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BLUMOTION S 

Unul pentru trei

TIP-ON BLUMOTION pentru  
LEGRABOX şi MOVENTO
Două funcţii – o combinaţie fascinantă
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Tehnică inovatoare
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 
LEGRABOX şi MOVENTO combină avantajele sistemului mecanic de deschi-
dere TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION, pentru o închidere lină şi silenţioa-
să.
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O simplă atingere, 

şi extragerea se deschide.

O împingere uşoară şi se închide.
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Combinaţie fascinantă
Deschidere printr-o atingere, glisare lină şi închidere silenţioasă cu tehnologia 
TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX şi MOVENTO. Mişcarea devine o 
experienţă a confortului. Caracteristica specială este reprezentată de mişcarea 
susţinută exclusiv mecanic. 

Vezi filmul despre 
TIP-ON BLUMOTION: 
www.blum.com/ 
trailertiponblumotion
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Funcţionalitate ridicată
Prin suprafaţa mare de declanşare TIP-ON BLUMOTION asigură un confort  
de utilizare entuziasmant al extragerilor şi sertarelor fără mânere. 
Sincronizarea optimă permite mărirea domeniului de declanşare şi mai mult.
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Reglare pe 4 
dimensiuni 

Rost minim necesar

Setările pe 4 dimen-
siuni duc la crearea 
unui rost exact. 
Reglajul pe adâncime 
este integrat şi se 
realizează fără unel-
te, direct de pe roata 
dinţată.

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

Mecanism
inteligent
TIP-ON BLUMOTION 
vă oferă confort şi 
posibilitate de alege-
re. Sunt posibile atât 
deschi derea prin 
tragere, cât şi închi-
derea 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 atinge-
re, chiar şi atunci 
când aveți mâinile 
ocupate. 
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Montare simplă
TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX şi MOVENTO este soluţia mecanică 
ideală pentru mobilierul fără mânere în toate încăperile locuinţei. Extragerile şi 
serta rele se pot realiza cu metoda obişnuită. Şabloanele practice de la Blum 
vă ajută pentru o prelucrare şi montare uşoară.

Vezi filmul de montaj 
www.blum.com/ 
assemblytiponblumotion
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Fără prelucrare suplimentară 
a corpului şi sertarelor 
TIP-ON BLUMOTION se poate 
realiza cu corpuri şi fronturi 
standard. O prelucrare supli-
mentară, de ex. pentru mânere 
încastrate sau mânere tip bară, 
nu este necesară. 

Montare simplă, fără unelte
Unitatea TIP-ON BLUMOTION 
se montează fără unelte, ca 
toate celelalte componente. 

Poziţii de găurire uzuale
Pentru TIP-ON BLUMOTION 
se pot utiliza poziţiile uzuale de 
găurire pentru LEGRABOX şi 
MOVENTO.

Reglare exactă a rostului 
Cu ajutorul şablonului de regla-
re, rostul se poate ajusta precis 
şi confortabil pentru LEGRABOX 
şi MOVENTO la 2.5 mm.
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TIP-ON BLUMOTION 
în bucătărie
În activitatea de zi cu zi în bucătărie, se pune accentul pe confortul  
mişcării pentru mobilier. TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX  
şi MOVENTO entuziasmează prin confortul deosebit de utilizare. 
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TIP-ON BLUMOTION 
în living
TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX şi MOVENTO susține implementarea 
ideilor moderne în realizarea tuturor încăperilor locuinței. Datorită tehnologiei 
inovatoare de la Blum mobilerul fără mânere se poate realiza cu confort ridicat.
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TIP-ON BLUMOTION 
în baie
Pentru confort sporit de mişcare, TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX şi 
MOVENTO 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.
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TIP-ON BLUMOTION 
în hol
Cu TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX şi MOVENTO se poate realiza şi 
mobilier fără mânere în toate încăperile locuinţei inclusiv în hol. Chiar şi fron-
turile înalte şi late se deschid prin simpla apăsare, convingând prin utilizarea 
uşoară şi închiderea lină şi silenţioasă. 
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1

2

 Program distinct

Alegerea feroneriei este 
uşoară datorită configura-
torului online de produse, 
accesibil la adresa 
www.blum.com/configurator

Elementele de bază ale TIP-ON BLUMOTION sunt şinele de glisare  
BLUMOTION S special concepute pentru LEGRABOX, respectiv MOVENTO. 
Toate celelalte componente ale produsului sunt potrivite ambelor sisteme  
de extragere. Componentele identice în număr mare formează un program 
compact, care deschide posibilități de realizare a mobilierului fără mâner.
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Componente TIP-ON BLUMOTION
1.  LEGRABOX Şina de corp BLUMOTION S
2.  MOVENTO Şina BLUMOTION S
3.  Unitate TIP-ON BLUMOTION
4.  Piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
5.  Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
6. Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION 
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Detalii unui 
produs bine conceput  
Multe din componentele TIP-ON BLUMOTION se pot utiliza atât pentru 
LEGRABOX, cât şi pentru MOVENTO. Astfel, TIP-ON BLUMOTION oferă 
o soluţie potrivită pentru fiecare aplicaţie. 

LEGRABOX Șina de corp BLUMOTION S
40 şi 70 kg
NL 270–650 mm

MOVENTO Șina BLUMOTION S
40 şi 60 kg
NL 270–750 mm

BLUMOTION S – O şină pentru trei tehnologii 
Cu şina de glisare BLUMOTION S reuşim adaptarea celor trei tehnologii de mişcare  
SERVO-DRIVE, BLUMOTION şi TIP-ON BLUMOTION la o singură şină de glisare. 
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Unitatea TIP-ON BLUMOTION şi piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
Adaptată la încărcătura dinamică şi lungimea nominală, TIP-ON BLUMOTION există în diferite variante. 
Pentru o diferenţiere uşoară, fiecare versiune are o culoare diferită. Piesa de antrenare este universală 
pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.  

L1
0–20 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

gri deschis

L1
0–20 kg
NL 350–600 mm

gri deschis

S0
< 10 kg
NL 270–300 mm (LEGRABOX) respectiv 320 mm (MOVENTO)

alb

S1
10–20 kg
NL 270–300 mm (LEGRABOX) respectiv 320 mm (MOVENTO)

gri deschis

L3
15–40 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

gri-închis

L3
15–40 kg
NL 350–600 mm

gri-închis

L5
35–70 kg (LEGRABOX) respectiv 35–60 kg (MOVENTO)
NL 350–650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

negru

Pentru LEGRABOX/MOVENTO

Pentru extragerea de sub chiuvetă LEGRABOX

NL Lungime nominală
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TIP-ON BLUMOTION pentru  
LEGRABOX – detalii tehnice
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1

NL (mm) 40 kg 70 kg

270 750.2701S

300 750.3001S

350 750.3501S

400 750.4001S

450 750.4501S 753.4501S

500 750.5001S 753.5001S

550 750.5501S 753.5501S

600 750.6001S 753.6001S

650 753.6501S

2.1

NL 
(mm)

270–300 S0 40 ≤ 10 T60L7040

270–300 S1 40 > 10–20 T60L7140

350–600 L1 40 ≤ 20 T60L7340

350–600 L3 40 15–40 T60L7540

450–650 L5 70 35–70 T60L7570

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

1

2

3

2.2

NL 
(mm)

350–600 L1 40 ≤ 20 T60L9340

350–600 L3 40 15–40 T60L9540

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

1

2

1

1

2

2

2

3

3

T60.1125W

2.1

2.2

4

T60.300D

2.1

2c

R7035 T60.000D

-

2.5 65.5631

R7035

Informaţii pentru comandă TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

NL Lungime nominală

Șine de corp stânga/dreapta

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

Lățime interioară corp LW - 247 mm

Lățime interioară corp LW - 267 mm

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

Set TIP-ON BLUMOTION pentru extragere sub chiuvetă 

TIP-ON BLUMOTION-Set

Indiciu

Debitare

Debitare

Lățime interioară corp LW - 221 mm

2 x comandaţi 

Accesorii

Lățime interioară corp LW 245–293 mm

Culoare

Culoare

Variantă de execuţie

Variantă de execuţie

Rotundă

Pătrată

Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1370 mm

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

Gri

R7035

Variantă de execuţie Culoare

Simetrică

CuloareFantă front FS (mm)

Portocaliu

RAL 7035 gri deschis

Culoare

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

TIP-ON BLUMOTION-sincronizare

Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Șablon reglare rost  front pentru TIP-ON BLUMOTION 

Unitate

Unitate

Greutate  
(kg)

Greutate  
(kg)

Șină de 
corp (kg)

Șină de 
corp (kg)

Compus din:

Compus din:

Unitate TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Unitate TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION- stânga/dreapta

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

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

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

Compatibil doar cu 40 kg-şină de corp 

Compatibil doar cu 40 kg-şină de corp 

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

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

Recomandare: Compatibil doar cu şină de corp 70 kg

4

2.2

2.1

1

2b

2a2a2c

2b
2c

3

3
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ProiectareTIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

 ▬ TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX se  
realizează cu cotele standard de proiectare pentru 
LEGRABOX! Vă rugăm să luaţi aceste informaţii  
din broşura de produse sau catalogul corespunzător 
 ▬ Următoarele detalii de proiectare sunt prezentate  
ca exemplu pentru un sertar de înălţimea M 

Mai multe informaţii 
pentru LEGRABOX: 
www.blum.com/ 
downloadslegrabox

Pentru un rost între front şi corp de minimum 2.5 mm 
este necesar să respectaţi dimensiunile şi unghiurile de 
proiectare.

Executarea mobilierului

Spaţiu necesar în corp

Sertar interior/extragere interioarăSertar/extragere cu front 

Setul de piese de antrenare (ZI7.0M07) nu este compatibil cu TIP-ON BLUMOTION. 

Incl. 2 mm setări înclinare

+ 1 mm la montarea şinelor de glisare înainte de montarea corpului

Picior plintă

Lungime nominală

Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta 
distanţieri!

Prelucrare front –  
fără montare distanţieri
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Proiectare TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Poziţia de înşurubare TIP-ON BLUMOTION pentru sertare interioare şi extrageri interioare

Varianta 1 Varianta 2

Poziție pe adâncime 

Respectaţi adâncimea de montaj a şinelor.

Domeniu de declanşare

Rost minim fronturi (mm)

Cu sincronizare

Fără sincronizare

Cu stabilizare front/fund de sertar

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

Exemplu pentru 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, înălţime C, lungime nominală NL 500 mm
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*

*

*

*
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256

NL 650

NL 500–600

NL 450

A
B

A
B

A
B

*

*

*

18

18
9

30

A

B

*

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

NL Lungime nominală

Şină de corp 750 – 40 kg Şină de corp 753 – 70 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

Fixarea şinelor de corp 
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1

2

3

Montare TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX
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1 2

2

1b 1c1a

3

MontareTIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Reglare adâncime

Reglaţi rostul în ambele părţi la minimum  
2.5 mm 

Sincronizare

LW Lățime interioară corp LW Lățime interioară corp

Pentru LW 245–293 mmPentru LW ≥ 294 mm
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2
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21

4 5

3

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:

Demontare 
Transport

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX
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X

click

1

2
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1 2 3

NL (mm)

NL Lungime nominală

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Extragere sub chiuvetă 
Proiectare
Montare

X la 750.xxx1S

65 mm

85 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Montare

Distanță între arborele de sincronizare şi front

 ▬ Informaţii de proiectare pentru extragerea de sub chiuvetă  
TIP-ON BLUMOTION, vezi pagina 28
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2 3

1b1a

LW Lățime interioară corp

Sincronizare

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Extragere sub chiuvetă 
Montare

Pentru LW ≥ 314 mm
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1 2

Reglare adâncime

Reglaţi rostul în ambele părţi la 
minimum 2.5 mm 

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Extragere sub chiuvetă 
Montare
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1
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1

2
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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:

TIP-ON BLUMOTION 
pentru LEGRABOX

Extragere sub chiuvetă 
Demontare 

Transport
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TIP-ON BLUMOTION pentru 
MOVENTO – detalii tehnice

MOVENTO Șina  

BLU
MOTIO

N S
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1

NL (mm) 40 kg 60 kg

270 760H2700S

300 760H3000S

320 760H3200S

350 760H3500S

380 760H3800S

400 760H4000S

420 760H4200S

450 760H4500S 766H4500S

480 760H4800S

500 760H5000S 766H5000S

520 760H5200S 766H5200S

550 760H5500S 766H5500S

580 766H5800S

600 760H6000S 766H6000S

650 766H6500S

700 766H7000S

750 766H7500S

3

NL 
(mm)

270–320 S0 40 ≤ 10 T60L7040

270–320 S1 40 > 10–20 T60L7140

350–600 L1 40 ≤ 20 T60L7340

350–600 L3 40 15–40 T60L7540

450–750 L5 60 35–60 T60L7570

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

1

2

3

1

2

2

3

4

T60.1125W

-

T60.300D

-

2.5 65.5631

2

T51.7601

R7035

3c

R7035 T60.000D

Informaţii pentru comandă TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

Şine de glisare stânga+dreapta

Cuplaj stânga/dreapta

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

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

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION-Adaptor

TIP-ON BLUMOTION-sincronizare

Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION

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

Compatibil doar cu sistem de glisare de 40 kg

NL Lungime nominală

Șablon reglare rost  front pentru TIP-ON BLUMOTION 

De comandat stânga şi dreapta

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

Lățime interioară corp LW - 267 mm

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

Indiciu

Debitare

Debitare

Lățime interioară corp LW - 241 mm

Accesorii

Lățime interioară corp LW 265–313 mm

Culoare

Culoare

Variantă de execuţie

Culoare

Material

Fantă front FS (mm)

Culoare

Variantă de execuţie

Rotundă

Pătrată

Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1370 mm

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

Gri

R7035

Portocaliu

plastic/oţelPortocaliu

RAL 7035 gri deschis

Culoare

Variantă de execuţie Culoare

Simetrică

2 x comandaţi 

Recomandare: utilizați doar cu glisiera de 60 kg 

Unitate Greutate  
(kg)

Șine de 
glisare (kg)

3a3b3c4

12

3c2
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ProiectareTIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

 ▬ TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO se  
realizează cu dimensiunile standard de proiectare 
ale MOVENTO! Vă rugăm să luaţi aceste informaţii 
din broşura de produse sau catalogul corespunzător 
 ▬ Următoarele detalii de proiectare sunt prezentate  
ca exemplu pentru un sertar 

Mai multe informaţii 
referitoare la MOVENTO 
www.blum.com/ 
runner_movento

Pentru un rost între front şi corp de minimum 2.5 mm 
este necesar să respectaţi dimensiunile şi unghiurile de 
proiectare.

Executarea mobilierului Picior plintă

Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta 
distanţieri!

Grosime front

Lungime nominală

Lățime interioară corp

Lungime nominală Lungime sertar

Lăţime interioară sertar

La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului, reglarea în lateral este 
limitată şi totodată toleranţa lăţimii interioare a sertarului este folosită în totalitate.

+ 1 mm la montarea şinelor de glisare înainte de montarea corpului

Lungime sertar Lungime interioară sertar interior

Prelucrare front –  
fără montare distanţieri

Spaţiu necesar în corp Sertar / sertar interior

Sertar Sertar interior
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Proiectare TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

Prelucrare sertar TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO

Folosiţi şablonul de găurire T65.1000.02

Poziție pe adâncime 

Respectaţi adâncimea de montaj a şinelor.

Domeniu de declanşare

Rost minim fronturi (mm)

Cu sincronizare

Fără sincronizare

Cu stabilizare front/fund de sertar

Exemplu pentru 760H – 40 kg, lungime nominală NL 500 mm

Pentru o funcționare şi un domeniu de declanşare optim este necesară  
utilizarea unei sincronizări
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

NL Lungime nominală

Şine de glisare 760H – 40 kg Şine de glisare 766H – 60 kg

Şurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Euroşurub, nr. art. 661.1450.HG

Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm

Opțional pentru o stabilitate mai mare 

Înşurubarea şinei  
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Montare TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

Montare

Reglare adâncime

Reglaţi în ambele părţi rostul de  
minimum 2.5 mm

Sincronizare

Pentru LW 265–313 mmPentru LW ≥ 314 mm

LW Lățime interioară corp LW Lățime interioară corp
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TIP-ON BLUMOTION 
pentru MOVENTO

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 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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