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Calitatea
locuinței

Experimentați ideii noi,
soluții și produse pentru un
confort mai mare.
www.blum.com

Rămânem în mișcare, pentru a lansa idei noi. Nu doar ne
întrebăm dacă este posibil așa ceva, ci și ce beneficii vă
aduce? Pentru că nu este vorba doar de ideile noastre,
este vorba despre a face posibile ideile dumneavoastră.
Ne străduim împreună cu dumneavoastră, pentru a oferi cele mai bune soluţii la necesitățile dumneavoastră.
Haideți să discutăm – despre idei noi și soluții pentru un
confort sporit în locuință.

www.blum.com/movingideas
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4 tehnologii pentru
mai multă mişcare
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LEGRABOX
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Configurator corpuri

Pentru o proiectare simplă

Interfaţă CAD/CAM

Pentru siguranța proiectării
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MINIPRESS top

56

EASYSTICK
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Aplicația EASY ASSEMBLY
& asistenţă în timp real

Pentru o prelucrare îmbunătățită

Pentru procese de lucru optimizate

Instrumentul digital

Noul sistem box

Sistemul unic box

38 TANDEMBOX
Servicii & Ajutoare de prelucrare

Sistemul box optimizat
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voastră

Inspirație| Blum Inspirations

Curiozitatea
   ne ajută să mergem
mai departe – intrați...

Inspiraţie
Blum monitorizează tendințele la nivel global,

desfăşoară propriile cercetări și are plăcerea să vă

prezinte din experiența sa. Cunoștințele împărtășite
sunt de două ori mai valoroase. Noile descoperiri
înseamnă impulsuri noi. Iar acesta este motorul

care ne duce către viitor. Să construim împreună
lumea locuințelor de mâine.
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Soluții care inspiră pentru un
confort sporit al locuinței

Inspirație| Inspiraţia Blum

Descoperiți multitudinea de soluții și idei care inspiră

www.blum-inspirations.com

În domeniul mobilierului este foarte important să poţi lua pulsul la timp. Cu platforma noastră online

www. blum-inspirations.com, dorim să vă inspirăm cu noi idei care pot fi implementate cu uşurinţă în

produsele noastre. Aici oferim soluții practice pentru cele mai diverse zone din locuință, implementate
în context rezidențial mare, mijlociu și urban.
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Inspirație | EXPANDO T

Sortiment
Ideile creative de design necesită soluții funcționale
de feronerii. Blum vă ajută cu o gamă largă de

produse. Cu un sortiment foarte larg. Prin consiliere
detaliată. Cu o abordare bine gândită. Astfel pot fi
gândite creații de mobilier care vă asigură avan

tajul în faţa altora. Să dezvoltăm împreună soluții
inovatoare.

Un

sistem
pentru toate

aplicațiile mele

Clienții dumneavoastră își doresc o multitudine de soluții de design personalizate. De aceea, dorim să oferim o libertate maximă de design, de

exemplu cu EXPANDO T, primul sistem de fixare integrat pentru fronturi
subțiri. Astfel, design-ul suplu, minimalist al mobilierului devine foarte
simplu.
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EXPANDO T – fronturi
subțiri, fixare simplă

Inspirație | EXPANDO T

Ancorele din oțel asigură o bună fixare în materiale
dure, iar diblurile din plastic asigură fixarea în materiale moi. EXPANDO T se fixează în găuri cu diametru
de 10 mm şi cu adâncime de doar 6 mm.

Sistemul nostru de fixare EXPANDO T pentru fronturi

subţiri începând de la 8 mm este potrivit pentru multe

materiale şi permite realizarea celor mai neobişnuite idei

de design. Montajul este simplu și confortabil pentru toate obiectele de mobilier cu fronturi subțiri: găurire, aplicare, înșurubare și gata. La cerere, EXPANDO T este
disponibil și ca soluție individuală fără premontare.
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pentru sistemele de ridicare, uşi şi extrageri
13

Cum pot proiecta

Inspirație | Pocket Systems

noi concepte
de spațiu?

Bucătăria, zonele de luat masa și de living se

contopesc tot mai mult. Dar o privire directă în zone

private din locuință nu este întotdeauna dorită. Ne-a

preocupat întrebarea „cum putem deschide zone mari

atunci când sunt necesare și cum le-am putea închide
atunci când nu sunt folosite”. Pocket Systems

permit acest lucru rapid, simplu și intuitiv fiind adecvate
pentru cele mai diferite domenii de aplicare.
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Pocket Systems
pentru multe aplicații
APLICAȚII CU UȘI INDIVIDUALE

Inspirație | Pocket Systems

APLICAȚIA CU UȘI DUBLE

Pocket Systems sunt realizabile ca aplicații pentru

care permite o varietate de opțiuni de realizare. Ușile

complet mecanică, oferind un confort de mișcare

ușor de proiectat și de realizat, montajul este rapid și

uși duble sau pentru o singură ușă. Este o soluţie

foarte mare atunci când sunt acționate, Deschiderea
și închiderea, cu sau fără mâner dintr-o singură miș16

dispar într-un corp îngust. Acest pocket systems este
clar, iar reglarea ușilor este foarte precisă.
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Confortul
locuinței

Inspirație | SPACE STEP

este o joacă de copii!

Calitatea locuinței
Mobilierul perfect trebuie să arate bine, să fie practic și
rezistent Blum vă ajută de la bun început ca să imple-

mentați ideile dumneavoastră valoroase. Astfel, clienții
dumneavoastră se vor bucura tot timpul de calitatea

locuinței de care au nevoie. Să creștem împreună
confortul locuinței.

Fie că este vorba de locuințe mici sau mari – utiliza
torii mobilierului sunt toți de acord cu un lucru: se

poate spune că spaţiul pentru depozitare nu este
niciodată suficient. Ne-am gândit cum am putea

obține mai mult spațiu de depozitare – îmbunătă

țind în același timp și ergonomia. Cu SPACE STEP
deschidem clienților dumneavoastră o dimensiune

cu totul nouă. Pe de o parte, SPACE STEP permite

accesul la următorul nivel pe înalţime de depozitare

al dulapului suspendat. Pe de altă parte, veți câștiga
spațiu de depozitare suplimentar în extragere sub
treapta SPACE STEP.
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Inspirație | SPACE STEP

în

Spațiu de depozitare în soclu

+ acces ergonomic îmbunătățit

SPACE STEP – pentru
utilizarea optimă a spațiului
de depozitare

SPACE STEP poate fi utilizat în locuințe de orice

mărime şi în toate zonele locuinței. Constructiv, exis-

tă trei tipuri diferite de realizare a soclului: cu retra-

gere, pe vertical sau varianta cu retragere cu soclu

mai mic. SPACE STEP poate fi realizat împreună cu
toate sistemele box și de glisare și toate tehnologiile
de mișcare de la Blum.

Posibilităţi de construcție a soclului:

Cu retragere

20

Pe verticală

Cu retragere
și soclul mic
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Inspirație | SERVO-DRIVE smart

Viitorul bucătăriei este

inteligent!

le
„A u
c
ușii

Studiul de concept SERVO-DRIVE smart prezintă

pentru prima dată modul în care poate arăta utiliza-

xa
de , În c
h i d e r e a s“
sc
hider în su
e

rea unei bucătării prin comandă vocală în viitor.

Inovativ

Utilizarea zilnică a bucătăriilor inteligente are loc pur

Fiecare tendință înseamnă o nouă șansă: pentru a fi unul

utilizarea bucătăriei.

la fiecare pas. Cu produse inovatoare care se situează

și simplu vocal – asta înseamnă un confort sporit în

Electric
deschidere & închidere

dintre primii. Blum dorește să le fie alături partenerilor săi
în cel mai modern stadiu de dezvoltare. Cu servicii noi,

care vă fac viața mai ușoară. Să proiectăm împreună
viitorul.

pentru sisteme de ridicare, extrageri,

frigidere/combine frigorifice și mașini de spălat vase
22
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Estetic,

Sisteme de ridicare | SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top

chiar și în spatele frontului

Sistemele de ridicare pentru uși cu deschidere în

sus se folosesc în special pentru dulapuri înalte și

suspendate, pentru că sunt deosebit de practice și

variate. Ne-am gândit cum vă putem oferi cu feroneriile noastre și mai multe avantaje în ceea ce pri-

vește funcționalitatea, aspectul estetic, montarea și

reglarea. Astfel am dezvoltat AVENTOS HK top, iar
acum, sistemul electric de susținere la deschidere
SERVO-DRIVE.
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Sisteme de ridicare | SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top

Capacul de acoperire stilat impresio-

nează prin design-ul minimalist.

Cu înălțime constructivă mică, acesta
este soluția ideală pentru corpuri mici.
Ca factor de putere, mecanismul este
adecvat, chiar și pentru fronturi mari.
Gri-deschis, alb-mătase

sau gri-închis? Puteți alege

culoarea capacului de acoperire
astfel încât acesta să se integreze
cu stil în mobilierul dumneavoastră.
Limitatorul integrat al unghiului

de deschidere stabileşte – cât de

mult se poate deschide frontul. Acesta
se poate regla continuu și cu precizie.
La cerere poate fi personalizat
cu logo-ul clientului.

Noua unitate de antrenare pentru uși cu deschidere
în sus SERVO-DRIVE pentru AVENTOS HK top
vă oferă funcționalitate convingătoare în ciuda

volumului redus. Datorită sistemului CLIP, unitatea
de antrenare poate fi montată fără unelte pe

mecanismul de ridicare pentru AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE se poate pune în funcțiune în

câţiva paşi: montatorul este ghidat cu ajutorul unor
semnale luminoase pas cu pas pentru punerea în

funcțiune. Verificarea stopului variabil vă confirmă
dacă mecanismul de ridicare este reglat exact
pentru greutatea frontului.

Electric
deschidere & închidere
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SERVO-DRIVE pentru
AVENTOS HK top –
mic, dar cu funcționalitate mare
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Sisteme de balamale | Program de balamale

Un program de balamale

complet gândit
Confortul sporit al mișcării trebuie garantat în cazul
tuturor aplicaţiilor. Din acest motiv, ne-am extins

programul de balamale CLIP top BLUMOTION.

Cu alte trei soluții: o balama cu unghi de deschidere
mare şi pătrundere 0, o balama deosebit de stabi-

lă pentru dulapuri de sticlă și oglindă sau vitrine,

precum și o balama pentru uși subțiri de la 8 mm.

Fiecare dintre balamale este disponibilă și în vari-

anta de culoare negru onix, având binecunoscuta
amortizare integrată, precum și mecanismul de

montaj CLIP. Funcționalitatea și confortul conving.
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Sisteme de balamale | Program de balamale

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

•	Mărime constructivă redusă și design
nou, rectiliniu.

•	Stabilitate unică pentru dulapuri cu sticlă
și oglinzi sau la vitrine de sticlă.

•	Oala și plăcuța de montaj se lipesc,
fără găurirea sticlei.

CLIP top BLUMOTION pentru uși subţiri
•	Balamale pentru uși subțiri cu grosimea
cuprinsă între 8 și 14 mm.

•	Fixare puternică în cele mai diferite materiale.
•	Prelucrarea pentru oală nu mai e necesară –

un avantaj considerabil în utilizarea materialelor
dure.

CLIP top BLUMOTION 155°

•	Integrarea BLUMOTION la înălţime constructivă
neschimbată a balamalei.

•	Balama cu cotă de pătrundere 0 pentru extrageri
interioare sau pentru polițe glisante.

• Montare oală fără unelte datorită INSERTA.

mecanic
închidere amortizată
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Sisteme box | MERIVOBOX

MERIVOBOX

Let’s create –
Platforma Box pentru ideile
dumneavoastră

Varietate, niciodată mai simplu de oferit. O plat-

formă originală ne permite să: configurăm sertare
și extrageri pentru toate gusturile - foarte simplu

de prelucrat și de montat. Experimentați funcțio-

PLATFORMA: Cu câteva componente, vă creați

DESIGN: Linii drepte și un limbaj al formelor unic -

estetică sofisticată. Pe scurt: Cu MERIVOBOX, ideile

simplificați producția de mobilier! Versatil și totuși

propriul program de mobilier, unic și totuși versatil!

FUNCŢIE: MERIVOBOX convinge clienții dumnea

PRELUCRARE: Un concept bine gândit: Indiferent

concept, complet regândit, de glisiere asigură o ru

mân tot timpul simple, reglajele sunt tot timpul cele

nalitatea optimizată în întregime, combinată cu o

dumneavoastră devin realitate. Și cele ale clienților
dumneavoastră la fel. Fiţi pregătiţi pentru cerințele
de mâine.

propriul program larg. În același timp, veți reuși să
atât de simplu.

Ne străduim să facem MERIVOBOX disponibil și pe

voastră, pe toată durata de viață a mobilierului. Noul

ducție din Vorarlberg construim momentan staţii de

lare silențioasă la o încărcătură dinamică crescută.

piața dumneavoastră. În fabricile noastre de pro-

producție cu totul noi pentru noul nostru sistem box.

32

Cu glisare lină și stabilă în acelaşi timp.

acestea caracterizează MERIVOBOX. Construiți-vă

Minimalismul întâlnește tăria de caracter..

de ce variantă alegeți - etapele de prelucrare răcunoscute. Rezultat precis obținut cu simplitate.
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Cum pot obține piese de mobilier

individuale

atât în interior, cât și în exterior?

Sisteme box | LEGRABOX

Un design elegant care este decent, dar în același timp inconfundabil. Rectiliniu, simplu

și suplu – cu un limbaj clar al formelor. Noul design stilat, „R”, fără linie de accent și fără

capac de acoperire, dar care poate fi imprimat pe toată suprafaţa lateralei sau în design-ul
clasic, cu linia de accent caracteristică. Doriți să mergeți un pas mai departe? De ce

nu combinați diverse culori și materiale, cu suprafețe imprimate sau structurate, pentru un
branding cu totul individual. Pentru sistemul dumneavoastră individual LEGRABOX.

LEGRABOX pure

suprafețe metalice mate

LEGRABOX Amestec de culori şi materiale

LEGRABOX free

datorită lateralei compusă din două piese

prin elemente de inserție cu totul diferite

diverse culori și materiale combinate –

accentele individuale –

Informații detaliate
despre aceste premii:
www.blum.com/award
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Cu LEGRABOX,
sistemul box unic

Sisteme box | LEGRABOX

Am extins sistemul LEGRABOX în mod continuu cu multiple opțiuni de individualizare. Creați acum propriul
dumneavoastră design de laterale de sertar, precum și propria dumneavoastră ediție. Datorită lateralelor

duble, veți putea crea combinații de culori și materiale - imprimate, impregnate sau stratificate. Pentru un

aspect care merge de la clasic până la extravagant, de la minimalist până la artistic. Aceasta este cea mai
înaltă formă de individualitate.
36
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Sisteme box| TANDEMBOX

TANDEMBOX –
acum și mai frumos
Sistemul box TANDEMBOX convinge prin caracteristicile sale dovedite, completate de un design
modern:

DESIGN ACTUALIZAT: Suprafețe exterioare rectilinii și culori noi

SPAȚIU CREATIV VARIAT: Mai multe posibilități
mulţumită celor trei linii de program

PRODUCȚIE OPTIMIZATĂ: Proiectat pentru diferi-

te procese de fabricare, de la manual la mecanic.
Tot timpul ușor și rapid de prelucrat și montat

MANIPULARE PERFECTĂ: Ambalaje adaptate la
diferite cerințe, tot timpul cu volum redus de transport și de depozitare
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Un

clasic

într-o ținută nouă

Ceea ce s-a dovedit a fi bun în trecut, putem lăsa

sistemului, ne-am ocupat de dorința dumneavoastră

tot timpul la cel mai nou stadiu al tehnicii. Din

Datorită culorilor proaspete și liniilor simple, acest

așa. Dar noi dorim ca produsele noastre să fie

acest motiv, am dezvoltat continuu sistemul nostru
TANDEMBOX. După optimizarea tehnică a

pentru o diferențiere și mai bună cu noul T-Design.

clasic deschide un nou spectru de opțiuni de design.
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Sisteme de glisare | TANDEM 19 mm

Pentru sertarul meu de lemn

soluția
potrivită
TANDEM 19 mm – sistemul
de glisare pentru laterale
late
Cine dorește să aibă și mai multe piese de

mobilier speciale pentru orice zonă a locuin
ței are nevoie de acces la o gamă completă.
Cu TANDEM 19 mm avem un sistem de gli-

sare pentru sertare de lemn cu laterale de 17
până la 19 mm în program. Rolele sale cilin
drice din material plastic, cu urme de uzură

reduse, garantează o glisare lină. În combi
nație cu BLUMOTION sau TIP-ON, acesta

convinge și prin confortul ridicat de mișcare.
Datorită valorilor scăzute de coborâre, este

posibilă și montarea în apropiere de podea.
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
40

mecanic
închidere amortizată
mecanic
deschidere

Stabilizarea laterală opţională asigură o glisare paralelă optimală.

Disponibil din ianuarie 2020
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Opritoare de extragere
tablară – pentru TANDEM
și MOVENTO

Sisteme de glisare| Opritoare de tablar

Calitatea locuinței nu este determinată doar
de design, ci și de confort. Din acest m
 otiv
am dezvoltat un opritor practic, pentru

extragerile tablare TANDEM și MOVENTO.

Decent și economic, extragerea tablară

rămâne în poziție extrasă. Nu se clatină și

nu se deplasează – chiar dacă pe acesta se
află aparate de bucătărie care funcționează.
Blocarea bilaterală cu putere crescută de

susținere se poate debloca din nou fără efort,
datorită sincronizării...

Cum pot utiliza etragerea mea
tablară într-un mod și mai

practic?
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Tehnologii de mișcare | 4 for more

Pentru

îndeplinirea

dorințelor individuale
ale clienților

Nu există nicio limită în calea creativității dumnea

voastră în proiectarea pieselor de mobilier. Cu cele
4 tehnologii de mișcare ale noastre, BLUMOTION,
SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION și TIP-ON,
aveți spațiu creativ maxim. Acestea vă permit o

multitudine de variante de design, astfel încât se
puteţi merge până în cel mai mic detaliu al dorin

țelor individuale ale clienților. În același timp, vă

asigurați că mobilierul dumneavoastră de calitate nu
este doar impresionant din punct de vedere estetic,
ci convinge și prin funcționalitate și confort.

44
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Tehnologii de mișcare | 4 for more

Cu tehnologiile noastre de mișcare, vă ajutăm să transformați conceptele dumneavoastră creative în

realitate. I-am vizitat pe câțiva dintre clienții noștri și i-am întrebat de ce folosesc tehnologiile de mișcare de
la Blum. Au apărut astfel interviuri interesante despre construcția modernă de mobilier.

Experimentați ce opțiuni de design și ce idei se pot transforma în realitate
cu cele 4 tehnologii ale noastre de mișcare. Înregistrările video sunt

disponibile aici:

blum.com/4formore

4 for more –
tehnologiile de mișcare Blum

Raphael König (Germania)

„Bucătăria, dar și dressing-ul, nu sunt doar încăperi
care impresionează prin design, ci și spații funcționale".

Bartłomiej Sałek (Polonia)

„Bucătăria și dressing-ul sunt sufletul casei noastre.
Blum oferă 4 tehnologii de mișcare pentru ca toate
părțile să funcționeze ca un întreg.“

Daniel Flatz (Austria)
mecanic
închidere amortizată

„Desigur, confortul și funcționalitatea joacă evident
un rol în alegerea tehnologiilor de mișcare.“

electric
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere

Amélie Chambon (Franța)

„Astăzi, noi folosim o bucătărie cu totul altfel decât

în urmă cu 20 de ani. Și este vorba cu adevărat de
planificare, construcție și tehnologii de mișcare.“
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Servicii | Blum ca partener de servicii

Mai multă

susținere

pentru etapele
dumneavoastră de lucru

Cine vrea să se declare mulțumit cu un rezultat

mic când poate avea unul perfect? Noi vrem să ne
asigurăm că reușiți să obțineți exact acest lucru.

În acest scop, vă asistăm în mod optim în fiecare

etapă de lucru. Vă ascultăm cu atenție când povestiți de ce anume aveți nevoie și dezvoltăm continuu

serviciile și ajutoarele pentru prelucrare. Tot timpul cu scopul de a îndeplini cerințele dumneavoas-

tră cât mai bine posibil. Evident, vă oferim cu drag și
consultanță personală.

SERVICII
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Cum simplific și mai mult
prelucrarea?

Servicii | Blum ca partener de servicii

Configurator corpuri
O proiectare atentă a corpurilor poate dura
destul de mult. Configuratorul nostru de

corpuri vă asistă pe parcursul proiectării și

prelucrării - este ușor de utilizat, gratuit și disponibil online în orice moment:

•	Proiectați corpul în 3D cu tot cu feronerii.

•	Configurați cu precizie și fără greșeli grație
funcției integrate de verificare la coliziune.

•	Calculați automat pozițiile de găurire,

listele de feronerii, debitările și desenele.

.•	Exportați rezultatele în programul software
de construcție al partenerului nostru.

•	Transferați cotele de găurire pe

MINIPRESS cu EASYSTICK în format BXF.
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Siguranța proiectării până
în cel mai mic detaliu

Servicii | Blum ca partener de servicii

Servicii de date CAD/CAM –
disponibile oricând, oriunde
Noi, cei de la Blum, dorim să vă oferim siguranță maximă în planificare și să vă ajutăm

să economisiți și timp. Cu ajutorul serviciului
nostru de date CAD/CAM aveți acces peste
tot și nonstop la cele mai noi și sigure date
despre feronerii. Pentru susținerea optimă

în proiectare și producție vă stă la dispoziție
E-SERVICE:

•	Centralizarea tuturor datelor CAD/CAM
disponibile.

•	Descărcarea datelor CAD – ca geometrie

individuală, unitate funcțională sau pachet
de date (2D/3D).

•	Date actualizate permanent.

•	Previzualizare online (3D-Viewer) pentru
alegerea corectă a produsului.
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Cum pot îmbunătăți
prelucrarea ?

Servicii | Blum ca partener de servicii

MINIPRESS top
Utilajele noastre de prelucrare trebuie să răs

pundă cerințelor dumneavoastră profesionale.
Din acest motiv, am dezvoltat o nouă mașină

de găurit și de montat feronerii, care face și mai

simplă și precisă utilizarea, dar și setarea. Mașina este multifuncțională, dar se utilizează totuși
cu ușurință. De asemenea, poate fi echipată cu
totul individual – în combinație cu EASYSTICK

MINIPRESS top, vă ușurează munca, făcând-o
în același timp şi mai precisă:

•	Distanţă mare de găurire pe adâncime

până la 350 mm, prin reglarea cu ajutorul

glisării maşinii.

•	Setare digitală pentru toate cotele importante.
•	Înaltă precizie datorită riglei presetate.
•	La dotarea cu EASYSTICK: deplasare

automată în pozițiile de capăt pe axele X/Y.

•	Fixare mai bună a capului de găurire.
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Cum pot optimiza procesele
de lucru?

Servicii | Blum ca partener de servicii

EASYSTICK – Noua
dimensiune a prelucrării
Definită prin rapiditate și precizie, EASYSTICK
permite o nouă dimensiune a prelucrării. Pe
lângă o flexibilitate crescută, sistemul de

poziționare convinge printr-o reducere semnificativă a timpului. Utilizarea necomplicată pe
MINIPRESS top, PRO și P permite operato-

rului să se bazeze în continuare pe procesele
de lucru uzuale și să completeze mașinile cu
următoarele funcții:

•	Modificare simplă (riglă și calculator).

•	Calculare automată a pozițiilor de fixare.

•	Deplasare automată la punctele de capăt.

•	Proiectați pentru prima dată direct pe mașină sau preluați datele cu un stick USB din
configuratorul de corpuri.
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Montarea –

Servicii | Blum ca partener de servicii

e gata imediat!

Servicii

Aplicația EASY ASSEMBLY
– instrumentul digital pentru
montaj

Cu servicii pentru fiecare pas de lucru. Astfel, Blum

Indiferent ce produs Blum montați sau doriți

eficiența. Prin dialog și schimburi de experiență, Blum

nul mobil sau pentru tabletă vă vine în ajutor:

Pentru a afla de ce ajutor aveți nevoie. Lăsați-ne să

•	Instrucțiuni de montaj, videoclipuri de

să montați, EASY ASSEMBLY pentru telefo-

dorește să vă ajute să creșteți constant calitatea și
reușește să cunoască procesele dumneavoastră.

montaj și aplicații interactive.

vă simplificăm procesele de muncă.

•	Spaţiu redus folosit din memoria
telefonului.

•	Structură intuitivă și utilizare ușoară.
•	LIVE SUPPORT via chat prin video-

telefonie (serviciu disponibil în: Germania,

Austria, Marea Britanie, Polonia, Singapore).
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Configurator corpuri

Interfaţă CAD/CAM

MINIPRESS top

EASYSTICK

Aplicația EASY ASSEMBLY
& LIVE SUPPORT
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Marca Blum | moving ideas

Ne bucurăm să punem

împreună

în mișcare ideile.

Avem convingerea fermă că: dacă ne acordați încrederea dumnea
voastră, iar noi venim cu produse și servicii inovatoare, împreună
vom crea idei care inspiră și pun în mișcare piața.

Trebuie să ne ascultăm unii pe alții, să mergem împreună pe

această cale și să ne încredem în strângerea de mână a celuilalt –
așa se construiesc parteneriatele pe termen lung.

Vom rămâne în mișcare pentru dumneavoastră. Pentru a explora
nevoile dumneavoastră și pentru a dezvolta produsele și soluțiile

potrivite pentru dumneavoastră. Ne vom atinge astfel viziunea de
a crește împreună calitatea încăperilor în care locuiți.

www.blum.com/movingideas
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