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Confort ridicat al mişcării pentru mobilierul dvs.

Feronerie  
Blum pentru mobilier
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TANDEMBOX antaro 
pentru extrageri din metal

CLIP top BLUMOTION 
pentru uşi

ORGA-LINE/AMBIA-LINE
Compartimentare interioară  
pentru tacâmuri

TIP-ON BLUMOTION
pentru deschidere mecanică

MOVENTO 
pentru sertare din lemn

SERVO-DRIVE 
pentru deschidere electrică
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Mobilerul trebuie să arate bine. De acest lucru 
are grijă tâmplarul dvs. Feroneria cu un confort 
ridicat vine de la Blum. 
Sistemele de balamale, sistemele de ridicare pentru 
uşi, sertarele metalice, sistemele de glisare şi cele de 
compartimentare interioară ale firmei Blum se disting 
prin calitatea lor ridicată. Acest lucru este garantat de 
ample teste pe materialele folosite şi durabilitatea lor. 
În combinaţie cu tehnologiile de mişcare inovatoare, 
feroneria Blum permite realizarea mobilierului care 
urmăreşte diferitele tendinţe de design şi aduce un 
confort ridicat al mişcării în toate încăperile locuinţei. 

Locuinţa dumneavoastră 
prinde viaţă
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Bucătăriile îşi dovedesc frumuseţea şi  
practica în activitatea cotidiană.  
Caracteristicile bucătăriilor practice sunt: 

 ▬ desfăşurarea simplă a activităţilor (Workflow) 
 ▬ utilizarea optimă a spațiului (Space) 
 ▬ confortul de mişcare ridicat (Motion) 

Blum susţine realizarea de bucătării practice  
cu sisteme de feronerie inovatoare, soluţii de  
corpuri rafinate şi know-how de mare ajutor  
pentru proiectarea mobilierului de bucătărie. 

Idei de la Blum pentru  
bucătării practice
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WORKFLOW
Practic, când totul  
este uşor accesibil  
şi frumos ordonat.

MOTION
Practic, când deschide-
rea şi închiderea  
se realizează uşor.

SPACE
Practic, când spaţiul 
pentru depozitare este 
folosit în mod optim.
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Optimizaţi planificarea bucătăriei

www.blum.com/
zoneplanner

Planificator pe zone
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Planificatorul de zone este o aplicație 
online pentru optimizarea bucătăriei 
dumneavoastră: alegeți proviziile,  
definiți cantitatea şi veți primi o listă 
de provizii, propuneri de organizare 
internă şi soluții practice pentru cor-
puri, care vă vor permite să stocați to-
tul în mod ergonomic şi uşor accesibil.  

Programul de proiectare a zonelor 
este suportul optim pentru discuția 
cu proiectantul bucătăriei: cine îşi 
cunoaşte necesitățile, va primi exact 
bucătăria potrivită. 

www.blum.com/zoneplanner



8

Soluții de feronerie pentru 
mobilierul de bucătărie 

Soluțiile Blum pentru spațiile  
de stocare se orientează în 
funcție de nevoile dumneavoas-
tră, ca utilizatori de bucătării   
Vă oferă acces liber şi o privire de 
ansamblu asupra tuturor usten-
silelor necesare în bucătărie, să 
aveţi totul la îndemână pentru 
activitatea pe care o desfăşuraţi 
şi să reduceţi deplasările. Fie care 
soluţie vă aduce un plus de con-
fort şi spaţiu pentru depozitare.
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AMBIA-LINE
Dispozitiv de tăiat folie

Extragerea sub  
chiuvetă Blum
Spațiu de stocare 
suplimentar

SPACE CORNER
Corp de colţ 
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Soluţii de feronerie  
pentru living 

Sunteţi deschis(ă) pentru confort? Pentru  
libertate de mişcare şi uşurinţă în folosire? 
Atunci veţi aprecia sertare şi fronturi cu  mecanism 
de ridicare care se deschid aproape ca de la 
sine, mai ales la mobilierul fără mânere. O uşoară 
apăsare este suficientă, chiar şi fronturile mari cu 
mecanism de ridicare sau sertarele încărcate la 
maximum se vor deschide uşor. Închiderea este 
confortabilă, amortizată, mereu lină şi silenţioasă.
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MOVENTO
pentru extrageri din 
lemn

AVENTOS HL
pentru uşi cu  
deschide re în sus

LEGRABOX
pentru extrageri  
individuale
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Soluţii de feronerie pentru 
dormitor şi dressing 

Când uşile obişnuite, fronturile cu deschidere 
pe verticală şi sistemele de sertare se închid deo-
sebit de lin şi silenţios, sigur este vorba de Blum.  
Feroneria Blum, care se ascunde în interiorul mobi-
lierului dvs., face ca acesta să fie deosebit. Cu şine 
ascunse, extrageri totale, sisteme box elegante şi 
com partimentări interioară, precum şi stabilitate 
ridicată.
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TANDEM
pentru extrageri din lemn

LEGRABOX free
cu elemente de  
inserție din sticlă

AMBIA-LINE
în design de oţel 
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Combinație fascinantă  
pentru baia dumneavoastră 
Dacă sistemele de ridicare, uşile şi ex-
tragerile se deschid uşor, prin atingere, 
dacă se închid lent şi silențios, atunci 
cu siguranță sunt implicate tehnologiile 
de mişcare de la Blum. Cu sau fără 
susținere electrică! 

Soluţii de feronerie  
pentru baie
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LEGRABOX
pentru extrageri  
individuale

TANDEMBOX antaro
Extrageri interioare

CLIP top BLUMOTION  
CRISTALLO
pentru uşi cu oglindă
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Soluţii de feronerii  
pentru camera copiilor

Feroneriile Blum sunt robuste şi 
entuziasmează pe toată durata de 
viaţă a mobilierului.  
Cu soluții pentru spații de depozitare 
care nu sunt doar inteligente, ci şi 
frumoase şi personalizate, precum şi o 
calitate apreciabilă, care vă sprijină în 
viața cotidia nă cu copii.
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TANDEM
pentru extrageri din lemn

AMBIA-LINE
pentru o vizibilitate bună

TANDEMBOX antaro
în camera copiilor
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Soluţii de feronerii pentru  
camera de lucru

Feroneriile de la Blum sunt variate şi 
fac munca de acasă mai uşoară. 
Cu soluții funcționale, care susţin mun-
ca eficientă. Cu modalități de păstrare 
care pot fi adaptate în mod flexibil. Și 
cu posibilitatea de a depozita obiecte 
în siguranță, de ex. departe de accesul 
copiilor.
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Poliţă glisantă  
cu blocare
pentru diversitate  
în muncă 

CABLOXX
Sistem de blocare

AVENTOS HK top
pentru libertate în zona 
capului în timpul lucrului
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Confortul spațiului de locuit  
pe toate planurile.  
 Deoarece cerințele cu privire la 
mobilier şi necesităţi sunt individua-
le, feroneria Blum permite un con-
fort ridicat şi facil în utilizare. Pentru 
o stare de bine în orice spațiu de 
locuit.
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 www.blum-inspirations.com

Ce vă inspiră?   
Descoperiți online, noi idei capti-
vante pentru un confort mai mare în 
toate spațiile de locuit, pe 

www.blum-inspirations.com.



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 strate-
gice de activitate se numără pro-
ducerea de sisteme de balamale, 
de extragere şi de ridicare pentru 
mobilier. Punctul central perma-
nent în toate procesele de dezvol-
tare a produselor este dorinţa de 
a obţine mişcarea perfectă.

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 cunoștințelor noastre, din 30.06.2019

Compania Blum
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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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