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TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX
Două funcţii – o combinaţie fascinantă
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Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor 
îl reprezintă necesităţile utilizatorilor de mobilier. Rezultatul este o soluţie 
care susţine în mod optim mişcarea, complet mecanic. TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX combină avantajele sistemului mecanic de deschidere 
TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION, pentru o închidere lină şi silenţioasă.

Tehnică inovatoare
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O simplă atingere, 

şi extragerea se deschide.

O împingere uşoară şi se închide.
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Vezi filmul despre 
TIP-ON BLUMOTION: 
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion

Deschidere printr-o atingere, glisare lină şi închidere silenţioasă cu tehnologia 
TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX. Mişcarea devine o experienţă a 
confortului. Caracteristica specială este reprezentată de mişcarea susţinută 
exclusiv mecanic. 

Combinaţie fascinantă
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Prin suprafaţa mare de declanşare TIP-ON BLUMOTION asigură un confort de
utilizare ridicat al extragerilor şi sertarelor fără mânere. Sincronizarea opţională
permite mărirea domeniului de declanşare şi mai mult.

Funcţionalitate ridicată
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Rost minim necesar
TIP-ON BLUMOTION 
se poate realiza cu un 
rost minim  de 2.5 mm 
şi este ideal şi pentru 
bucătării. 

Reglare pe 
4 dimensiuni 
Datorită reglării pe 
4 dimensiuni, rostu-
rile sunt realizate cu 
precizie. Reglarea pe 
adâncime este inte-
grată şi se face fără 
unelte, cu ajutorul 
unei rotiţe de reglare. 

Mecanism
inteligent
TIP-ON BLUMOTION 
vă oferă confort şi 
posibilitate de alege-
re. Sunt posibile atât 
deschi derea prin tra-
gere, cât şi închiderea 
prin împingere. 
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Confort ridicat
Cu TIP-ON BLUMOTION orice idee de design se poate îmbunătăţi cu o  
funcționali tate ridicată, în special atunci când mobilierul este realizat în întregime  
fără mânere sau cu mânere care accentuează designul. Astfel, toate extragerile  
au ceva în comun, convingând prin confortul crescut al mişcării.
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Extrageri cu 
mânere încastrate

Extrageri cu mânere 
gândite ca elemente 
de design

Extrageri 
cu mânere cu 
profil tip J 

TIP-ON BLUMOTION 
facilitează deschide-
rea extragerilor cu 
manere încastrate.
O simplă atingere 
este suficientă în ori-
ce punct al frontului. 
Suprafața mare de 
declanşare asigură 
acest aspect. 

Pentru anumite tipuri 
de mobi lier mânerele 
conferă un aspect 
deosebit. TIP-ON 
BLUMOTION susține 
ideile speciale de 
design prin creş terea 
funcționalității.

Design individual cu 
TIP-ON BLUMOTION 
integrat, pentru ca 
extragerile să se 
deschidă simplu şi 
ergonomic la atingere, 
chiar şi atunci când 
aveți mâinile ocupate. 
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Deschidere 
uşoară 
Forţele de deschidere 
mai mici şi o trecere 
mai lină la glisare 
cresc confortul în 
momentul deschiderii. 

Calitate vizibilă 
Calitatea evidentă, 
cu un cuplaj de 
front inovator, 
asigură vizibil mai 
multă stabilitate.

Funcţionare 
optimă
Componentele nou 
dezvoltate din 
laterala sertarului 
şi din şina de corp 
îmbunătăţesc glisarea 
ultrauşoară a produ-
sului TANDEMBOX 
şi asigură o funcţio-
nare lină.
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Tehnologie îmbunătăţită

TANDEMBOX convinge de mulţi ani prin confortul ridicat la utilizare şi prin 
design variat. În cadrul dezvoltării TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX 
s-au optimizat şi unele funcții principale pentru sistemele existente, ceea ce 
le-a îmbunătățit în mod considerabil.

Sistem box optimizat
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TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX este soluţia mecanică ideală 
pentru mobilierul fără mânere în toate încăperile locuinţei. Extragerile şi 
serta rele se pot realiza prin metoda obişnuită.

Montare simplă



Fără prelucrare suplimentară 
a corpului şi sertarelor 
TIP-ON BLUMOTION se poate 
realiza cu corpuri şi fronturi stan-
dard. O prelucrare supli mentară, 
de ex. pentru mânere încastrate 
sau mânere tip bară, nu este 
necesară. 

Sincronizare opţională
Începând cu o lățime a corpului 
de 300 mm, nivelul de mişcare 
este îmbunătățit prin sincronizare 
optimă. Montajul se face fără 
unelte.

Montare şi reglare simplă
Ca majoritatea componentelor, 
şi unitatea TIP-ON BLUMOTION 
se montează fără unelte.

Vezi filmul de montaj: 
www.blum.com/ 
assemblytobtbx

Reglare exactă a deschiderii 
frontului 
Indiferent dacă frontul este deja 
montat sau nu, cu şablonul de 
reglare, deschiderea frontului se 
poate regla confortabil la 2.5 mm.
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În activitatea de zi cu zi în bucătărie, se pune accentul pe calitatea mişcării 
pentru  mobilier. TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX entuziasmează 
prin confortul deosebit de utilizare. 

TIP-ON BLUMOTION 
în bucătărie
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TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX susține implementarea 
ideilor moderne în realizarea tuturor încăperilor locuinței. Datorită 
tehnologiei inovatoare de la Blum mobilierul fără mânere se poate 
realiza cu confort ridicat.

TIP-ON BLUMOTION 
în living
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Pentru confort sporit de mişcare, TIP-ON BLUMOTION se poate utiliza şi 
în baie, pe toată durata de viață a mobilierului. Componentele din oțel zincat 
şi material plastic oferă o protecție optimă la coroziune, chiar şi în cazul 
umidității crescute.

TIP-ON BLUMOTION 
în baie
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Cu TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX se poate realiza şi mobilier fără 
mânere în toate încăperile locuinţei, chiar şi în hol. Şi fronturile înalte şi late se 
deschid prin simpla apăsare, convingând prin utilizarea uşoară şi închiderea 
lină şi silenţioasă.  

TIP-ON BLUMOTION 
în hol
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www.blum.com/configurator

Alegerea feroneriei este uşoară 
datorită configuratorului online de 
produse, accesibil la adresa 

Componenta de baza pentru TIP-ON BLUMOTION este şina de corp  
TANDEMBOX special adaptată. Cu unități TIP-ON BLUMOTION diferite,  
se pot realiza lungimi nominale şi capacități de încărcare diferite.  
Toate celelalte componente sunt universale. Astfel, TIP-ON BLUMOTION  
oferă soluţia potrivită pentru orice aplicaţie. 

Detaliile unui
produs conceput perfect 

Componente TIP-ON BLUMOTION
1.   Şina de corp TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION 
2.   Unitate TIP-ON BLUMOTON
3.   Piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
4.   Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
5. Arbore de sincronizare – TIP-ON BLUMOTION 
6. Suport TIP-ON BLUMOTION pentru arborele de sincronizare 

(necesar începând cu KB 750 mm)
7. Piesă susţinere fund sertar  

(necesar începând cu KB 750 mm)

KB Lăţime corp
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S1
> 10 – 20 kg
NL 270 – 300 mm

L1
≤ 20 kg
NL 350 –650 mm

L5
35 – 65 kg
NL 350 – 650 mm

L3
15 – 40 kg
NL 350 –650 mm

S0
≤ 10 kg
NL 270 – 300 mm

Unitatea TIP-ON BLUMOTION şi piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
Adaptată la capacități de greutate şi lungimi nominale, TIP-ON BLUMOTION există în diferite variante. 
Pentru o diferenţiere mai uşoară, fiecare versiune are o culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă 
universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION. 

alb

negru

gri deschis

gri deschis gri închis 

NL Lungime nominală

Piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
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6f

6e

6b

6h

6a

6j

1

6i

6g

1

NL (mm) 30 kg 65 kg

270 578.2701M

300 578.3001M 

350 578.3501M 

400 578.4001M 

450 578.4501M 576.4501M 

500 578.5001M 576.5001M 

550 578.5501M 576.5501M 

600 578.6001M 576.6001M 

650 576.6501M

2

NL 
(mm)

270–300 S0 30 ≤ 10 T60B3030

270–300 S1 30 > 10–20 T60B3130

350–600 L1 30 ≤ 20 T60B3330

350–600 L3 30 15–40 T60B3530

450–650 L5 65 35–65 T60B3560

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x
1

2

3

1

2

2

3

3

T60.1125W

4

R7035 T60.300D

5

≥ 750 T60B000H

-

2.5 65.5627

R7035

6

Z96.2011

7

2 x Z96.10E1

2c

R7035 T60.000D

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Informaţii pentru comandă

NL Lungime nominală

Şine de corp stânga/dreapta

Set TIP-ON BLUMOTION

Compus din:

Unitate TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

Interval recomandat de greutate (greutate totală a extragerii),  
pentru o funcție de deschidere şi închidere optimă

Compatibil doar cu şină de corp 30 kg

Recomandare: compatibil doar cu şină de corp 65 kg 

Unitate Greutate  
(kg)

Şină de 
corp (kg)

Unitate TIP-ON BLUMOTION determinată cu configuratorul de produse 
www.blum.com/configurator

Indiciu

Debitare

Debitare

Lăţime interioară corp LW - 240 mm

Lăţime interioară corp LW - 214 mm

Pentru extrageri montate la baza corpului sau a traverselor

Împiedică atârnarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Arbore pentru sincronizarea TIP-ON BLUMOTION  

TIP-ON BLUMOTION-sincronizare

Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Şablon de verificare şi reglare rost –  
TIP-ON BLUMOTION 

Accesorii

Lăţime interioară corp LW ≥ 287 mm

Lăţime interioară corp LW 238–286 mm

Culoare

Culoare

Variantă de execuţie

Lăţime corp 
KB (mm) Material

CuloareFantă front FS (mm)

Variantă de execuţie

Rotundă

Pătrată

Oţel

Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1370 mm

Gri

Portocaliu

RAL 7035 gri deschis

Culoare

Mai multe informații, vezi pagina 31

Mai multe informații, vezi pagina 32

Vinclu de susținere

Stabilizare front/fund de sertar

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

Lăţime interioară corp LW ≥ 287 mm

Variantă de execuţie Culoare

Simetrică

Pentru o funcționare şi un domeniu de declanşare optim este necesară  
utilizarea unei sincronizări

2 x comandaţi 
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A=B

A B

A

B

A=B

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Mai multe informații despre  
TIP-ON BLUMOTION  
www.blum.com/tiponblumotion

Următoarele grafice de proiectare  
sunt prezentate ca exemplu pentru  
un sertar de înălţime M

Proiectare

Picior plintă

Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta distanţieri!

Prelucrare front – fără montare distanţieri

Executarea mobilierului

Pentru un rost între front şi corp de minimum 2.5 mm este  
necesar să respectaţi cotele şi unghiurile de proiectare.
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NL + 3

Y Y

NL + 12

*

Y (mm) Y (mm)

N 85.5

M 101.5 M 109

K 133.5 K 139.5

B 161 B 161

C 195 C 195

D 227 D 227

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Proiectare

NL Lungime nominală NL Lungime nominală

Spaţiu necesar în corp

Spaţiu necesar în corp

Înălţime M

La 36–39 mm şi o lățime a corpului de KB ≥ 750 mm este necesar un suport de sincronizare TIP-ON BLUMOTION şi un vinclu de susținere în partea  
inferioară pentru a împiedica o coliziune a arborelui de sincronizare cu partea inferioară a corpului sau a traversei 

Recomandăm o încercare de îmbinare

Sertar | extragere cu front înalt Sertar interior | extragere interioară

Sertar | extragere cu front înalt Sertar interior | extragere interioară

Înălţime spateÎnălţime spate
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42 37
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100

200

300

400

500

600

1200
900

600
300

2.5 mm

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Proiectare

Varianta 2Varianta 1

Respectaţi adâncimea de montaj a şinelor.

Poziţie şurub – sertar interior | extragere interioară

Poziție pe adâncime Domeniu de declanşare

Rost minim fronturi (mm)

Cu sincronizare

Fără sincronizare

Cu stabilizare front/fund de sertar

Exemplu pentru 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, înălţime D, lungime nominală NL 500 mm

Pentru o funcționare şi un domeniu de declanşare optim este necesară  
utilizarea unei sincronizări
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270–300 S0 | S1 350–650 L1 | L3 | L5 350–650 L1 | L3 | L5

10
4

32
32

10
8.

5

10
4

32
32

10
8.

5

3240

23

3240

23

T60B000H

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Proiectare

 ▬ Împiedică atârnarea arborelui de sincronizare 
TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Pentru extrageri montate la baza corpului  
sau a traverselor
 ▬ Necesar de la o lățime de corp de KB ≥ 750 mm
 ▬ Material: oţel

Informaţii pentru comandă

Suport arbore de sincronizare  
TIP-ON BLUMOTION

Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Cote de găurire – fund de sertar

Lungime nominală NL 
(mm)

Lungime nominală NL 
(mm)

Lungime nominală NL 
(mm)

Dulap sub chiuvetă

Unitate  
TIP-ON BLUMOTION

Unitate  
TIP-ON BLUMOTION

Unitate  
TIP-ON BLUMOTION
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Proiectare

Spaţiu necesar în corp

 ▬ Pentru susținerea fundului extragerii 
 ▬ Pentru extrageri montate la baza corpului  
sau a traverselor
 ▬ Necesar de la o lățime de corp de KB ≥ 750 mm
 ▬ Material: plastic

Vinclu de susținere

Cote de găurire – front

Informaţii pentru comandă

Vinclu de susținere

Lăţime corp KB (mm) Culoare

RAL 7037 gri-praf

Acoperire front
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Proiectare

Spaţiu necesar în corp

 ▬ Pentru stabilizarea fronturilor înalte
 ▬ Pentru susținerea fundurilor de sertar late
 ▬ Recomandare: 
Înălțime front FH < 300 mm: 
Lăţime corp KB > 900 mm: 1 buc 
 
Înălțime front FH ≥ 300 mm: 
Lăţime corp KB < 450 mm: 1 buc 
Lăţime corp KB ≥ 450 mm: 2 buc

Informaţii pentru comandă

Stabilizare front/fund de sertar

Mod de fixare Culoare

Stabilizare front/fund de sertar

RAL 7037 gri închis

Acoperire front

Cote de găurire – front
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

NL Lungime nominală

Şină de corp 578 – 30 kg Şină de corp 576 – 65 kg

Şurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Euroşurub, nr. art. 661.1450.HG

Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Opțional pentru o stabilitate mai mare 
Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Fixarea şinelor de corp 
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TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Montare

Reglare adâncime

Carcasă cu front Carcasă fără front

Reglaţi în ambele părţi rostul de minimum 2.5 mm
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LW-214

1

2

1

LW-240

1b

1a 1c
2

3 4

1 2

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Montare

Pentru LW 238 – 286 mmPentru LW ≥ 287 mm

LW Lăţime interioară

Susţinere fund recomandat de la o lățime de corp ≥ 750 mm

Sincronizare
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1

1 2

TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Montare

Suport arbore de sincronizare necesar de la lățimea de corp ≥ 750 mm

Stabilizare de front începând cu o lățime de corp de ≥ 750 mm şi o înălțime de front de ≥ 400 mm
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru TANDEMBOX

Demontare 
Transport

Transport

a) fixaţi un distanţier între front şi corp sau b) reduceţi rostul între front şi carcasă  
la 0 mm sau

c) transportaţi fără declanşatoare

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

www.blum.com

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

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică 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 30.06.2020
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

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

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică 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 30.06.2020
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 şi ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

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

Ti
pă

rit
 în

 A
us

tri
a 

· I
D

N
R:

 9
72

.7
08

.8
 · 

EP
-2

77
/6

 R
O

-R
O

/0
6.

20
  


