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DYNAMIC SPACE – 
Idei pentru bucătăria practică

Când este practică o bucătărie?

DYNAMIC SPACE furnizează idei pentru bucătăria practică.

Acest lucru iese repede la iveală în timpul utilizării ei zilnice, deoarece bucătăriile 
sunt folosite frecvent şi intensiv. În cursul cercetării noastre cu privire la nevoile 
utilizatorilor am identificat trei caracteristici pentru bucătării practice: desfăşurarea 
simplă a treburilor, utilizarea optimă a spaţiului şi confortul ridicat la mişcare. Sau 
altfel spus: workflow, space şi motion.

Cu produse ingenioase precum ORGA-LINE, care aduc o funcţionalitate ridicată 
în orice bucătărie. Cu soluţii precum dulapul pentru provizii SPACE TOWER sau 
dulapul de colţ SPACE CORNER, care sunt croite optim după necesităţile utiliza-
torilor de bucătării. Şi prin know-how, care este de ajutor încă de la proiectarea 
bucătăriei. Lăsaţi-vă inspirat(ă)!

Mai multe informaţii referitoare la DYNAMIC SPACE găsiţi pe:
www.blum.com/ideas
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Practic totul clar vizibil
Cu ORGA-LINE, totul se poate păstra frumos, clar 
aranjat, şi poate fi cuprins dintr-o privire. Chiar şi bunurile 
de depozitat mari sunt aşezate bine şi nu se răstoarnă. 
Astfel totul este depozitat în ordine: bunurile pot fi sortate 
bine şi sunt vizibile, mulţumită ORGA-LINE. Iar dacă se 
întâmplă ca vreun musafir să vrea să ajute la gătit, este 
suficientă o singură apucare şi deja condimentul potrivit 
îi stă la dispoziţie.

Practic curat
Mâinile uneori murdare ale copiilor lasă urme –  
cine nu ştie asta? Cu ORGA-LINE, acest lucru nu mai 
este o problemă. Casetele din oţel inox de înaltă calitate 
se pot curăţa foarte simplu, fără a deteriora materialul – 
inclusiv în maşina de spălat vase. Aceasta este calitate 
Blum – pe toată durata de viaţă a mobilei.

Practic flexibil
Casetele ORGA-LINE, separatoarele longitudinale şi 
cele transversale pot fi aranjate în mod flexibil în funcţie de 
bunurile de depozitat. Indiferent de obiectele ce trebuie 
adăpostite, ORGA-LINE aduce ordine practică în sertar 
şi spaţiul este folosit în mod optim. Chiar şi atunci când 
se adaugă lucruri noi, ca de exemplu oale şi veselă.

Practic util
Ajutoarele ORGA-LINE pentru bucătărie simplifică  
multe procese zilnice de muncă şi asigură ordine şi 
vizibilitate, deoarece cu dispozitivele de tăiat folie, suportul 
de cuţite, suportul de farfurii şi suportul pentru condimente, 
totul este la îndemână, acolo unde se foloseşte – fie în 
bucătărie, fie la bufetul din grădină. 
Iar după gătit, micile ajutoare se pun repede la loc.

Idei pentru bucătăria practică
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Configuraţi online –  
Simplu şi rapid
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Pentru a nu pierde din vedere sistemul de organizare ORGA-LINE şi ajutoarele pentru 
bucătărie aferente, venim în sprijinul dvs. cu serviciile noastre online.

Prin intermediul browser-ului de web ales de dvs. aveţi oricând posibilitatea de a con-
figura online ORGA-LINE, în mod simplu, rapid şi confortabil, conform cu nevoile dvs.

Pentru extragerea cu pereţi separatori longitudinali 
şi transversali

Completat cu practicele ajutoare ORGA-LINE 
pentru bucătărie

Pentru sertarul cu casete şi compartimente

Alegerea ORGA-LINE este foarte simplă 
cu ajutorul configuratorul de produse. 
Prin selectarea liniei de produse şi intro-
ducerea dimensiunilor sertarului, obţineţi 
direct o propunere pentru organizarea 
interioară.

Avantajele dvs. prezentate pe scurt
 ▬ Utilizare intuitivă – configurare rapidă şi simplă
 ▬ Disponibilitate online permanentă
 ▬ Mereu cele mai actuale soluţii de produs precum  
şi informaţii pentru montare
 ▬ Rezultate corecte, fără erori – verificate de Blum

Mai multe despre configuratorul de produse:  
www.blum.com/configurator

Configuraţi onlineSimplu şi rapid
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Compartimentări practice cu casete Seturi combinateCompartimentări adaptabile cu pereţi 
despărţitori

Pentru sertare, Blum oferă elemente practice de compartimentare pentru tot felul 
de obiecte ce urmează a fi depozitate. Seturile ORGA-LINE compuse din casete din 
oţel inoxidabil, respectiv pereţi despărţitori, sunt disponibile pentru fiecare lungime 
nominală de la 450 la 650 mm. Pentru fiecare lăţime de sertar există aplicaţii potrivite, 
care asigură o ordine impresionantă şi o vizibilitate bună.

Tacâmurile şi multe alte obiecte sunt 
adăpostite perfect organizat şi igienic în 
casetele realizate din oţel inoxidabil de 
înaltă calitate. Casetele se pot scoate 
uşor separat şi sunt lavabile în maşina 
de spălat vase.

Obiecte de diferite forme şi mărimi pot fi 
păstrate frumos şi clar aranjate cu ajutorul 
ORGA-LINE. Compartimentele realizate 
cu pereţi despărţitori sunt adaptabile, ele 
putând fi aranjate în mod individual.

Combinaţiile între casete şi compar-
timente realizate cu pereţi despărţitori 
sunt deosebit de practice nu numai în 
bucătărie, ci sunt potrivite pentru orice 
cameră din locuinţă.

Seturile ORGA-LINE prezentate pe scurtORGA-LINE pentru  
sertare

8



Ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie

Dispozitiv de tăiat folie singular Set de dispozitive de tăiat folie Suport de cuţite
Plasat în compartimentul îngust, dispo-
zitivul de tăiat folie alimentară sau cel de 
tăiat folie de aluminiu poate fi folosit rapid 
pentru a tăia folia exact şi confortabil.

Plasate în compartimentul lat, ambele 
dispozitive pentru tăiat folie au loc locul 
lor bine stabilit în sertar.

Suportul de cuţite se potriveşte ideal în 
compartimentul lat şi devine astfel un 
loc de păstrare practic pentru maxim 9 
cuţite.

Seturile ORGA-LINE pentru sertare pot fi completate cu dispozitivele pentru tăiat folie 
şi suportul de cuţite. Aceste ajutoare practice asigură o desfăşurare simplă a muncii, 
uşurând multe manipulări efectuate în bucătărie.

Mai multe informaţii despre acestea găsiţi pe paginile 16/17

sau sau

Plasarea ajutoarelor pentru bucătărie

Practic extensibil ORGA-LINE pentru  
sertare
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1 x ZSZ.02M0

1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

1 x ZSZ.02F0

1 x ZSZ.01F0

2

2

21

1

1



Lăţime corp 601 – 699 mm

Lăţime corp 800 – 899 mm

Nr. art.

Nr. art.

Lăţime corp 900 mm

Nr. art.

Lăţime corp  300– 399 mmLăţime corp 275 – 299 mm

Lăţime corp 550 –599 mm

Lăţime corp 400– 549 mm

Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

 ▬ Seturile de casete sunt foarte practice pentru utilizarea în bucătărie
 ▬ Deosebit de potrivite pentru tacâmuri
 ▬ Pentru sertare şi sertare interioare din corpuri cu o lăţime de la 275 până la 1200 mm
 ▬ Disponibile pentru fiecare lungime  nominală de la 450 până la 650 mm
 ▬ Casetele pot fi scoase – lavabile în maşina de spălat vase
 ▬ Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuţite

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

NL lungime nominalăInformaţii pentru comandă

Lăţime corp 700 – 799 mm

Nr. art.

Set ce ocupă complet spaţiul

Lăţime corp 600 mm

Nr. art.

Seturi de caseteORGA-LINE pentru  
sertare

Descriere Spaţiu necesar
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ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3

ZSI.500BI3

ZSI.90VEI6

ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N

ZSI.450BI3N

ZSI.90VEI4

ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

ZSI.550BI3

ZSI.90VEI7

ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3

ZSI.600BI3

ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4

ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

ZSI.650BI3

ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

NL

NL

450 mm

450 mm

500 mm

500 mm

550 mm

550 mm

600 mm

600 mm

650 mm

650 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

2 x ZSI.500BI3ZSI.500BI2N+ ZSI.500BI3  

2 x ZSI.450BI3NZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N  

2 x ZSI.550BI3ZSI.550BI2N+ ZSI.550BI3  

2 x ZSI.600BI3ZSI.600BI2N+ ZSI.600BI3  

2 x ZSI.650BI3ZSI.650BI2N +ZSI.650BI3  

ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3

ZSI.500BI1N

ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N

ZSI.450BI1N

ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

ZSI.550BI1N

ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3

ZSI.600BI1N

ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

ZSI.650BI1N

NLNL

NL

NL

450 mm450 mm

450 mm

450 mm

500 mm500 mm

500 mm

500 mm

550 mm550 mm

550 mm

550 mm

600 mm600 mm

600 mm

600 mm

650 mm650 mm

650 mm

650 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

1

▶

▶

ZSI.500BI2N

ZSI.450BI2N

ZSI.550BI2N

ZSI.600BI2N

ZSI.650BI2N

▶

ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3

ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

ZSI.60VEI6

ZSI.60VEI4

ZSI.60VEI7

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm



Lăţime corp 901 – 999 mm Lăţime corp 1100–1199 mmLăţime corp 1000–1099 mm

Lăţime corp 1200 mm

Nr. art. Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

Mai multe informaţii despre suportul de cuţite şi dispozitivele de tăiat folie găsiţi pe paginile 16/17
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2 x ZSI.500KI4 ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4 2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N

ZSI.12VEI6

2 x ZSI.450KI4N ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N 2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N  

ZSI.12VEI4

2 x ZSI.550KI4 ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4 2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N 

ZSI.12VEI7

2 x ZSI.600KI4 ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4 2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N

2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N

2 x ZSI.650KI4 ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4 2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N  

2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N ZSI.500BI3E

ZSI.450BI3E

NL NLNL

NL

NL

450 mm 450 mm450 mm

600 mm

450 mm

500 mm 500 mm500 mm

650 mm

500 mm

550 mm 550 mm550 mm

550 mm

600 mm 600 mm600 mm

600 mm

650 mm 650 mm650 mm

650 mm

1 2

111

1
2

SPACE CORNER▶



Lăţime corp 350 – 449 mmLăţime corp 275 – 349 mm

Lăţime corp 900 mm

Lăţime corp 600 mm

Lăţime corp 450 – 599 mm

Lăţime corp 601 – 699 mm Lăţime corp 700 – 799 mm

Lăţime corp 800 – 899 mm

Nr. art.Nr. art.

Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.Nr. art.

 ▬ Seturile de compartimente sunt practice pentru utilizarea în bucătărie şi în alte 
încăperi ale locuinţei
 ▬ Pentru sertare şi sertare interioare din corpuri cu o lăţime de la 275 până la 1200 mm
 ▬ Disponibile pentru fiecare lungime  nominală de la 450 până la 650 mm
 ▬ Casetele pot fi scoase – lavabile în maşina de spălat vase
 ▬ Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuţite

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

NL lungime nominalăInformaţii pentru comandă

Set ce ocupă complet spaţiul

Seturi de compartimenteORGA-LINE pentru  
sertare

Descriere Spaţiu necesar
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ZSI.500FI2NZSI.500BI1N

ZSI.90VUI6

ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3NZSI.60VUI6

2x ZSI.500KI3N

ZSI.450FI2NZSI.450BI1N

ZSI.90VUI4

ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3NZSI.60VUI4

2x ZSI.450KI3N

ZSI.550FI2NZSI.550BI1N

ZSI.90VUI7

ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3NZSI.60VUI7

2x ZSI.550KI3N

ZSI.600FI2NZSI.600BI1N

ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3NZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N

2x ZSI.600KI3N2x ZSI.600KI3N

ZSI.650FI2NZSI.650BI1N

ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3NZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

2x ZSI.650KI3N2x ZSI.650KI3N

NL NLNL

NL

NL NLNL

NL

450 mm 450 mm450 mm

450 mm

450 mm 450 mm450 mm

450 mm

500 mm 500 mm500 mm

500 mm

500 mm 500 mm500 mm

500 mm

550 mm 550 mm550 mm

550 mm

550 mm 550 mm550 mm

550 mm

600 mm 600 mm600 mm

600 mm

600 mm 600 mm600 mm

600 mm

650 mm 650 mm650 mm

650 mm

650 mm 650 mm650 mm

650 mm

2

22

2

2 2 2

▶

▶

▶

ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N

ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N

ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N

ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N

ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

1 2

ZSI.500KI2N

ZSI.450KI2N

ZSI.550KI2N

ZSI.600KI2N

ZSI.650KI2N

1



Lăţime corp 901 – 999 mm Lăţime corp 1000 – 1099 mm Lăţime corp 1100 – 1199 mm

Lăţime corp 1200 mm

Nr. art. Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

Mai multe informaţii despre suportul de cuţite şi dispozitivele de tăiat folie găsiţi pe paginile 16/17
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2 x ZSI.500KI3N

ZSI.12VUI6

ZSI.500FI3

2 x ZSI.450KI3N

ZSI.12VUI4

ZSI.450FI3

2 x ZSI.550KI3N

ZSI.12VUI7

2 x ZSI.600KI3N

2 x ZSI.650KI3N

NL NLNL

NL

NL

450 mm 450 mm450 mm

600 mm

450 mm

500 mm 500 mm500 mm

650 mm

500 mm

550 mm 550 mm550 mm

550 mm

600 mm 600 mm600 mm

600 mm

650 mm 650 mm650 mm

650 mm

2

2 2

22

1 12

1 2

▶ SPACE CORNER

22 2

2 x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3

2 x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3

2 x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3

2 x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N

2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3

2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3

2 x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

2 11 1



Lăţime corp 350 – 449 mm Lăţime corp 450 – 600 mmLăţime corp 275 – 349 mm

Lăţime corp 751 – 899 mmLăţime corp 601 – 649 mm Lăţime corp 650 – 750 mm

Lăţime corp 900 – 1200 mm

Nr. art. Nr. art.Nr. art.

Nr. art.Nr. art. Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

 ▬ Combinaţiile între compartimente realizate cu pereţi despărţitori şi casete sunt 
potrivite pentru bucătărie, dar şi pentru celelalte camere din locuinţă
 ▬ Pentru sertare şi sertare interioare din corpuri cu o lăţime de la 275 până la 1200 mm
 ▬ Disponibile pentru fiecare lungime  nominală de la 450 până la 650 mm
 ▬ Casetele pot fi scoase – lavabile în maşina de spălat vase
 ▬ Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuţite

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

NL lungime nominalăInformaţii pentru comandă

Mai multe informaţii despre suportul de cuţite şi dispozitivele de tăiat folie găsiţi pe paginile 16/17

Seturi combinateORGA-LINE pentru  
sertare

Descriere Spaţiu necesar
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ZSI.500MI3ZSI.500BI1N

ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3

ZSI.500FI3

ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4

ZSI.450MI3ZSI.450BI1N

ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3NZSI.450BI1N + ZSI.450MI3

ZSI.450FI3

ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N

ZSI.550MI3ZSI.550BI1N

ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3

ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4

ZSI.600MI3ZSI.600BI1N

ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3

ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4

ZSI.650MI3ZSI.650BI1N

ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

NL NLNL

NLNL NL

NL

NL

450 mm 450 mm450 mm

450 mm450 mm 450 mm

600 mm

450 mm

500 mm 500 mm500 mm

500 mm500 mm 500 mm

650 mm

500 mm

550 mm 550 mm550 mm

550 mm550 mm 550 mm

550 mm

600 mm 600 mm600 mm

600 mm600 mm 600 mm

600 mm

650 mm 650 mm650 mm

650 mm650 mm 650 mm

650 mm

1
1

2
2

2

SPACE CORNER

1 2

ZSI.500KI2N

ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3

ZSI.450KI2N

ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3

ZSI.550KI2N

ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3

ZSI.600KI2N

ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3

ZSI.650KI2N

ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

1

1



ORGA-LINE pentru sertare
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280

64

303
42

377

64

400
42

297

64

320
42

NL - 26

NL - 26

NL - 26

NL - 26
NL - 26

64

215

192

42
NL - 26

200

64

223
42

NL - 26

Set KI4

Set MI3

Set BI1 Set BI3Set BI2

Nr. art.

Nr. art.Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

 ▬ Seturile flexibile, cu ocupare parţială a spaţiului, sunt deosebit de potrivite  
pentru utilizarea în bucătărie, dar pot fi folosite şi în alte încăperi ale locuinţei
 ▬ Pentru sertare şi sertare interioare din corpuri cu lăţimi diverse
 ▬ Disponibile pentru fiecare lungime  nominală de la 450 până la 650 mm
 ▬ Seturile conţin compartimente realizate cu pereţi despărţitori, casete sau combina-
ţii între acestea
 ▬ Casetele pot fi scoase – lavabile în maşina de spălat vase
 ▬ Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuţite KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

NL lungime nominalăInformaţii pentru comandă

Set KI3Set KI2

Nr. art.Nr. art.

Seturi aparteORGA-LINE pentru  
sertare

Descriere Spaţiu necesar
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ZSI.650BI1N

ZSI.600BI1N

ZSI.550BI1N

ZSI.500BI1N

ZSI.450BI1N

ZSI.650BI3

ZSI.600BI3

ZSI.550BI3

ZSI.500BI3

ZSI.450BI3N

ZSI.650KI4

ZSI.600KI4

ZSI.550KI4

ZSI.500KI4

ZSI.450KI4N

ZSI.650MI3

ZSI.600MI3

ZSI.550MI3

ZSI.500MI3

ZSI.450MI3

1

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

NLNL

450 mm450 mm

500 mm500 mm

550 mm550 mm

600 mm600 mm

650 mm650 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

2

ZSI.650KI3N

ZSI.600KI3N

ZSI.550KI3N

ZSI.500KI3N

ZSI.450KI3N

NLNL

450 mm450 mm

500 mm500 mm

550 mm550 mm

600 mm600 mm

650 mm650 mm

ZSI.650BI2N

ZSI.600BI2N

ZSI.550BI2N

ZSI.500BI2N

ZSI.450BI2N

1

ZSI.650KI2N

ZSI.600KI2N

ZSI.550KI2N

ZSI.500KI2N

ZSI.450KI2N



282

64

42

194

64

42

291

64

42

411
88.5

69
.3

411
88.5

69
.3 177.5

260

NL - 2
6

NL - 2
6

NL - 26

NL - 176

Set BI3 pentru SPACE CORNER

Set FI1 Set FI2 Set FI3

CaseteSeparatoare transversale flexibile

Nr. art.

Nr. art.Nr. art.

Nr. art. Nr. art.

Nr. art.Dimensiuni

Nr. art.Nr. art. pentru folie de aluminiupentru folie alimentară

inclusiv folie inclusiv folie

fără folie fără folie

Nr. art.

pentru 9 cuţite

Dispozitiv de tăiat folieDispozitiv de tăiat folie Suport de cuţite

Lăţime

sau 1 x ZSZ.02M0sau 1 x ZSZ.02F0

Plasarea ajutoarelor pentru bucătărie

Seturi aparte ORGA-LINE pentru  
sertare
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1 x ZSZ.02M01 x ZSZ.01F0

1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

1 x ZSZ.01F0

1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

ZSI.500BI3E

ZSI.450BI3E

ZSI.650FI2NZSI.650FI1

ZSI.600FI2NZSI.600FI1

ZSI.550FI2NZSI.550FI1

ZSI.500FI2NZSI.500FI1

ZSI.450FI2NZSI.450FI1

ZSI.650FI3

ZSI.600FI3

ZSI.550FI3

ZSI.500FI3

ZSI.450FI3

ZSI.040SI

ZSI.030SI

ZSI.020SI

ZSI.010SI

ZSI.020Q

ZSI.010Q

ZSZ.02F0

ZSZ.02F1

ZSZ.01F0

ZSZ.01F1

ZSZ.02M0

1 1 2

2
2 1

2 2

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

NL

600 mm

650 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

 88 mm

176 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

88 x 88 mm

88 x 264 mm

88 x 176 mm

88 x 352 mm

1 x ZSZ.01F0

21

21 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

1

1
2



ORGA-LINE pentru extrageri cu 
front înalt – TANDEMBOX intivo

negru-terraalb-mătase
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Conector pt separator transversal

Separator longitudinal

Perete intermediar

Profil de prindere pt separator transversal

Nr. art.

Nr. art.

Nr. art. Nr. art.

alb-mătase, 
negru-terra

Nr. art.

Nr. art.

alb-mătase, negru-terra

alb-mătase, negru-terra

alb-mătase, 
negru-terra

Informaţii pentru comandă

Separator transversal de scurtat

Nr. art.

Nu poate fi folosit la extrageri interioare

Tavă pentru sticle

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

alb-mătase, negru-terra

NL lungime nominală

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

Cotă debitare:

ORGA-LINE pentru  
extrageri cu front înalt
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Z40L0002

Z49L422S

Z49L472S

Z49L522S

Z49L572S

Z49L622S

Z46L620S

Z49L372S

Z46L570S

Z49L322S

Z46L520S

Z49L272S

Z46L470S

Z49L242S

Z46L420S

Z43L100S

Z40L152A

Z40L177A

Z40L427A

Z40L477A

Z40L777A

Z40L1077A

Z48.30B0I9

Z48.30B0I8

Z48.30B0I7

Z48.30B0I6

Z48.30B0I4

Z48.27B0I8

Z48.27B0I9

Z48.27B0I7

Z48.27B0I6

☎

☎

☎

☎

☎

☎

NL

NLNL

KB

 275 mm

 300 mm

 550 mm

 600 mm

 900 mm

1200 mm

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

270 mm

300 mm

500 mm

350 mm

550 mm

400 mm

600 mm

450 mm

650 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

KB 300 mmKB 275 mm

1a

1d 3a

3b

1b

1c

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

X = LW - 91 mm

Y = LW - 320 mm (KB 300)

Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

3a

1a

3b

1b

1c

1d

1b

Y = LW - 295 (KB 275)

TANDEMBOX intivo



ORGA-LINE pentru extrageri cu 
front înalt – TANDEMBOX antaro

TraversăSeparator transversal, înălţime D Separator transversal, înălţime C

20



Perete intermediar

Traversă de scurtat

Nr. art.

Nr. art. Nr. art.

Conector pentru traversă

Separator longitudinal pentru traversă

Nr. art. Nr. art.

Nr. art.

alb-mătase, negru-terra, 
gri-alb

alb-mătase, negru-terra, 
gri-alb

Tavă pentru sticle

Nu poate fi folosit la extrageri interioare

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

alb-mătase, negru-terra, RAL 9006

Cotă debitare: LW - 63 mm

NL lungime nominală

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

Conector pt separator transversal

Separator longitudinal

Nr. art.

Nr. art.

pentru înălţime D

alb-mătase, negru-terra, gri-alb

pentru înălţime C

alb-mătase, negru-terra, gri-alb

alb-mătase, negru-terra, 
RAL 9006

Separator transversal de scurtat

Nr. art.

Informaţii pentru comandă

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

alb-mătase, negru-terra, RAL 9006

Cotă debitare:

Conector pt separator transversal

Nr. art.

pentru perete intermediar

pentru lonjeron

Separator transversal Traversă

Traversa nu poate fi folosită în combinaţie cu 
un perete intermediar!

alb-mătase, 
negru-terra, 
RAL 9006

ORGA-LINE pentru  
extrageri cu front înalt
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Z40C0002Z

Z40D0002Z

Z46L620S

Z46L570S

Z46L520S

Z46L470S

Z46L420S

ZRG.1104Q

ZRG.804Q

ZRG.504Q

ZRG.454Q

ZRG.204Q

ZRG.179Q

Z43L100S

ZRU.01E0

ZRU.11F0

Z40L152A

Z40L177A

Z40L427A

Z40L477A

Z40L777A

Z40L1077A

Z48.30B0I9

Z48.30B0I8

Z48.30B0I7

Z48.30B0I6

Z48.30B0I4

Z48.27B0I8

Z48.27B0I9

Z48.27B0I7

Z48.27B0I6

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

Z40L0002

2a 3a

3b

1b

1c 2b

2c1d

1a

☎

☎

☎

☎

 275 mm

 300 mm

 550 mm

 600 mm

 900 mm

1200 mm

X = LW - 91 mm

Y = LW - 320 mm (KB 300)Y = LW - 295 (KB 275)

Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

KB

KB

 275 mm

 300 mm

 550 mm

 600 mm

 900 mm

1200 mm

KB 300 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

KB 275 mm

NL

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

2c2b1d

1a

1b

3b

1b

1c

3a
2a

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE pentru extrageri cu 
front înalt – TANDEMBOX plus

Traversă dublăSeparator transversal pentru lonjeronSeparator transversal pentru BOXSIDE

22



Conector pt separator transversal

Conector pt separator transversal

Separator longitudinal

Perete intermediar

Conector pentru traversă

Separator longitudinal pentru traversă

Tavă pentru sticleTraversă de scurtat

Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.Nr. art.

Nr. art.

Nr. art. Nr. art. Nr. art.

Nr. art.

NL lungime nominală

KB lăţime corp

LW lăţime interioară corp

Nu poate fi folosit la extrageri interioare

pentru BOXSIDE, perete 
intermediar

alb-mătase, RAL 9006

alb, RAL 9006

Oţel

RAL 7037 gri-praf

RAL 7037 gri-praf

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

alb-mătase, RAL 9006

alb, RAL 9006

Cotă debitare: LW - 68 mm

KB până la 1200 mm

pentru lonjeron

RAL 7037 gri-praf

RAL 7037 gri-praf

Informaţii pentru comandă Separator transversal pentru BOXSIDE Traversă dublă

Separator transversal de scurtat

Nr. art.

Traversa nu poate fi folosită în combinaţie cu 
un perete intermediar!

Cotă debitare:

ORGA-LINE pentru  
extrageri cu front înalt
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Z40H0002ZR

Z40H0002Z

Z46C620S.E2

Z46C570S.E2

Z46C520S.E2

Z46C470S.E2

Z46C420S.E2

Z48.30B0I 9

Z48.30B0I8

Z48.30B0I7

Z48.30B0I6

Z48.30B0I4ZRG.1094U

ZRU.00Z0

ZRU.00F0

Z43L100S

Z40L152A

Z40L177A

Z40L427A

Z40L477A

Z40L777A

Z40L1077A

Z48.27B0I8

Z48.27B0I9

Z48.27B0I7

Z48.27B0I6

☎

☎

☎

☎

☎

☎

 275 mm

 300 mm

 550 mm

 600 mm

 900 mm

1200 mm

KB

NL

KB 300 mm

NL

KB 275 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

1b 2c

3a
3b

1a

1d
1b

1c

1b

1a

1c

1d

2a

2b

2c

3a

3b

2a

2b

X = LW - 91 mm

Y = LW - 320 mm (KB 300)Y = LW - 295 (KB 275)

Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

TANDEMBOX plus



Ajutoare ORGA-LINE  
pentru bucătărie
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411
88.5

69
.3

411
88.5

69
.3177.5

260

Set de ajutoare pentru bucătărieSuport pentru condimente Suport de farfurii

Nr. art.Nr. art. Nr. art.

Compus din:
1 x  suport de cuţite
1 x  dispozitiv de tăiat folie alimentară 

(inclusiv folie)
1 x  dispozitiv de tăiat folie de aluminiu 

(inclusiv folie)
2 x  suport pentru condimente (pt KB 300 mm)
2 x  suport de farfurii

SetØ farfurii 186 – 322 mm

Înălţime totală 170 mm

300 mm (lăţime 212 mm)

400 mm (lăţime 312 mm)

450 mm (lăţime 362 mm) Înălţime de depozitare a farfuriilor: până la 12 farfurii

Informaţii pentru comandă

Descriere

 ▬ Dispozitive de tăiat folie pentru o mânuire simplă a foliei alimentare şi a 
celei de aluminiu, fără producerea vreunei cute
 ▬ Suport de cuţite pentru păstrarea în siguranţă a cuţitelor în sertar
 ▬ Suport de farfurii pentru transportarea simplă a farfuriilor şi depozitarea lor 
în siguranţă în extragere
 ▬ Suport pentru condimente cu ajutorul căruia recipientele de diferite mărimi 
cu condimente sunt grupate şi expuse clar
 ▬ Disponibile şi într-un set complet şi practic

Dispozitiv de tăiat folie Dispozitiv de tăiat folieSuport de cuţite

Nr. art. Nr. art.Nr. art.

pentru 9 cuţite

KB lăţime corp

pentru folie de aluminiupentru folie alimentară

inclusiv folie inclusiv folie

fără folie fără folie

Ajutoare ORGA-LINE 
pentru bucătărie
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ZOU.30U1I

ZFZ.45G0I

ZFZ.40G0I

ZFZ.30G0I ZC7T0350

ZSZ.02M0 ZSZ.01F0

ZSZ.01F1

ZSZ.02F0

ZSZ.02F1

KB



ORGA-LINE pentru TANDEMBOX –  
Recomandare pentru extrageri
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Recomandare pentru recipiente de plasticRecomandare pentru provizii şi provizii începute

Recomandare pentru cratiţe, capace şi ustensile de gătitRecomandare pentru condimente

Recomandare pentru extrageri ORGA-LINE pentru  
TANDEMBOX

27

400 450

275 275300 300400 400450 450500 500550 550600 600800 800900 9001000 10001200 1200

600 800 900 1000 1200300

650 mm

500 mm

550 mm

600 mm

1 x QT, 2 x GH 1 x QT  
2 x LT, 2 x GH

2 x QT, 2 x GH 2 x QT, 3 x LT 
2 x GH

650 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

1 x QT

2 x QT

1 x QT, 2 x LT

2 x QT
3 x LT

1 x QT, 3 x LT

2 x QT
6 x LT

SPACE CORNER

1 x QT, 2 x LT 1 x QT, 2 x LT

650 mm

650 mm

450 mm

450 mm450 mm

500 mm

500 mm

550 mm

550 mm

600 mm

600 mm

600 mm 600 mm

650 mm 650 mm

SPACE CORNER

1 x QT, 2 x LT 1 x QT, 3 x LT

2 x QT  
3 x LT 2 x QT, 6 x LT

1 x QT 1 x QT, 2 x LT 1 x QT, 3 x LT

KB (mm)

NL

NL

KB (mm)

NL

KB (mm)

KB (mm)

NL



Recomandare pentru sticle

Recomandare pentru sticle şi tocătoare

Recomandare pentru sortarea gunoiului şi soluţii de curăţat

de la 900

Recomandare pentru tăvi şi forme de copt

de la 500

KB lăţime corp

LT separator longitudinal QT separator transversal ZW perete intermediar

TH suport de farfuriiFW tavă pentru sticle

GH suport pentru condimente

NL lungime nominală

Recomandare pentru extrageriORGA-LINE pentru  
TANDEMBOX
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400 450 500 550 600 800 900 1000 1200

300275

300 400 450

650 mm

650 mm 650 mm

450 mm

450 mm 450 mm

500 mm

500 mm 500 mm

550 mm

550 mm 550 mm

600 mm

650 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

600 mm 600 mm

2 x ZW1 x ZW 3 x ZW

5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW

3 x QT, 1 x FW,  
1 x ZW

4 x QT, 1 x FW,  
1 x ZW

5 x QT, 1 x FW,  
1 x ZW

5 x QT, 1 x FW

3 x QT, 1 x FW

4 x QT, 1 x FW

KB (mm)

NL

NL

KB (mm)

KB (mm)

NL

KB (mm)

NL



Recomandare pentru farfurii

de la 1000

KB lăţime corp

LT separator longitudinal

FW tavă pentru sticle

GH suport pentru condimente

de la 800

până la 1050 de la 1050

de la 400

Recomandare pentru extrageri ORGA-LINE pentru  
TANDEMBOX
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SPACE CORNER

2 x TH 4 x TH

650 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

6 x TH

2 x TH 3 x TH

KB (mm)

KB (mm)

NL



Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt 
fabrici în Austria (Vorarlberg) şi 
alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 31 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 8.000 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 6.000 în Vorarlberg.

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

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

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

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

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2019
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt 
fabrici în Austria (Vorarlberg) şi 
alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 31 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 8.000 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 6.000 în Vorarlberg.

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

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

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

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

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2019
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

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