerului 
nostru din Belgia, Van Hoecke. 

Unele produse le cunoaște deja, pentru că și bucătăria sa de 
acasă este dotată de Blum. Soluțiile practice pentru dulapuri 
sunt pentru el „arhitectura internă a bucătăriei“. Iar ordinea și 
organizarea constituie pentru Roger van Damme baza 
creativității și, prin urmare, și pentru momentele highlight care 
îl caracterizează. 

Pentru sesiunea de gătit, bucătarul de renume a ales un meniu 
pe care îl are și în meniul restaurantului Het Gebaar: Roșii „ în 
felul meu“, sandvici Croque Monsieur cu șuncă Belotta și 
brânză, finisată cu ochi de ou și smântână, tournedo servite cu 
crochete de cartofi trase în zahăr și la sfârșit „Celebration“, un 
desert pe bază de înghețată de busuioc, iaurt, afine negre, 
zmeură și căpșuni. 

Cu tot rafinamentul, pentru el este însă foarte important ca 
aceste rețete să poată fi gătite de către spectatorii emisiunii 
sale TV. Multe dintre ingredientele pe care le aduce cu el 
acum sunt ingrediente de sezon. „Fiecare anotimp are o 
atmosferă anume, transmite o emoție anume“, declară van 
Damme. În fotoreportajul nostru de pe următoarele pagini veți 
afla cum acest bucătar le aduce la viață în rețelele sale și care 
au fost cele cinci momente de highlight în bucătăria de test.

Roger van 
Damme  
în vizită  
la Blum.
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„O ADEVĂRATĂ MINUNE DE 
SPAȚIU DE DEPOZITARE“
Munca perfectă în echipă: Pentru început multe dintre ingrediente sunt 
depozitate în mod accesibil și altele sunt pregătite pentru primii pași de 
lucru. La extragerile din dulapul de provizii SPACE TOWER se ajunge ușor 
de pe trei laturi - sortarea și scoaterea produselor este rapidă și se poate 
face aproape fără să privești. Tot ce este important dintr-o singură privire. 

Bucurie la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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„TOATE SE 
AFLĂ LA 
LOCUL 
LOR.“

Esențial pentru gătit: ustensilele potrivite Este important 
unde sunt stocate ustensilele, pentru că atunci când 
toate se află acolo unde aveți nevoie de ele, se gătește 
mai ușor și mai repede. Cu sistemele de compartimenta-
re internă ca de exemplu suportul de cuțite AMBIA-LINE 
sau soluția pentru sticle AMBIA-LINE, pentru oțet sau 
ulei, totul rămâne la locul său și este disponibil pe loc.
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„TE DESCURCI  
INTUITIV.“
Rezistă la priviri critice: În extragerile de sub chiuvetă găsiţi 
tigaia corectă imediat, la fel și capacul potrivit. De aseme-
nea, condimentele sunt ușor de recunoscut datorită pozițio-
nării ușor înclinate a suportului de condimente AMBIA-LINE. 
Detalii practice pe care bucătarul le observă imediat. Exact 
ca și la Roger van Damme acasă, bucătăria expusă nu are 
nici un mâner. Cu sistemul electric de asistență la deschide-
re SERVO-DRIVE sertarele și sistemele de ridicare se 
deschid și se închid ca de la sine, la o simplă atingere.

Bucuria la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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„FIECARE DINTRE 
CREAȚIILE MELE 
ARE MAI MULTE  
HIGHLIGHTURI…
… în primul rând, atunci când farfuria este 
servită și oaspeții o privesc cu admirație.  
În al doilea rând, atunci când pun mâna pe 
smartphone și fac o fotografie - iar în al 
treilea rând când o postează pe Facebook 
sau Instagram. Momentul în care oaspeții 
gustă creația este pentru mine al patrulea 
highlight. Al cincilea și ultimul este momen-
tul în care oaspeții vor să guste din farfuriile 
vecinilor de masă. Fără aceste cinci 
aspecte highlight nu există niciun meniu  
și nicio experiență pentru mine.“

Bucurie la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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„MAGIE CU FOLIE  
ALIMENTARĂ“

Un ajutor de minune: suportul de folie Blum. Pentru acele 
produse de care mai avem nevoie mai târziu, folosim folie 
alimentară. Când bucătarul van Damme folosește dispozi-
tivul de tăiat folie AMBIA-LINE parcă este vorba de magie. 
Tăierea este lesnicioasă și precisă, ca prin magie.

Bucurie la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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„ATÂT DE SIMPLĂ  
POATE FI  
AMENAJAREA  
MESEI!“
Bucuria resimțită în anticiparea unui eveniment e cea 
mai frumoasă: Aranjarea mesei este distractivă, nu doar 
datorită meniurilor promițătoare. Paharele din dulapul de 
sus sunt ușor disponibile cu SERVO-DRIVE prin simpla 
apăsare a unui buton. Ajutorul practic este suportul de 
farfurii Blum, cu care se pot duce la masă toate farfuriile 
fără niciun efort. Tacâmurile sunt aflate la îndemână 
datorită suportului de tacâmuri AMBIA-LINE și asta 
aproape fără niciun sunet, datorită stratificării Softtouch.
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„SPĂLAT? 
CU PLĂCERE!“
Astăzi, ca o excepție, bucătarul spală vasele. Soluția 
construită în jurul chiuvetei îi face munca ușoară 
bucătarului Roger van Damme. Cu asistența electrică 
la deschidere SERVO-DRIVE, extragerea de gunoi se 
poate deschide pur și simplu cu genunchiul, astfel încât 
ambele mâini rămân libere. Extragerea de sub chiuvetă 
în formă de u utilizează spațiul de sub chiuvetă pentru 
ustensile de toate felurile. O soluție practică, surprinză-
toare chiar și pentru expertul bucătar.
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„RECOMAND CU PLĂCERE 
PRODUSELE BLUM!“
Meniul este gătit și gata consumat, e vremea de spălat 
vase și de făcut curățenie. Roger van Damme însă abia 
acum a prins gustul - vrea să știe precis cum funcționează. 
Cu ocazia vizitei prin showroom bucătarul verifică toate 
produsele din nou și este vizibil surprins de gradul de 
profesionalism din bucătăria privată. Opinia expertului: 
recomandabil 100 %.

Bucurie la puterea a 5 a | Inspiraţia în bucătărie
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În bucătărie se depozitează în medie 250 kg 
provizii. Asta înseamnă cca. 17 lăzi pline.

În Franța există sertare speciale pentru 
baghete, în multe bucătării.

În aproape fiecare bucătărie mexicană se găsește un Molcajete 
- o ustensilă pre-hispanică din piatră - un fel de mojar mexican. 

Aztecii și mayașii îl foloseau pe post de mixer. 

LA PROBĂ – GĂTITUL DE TEST  
ÎN BUCĂTĂRII TIP LABORATOR 
Cine poate evalua mai bine prototipurile unor 
produse decât adevărații experți în bucătărie 
- utilizatorii de bucătării? În stadiul timpuriu al 
dezvoltării au loc deja teste de gătit cu 
persoane fizice. Timp de o săptămână aceste 
persoane gătesc un meniu în bucătăria de test 
Blum. La sfârșit are loc o chestionare verbală. 
Acest proces este înregistrat și analizat.

Astfel se face cercetare  
practică pentru bucătării:

TOTUL PE ECRAN – OBSERVAREA 
UTILIZĂRII UNEI BUCĂTĂRII 
Pentru a afla ce se întâmplă de fapt în 
bucătării din întreaga lume și ce necesități 
există, utilizatorii de bucătării sunt suprave-
gheați în activitatea lor de zi cu zi: Ce anume 
se depozitează unde? Cum se folosesc 
dulapurile de bucătărie? Cu ajutorul chestio-
narelor și a unui număr de peste 1000 de ore 
de material de film de 14 ani încoace am 
obținut recunoașteri care intră direct în 
dezvoltarea de produse.

Alte țări - alte bucătării. Specificul culinar este diferit în funcție de 
continent sau de țară și se oglindește în obiceiurile de gătit și de luat 
masa. Blum se ocupă de deja de mulți ani cu nevoile utilizatorilor de 
bucătării din întreaga lume. Astfel sunt dezvoltate feronerii inovatoare 
care fac ca bucătăriile să fie mai practice. 

Așa se gătește în lume
Inspiraţia în bucătărie | Așa se gătește în lume
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În total sertarele, extragerile, ușile 
sau ușile cu deschidere în sus se 
deschid de peste 80 de ori pe zi. 
Doar frigiderul este deschis de 

până la 30 ori.

Până la 2.1 m³ provizii se depozitează de regulă într-o bucătărie. 
Asta înseamnă cca. 14 cărucioare de cumpărături pline.

Orice utilizator al unei bucătării 
parcurge mai mult de 1.500 km în  
20 de ani. În bucătării nepractice  

pot fi chiar mai mulți.

DE LA IDEE LA PRODUS  
PLATFORMA DE IDEI „IDEANET“ 
Chiar angajații noștri pot avea idei sclipitoare. 
Fie că se inspiră din propria experiență în 
bucătărie, din feed-back-ul obținut de la 
clienți sau din cele experimentate în producție 
- fiecare idee poate fi înregistrată pe platfor-
ma digitală internă „IdeaNet“. Astfel apar în 
mod frecvent soluții noi sau optimizări, ca de 
exemplu soluția pentru sticle AMBIA-LINE, 
care a apărut ca urmare a acestui proces.

Pe lângă bucătăria normală în multe case din 
Australia există o a doua bucătărie de barbecue /de 
grătar în exterior.

În Vietnam dacă se termină gazul utilizat pentru gătit se 
comandă pur și simplu o butelie nouă - după câteva 
minute aceasta este livrată cu o motoretă.

În Corea de Sud fiecare bucătărie are două frigidere: unul 
standard cu compartiment de congelator și un congelator 
Kimchi (legume preparate special).

TEST PE TERMEN LUNG– MONITORIZAREA 
PRODUSELOR PE PIAȚĂ 
În cazul acestei metode de test produsele noi 
realizate se folosesc direct în bucătării private 
de orice fel, pentru perioade mai lungi de timp. 
În acest scop sunt instalate contoare și se fac 
controale de calitate după trei ani. Numai în 
Austria există 160 de astfel de bucătării, alte  
26 în Anglia. În total se fac verificări timp de 
zece ani, pentru a asigura calitatea produselor.

În medie două ore pe zi  
sunt petrecute în bucătărie. 

Pentru comparaţie:  
În baie petrecem doar circa  

o jumătate de oră.
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Noi privim 
cu atenție
Feroneriile sunt inima unui mobilier. Cu cât 
este mai ridicată calitatea acestora, cu atât mai 
durabilă este întreaga mobilă. Pentru o stare 
de bine - pe toată durata de viață a mobilei.
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În plus față de standardele de calitate definite intern, 
producătorul de feronerii cooperează cu renumite 
instituţii și organizaţii de verificare independente, 
pentru a îndeplini în aceeași măsură normele și 
cerinţele acestora. 

Pentru Blum calitatea nu se referă însă exclusiv  
la produse. Și serviciile și colaborarea cu clienții  
și partenerii trebuie să corespundă acestor cerințe  
de calitate. 

Dacă doriți să știți dacă aveți garnituri Blum originale 
în mobilierul dumneavoastră, verificați pe pagina de 
internet:  
  
www.blum.com/original

O ușă, ușă cu deschidere în sus aflată în bucătă-
rie sunt supuse unor solicitări de câteva ori mai 
mari decât de ex. o ușă de locuinţă. Feroneriile 
joacă un rol hotărâtor în bucătărie în ceea ce 
privește confortul și durabilitatea. Din acest motiv 
Blum controlează și verifică funcţionarea și 
calitatea produselor sale înainte de ale introduce 
pe piaţă. Deja din producție la Blum, se mizează 
pe calitate înaltă. Indicațiile cât mai precise și 
toleranțele mici de producție permit unificarea 
componentelor în soluții complexe de feronerii. 

În diferite procese de test și de verificare, produ-
sele sunt supuse unor solicitări pe termen lung, 
prin care în doar câteva zile se simulează 
solicitarea mai multor ani. Astfel pot fi identificate 
potențiale de îmbunătățire cu privire la material 
sau construcție, chiar înainte ca aceste garnituri 
să fie utilizate zi de zi în bucătării. 

TEST DE DURATĂ CU SISTEME 
DE RIDICARE
Durabilitatea diferitelor sisteme cu 
deschidere în sus este verificată cu 
peste 80.000 mișcări de deschidere 
și închidere.

TEST DE SOLICITARE SERTARE 
Sertarele, încărcare cu o greutate 
suplimentară, sunt deschide și 
închise până la 100.000 de ori.

TEST DE DURATĂ AL BALAMALELOR 
Un test de solicitare pe termen lung pentru balamale se face cu 

până la 200.000 mișcări de deschidere și închidere. 

Calitate | Inspiraţia în bucătărie
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O bucătărie se folosește de regulă timp de 20 de ani. Pentru ca 
noua bucătărie să vă poată oferi mulţi ani de bucurii este ideal  
să cumpăraţi tehnică de ultimă generaţie. Deoarece inovaţiile  
de astăzi vor deveni standardele de mâine. O mică investiție  
suplimentară poate face o mare diferență.

Astăzi inovator,  
mâine indispensabil

Inspiraţia în bucătărie | Innovation
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PREMIUL EUROPEAN PENTRU 
INVENȚII
Amortizarea BLUMOTION este o  
dotare standard a bucătăriilor moderne 
și a primit în anul 2013 Premiul European 
pentru Invenții.

RANKING DE INVENTATOR
Cu peste 1.200 de brevete înregistrate  
la nivel global, Blum este unul dintre  
cei mai mari înregistratori de brevete  
din Austria. 

DESIGNAWARDS 
Produsele Blum se bucură frecvent  
de apreciere din partea unor jurii 
independente, care le onorează cu 
premii de design.

La Blum, utilizatorii de bucătării se află 
tot timpul în centrul preocupărilor - ace-
lași lucru este valabil și pentru dezvolta-
rea de produse. Pentru că fiecare 
inovație trebuie să faciliteze utilizarea 
bucătăriei ani la rând. Aceste idei sunt și 
pe placul juriului de specialitate, ca de 
exemplu Consiliului German de Design 
sau Oficiul European de Brevete, care 
premiază produse deosebit de inovatoa-
re. Aceste onoruri îi face pe dezvoltatorii 
Blum să dea tot ce au mai bun. Infor-
mați-vă înainte de a cumpăra bucătării 
despre toate inovațiile actuale. Întrebați 
specialiștii în materie de bucătării și 
verificați soluțiile la fața locului!

Pereţii laterali ai sertarelor, ajustabili 
individual, sunt de asemenea o inovaţie. 
Pentru extragerile LEGRABOX free - în 
funcție de dorințe și de amenajări - se 
pot utiliza diferite materiale de piele, 
metal sau sticlă. Asta susține nu doar 
dorințe individuale de design fiind în 
același timp și practic.: În cazul dulapu-
rilor de provizii ca de exemplu SPACE 
TOWER, elementele de inserție de sticlă 
oferă o privire de ansamblu bună.

Din dotările standard de azi ale bucătări-
ilor fac parte extrageri totale si sisteme 
de ridicare. Acestea au înlocuit cu 
succes ușile în corpurile de jos, dar  
și în corpurile de sus. Nici un cumpărător 
de bucătării nu mai vrea să renunțe 
astăzi la acest confort. Tendința actuală 
este aceea a „bucătăriei fără mânere“. 
Realizați această tendință între altele  
cu sistemul electronic de asistență la 
deschidere SERVO-DRIVE. Astfel 
fronturile fără mâner se deschid prin 
simpla atingere, iar datorită amortizării 
BLUMOTION se închid lent și silențios. 
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SUFRAGERIE 
Pentru toate gusturi-
le: Design individual 

al sertarelor.

BAIE 
Pentru ustensile de baie:  

Extragerile complete 
creează spațiu de 

depozitare.
MAGAZINE & SPAȚII 

COMERCIALE 
Pentru vederi limpezi ca 

sticla: Prezentare 
valoroasă de bunuri în 

construcția de magazine.

BIROU 
Pentru ordine 

frumoasă:  
Sistemele de compar-

timentare internă 
creează spațiu.

Activitate internațională, origini regionale: Compania de familie Blum  
dezvoltă soluții variate de feronerie pentru deschiderea ușoară și  
închiderea lentă și silențioasă a mobilierului. Pentru bucătării - dar  
și pentru alte zone ale locuinței.

Acum și pe viitor:  
Blum aduce mișcare
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Primul produs Blum a fost realizat în 1952:  
caie pentru potcoave Fixată de potcoavă,  
aceasta permite deplasarea sigură a cailor.

Produsele de feronerie Blum sunt fabricate 
în Austria, SUA, Brazilia și Polonia.

DE LA ÎNCEPUT … 
Schimbările în domeniul realizării de mobilă au 
însoțit Blum de ani buni. În anul 1952 Julius Blum, 
fierar și potcovar calificat, a fondat societatea în 
Höchst/Vorarlberg. Prin cumpărarea primului 
strung a pus bazele dezvoltării ulterioare a 
societății, în 1958 a avut loc intrarea pe piața 
producției de feronerii de mobilă. Începând de 
atunci, Blum a livrat către producători de mobilă, 
tâmplari și magazine specialitate în vânzarea de 
feronerii, cu sisteme calitativ înalte de deschidere 
în sus, balamale și extrageri - în acest moment 
peste 120 de piețe. Pe lângă cele 7 fabrici din 
Austria, se produce și în SUA, Brazilia și Polonia. 

ÎN TRECUT, ASTĂZI ȘI ÎN VIITOR 
Spiritul de pionierat și de inovație al lui Julius Blum 
este vizibil și astăzi în multe divizii ale societății - la 
zeci de ani după fondare. Valorile tradiționale se 
scriu cu majuscule la Blum, teme ca de exemplu 
calitate, durabilitate și inovație au o valoare mare 
aici. În toată lumea circa 6.600 de angajați lucrează 
pentru ca toți utilizatorii de produse Blum să se 
bucure de ele pe toată durata de viață a mobilei.

Bucătăriile moderne de astăzi reunesc 
diferite domenii ale locuinței și sunt de 
multe ori centrul vieții de familie. Dar și 
dormitorul, baia sau biroul se transfor-
mă din spații utile în spații care 
prezintă un stil de viață. Blum înregis-
trează tendințele actuale și dezvoltă 
idei de feronerii care aduc bucurie utili-
zatorilor de mobilă, în special utilizato-
rilor de bucătărie. Acestea sunt de 
exemplu mobile care se deschid și se 
închid prin simpla atingere și aproape 
fără niciun sunet. Sau sertare care se 
deschid foarte ușor. Avantaje ergono-
mice: Sisteme de deschidere în sus 
care rămân în poziția dorită.
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Mai multe idei pentru 
bucătării practice
Filme de scurt metraj inetersante, sfaturi utile 
şi multe surse de inspiraţie pentru o bucătărie  
practică, le găsiţi in  
 
www.blum.com/ideas

Ti
pă

rit
 în

 A
us

tri
a 

· I
D

N
R:

 1
83

.4
61

.0
 · 

EP
-2

86
/1

 R
O

-R
O

/0
8.

17
-1

To
t c

on
ţin

ut
ul

 s
e 

af
lă

 s
ub

 c
op

yr
ig

ht
-u

l B
lu

m
.

N
e 

re
ze

rv
ăm

 d
re

pt
ul

 d
e 

a 
ef

ec
tu

a 
m

od
ifi

că
ri 

te
hn

ic
e 

şi
 d

e 
pr

og
ra

m
.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
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Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
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