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Feronerie Blum pentru mobilier
Calitatea mişcării pentru mobilierul dumneavoastră
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Blum 1

Sisteme de ridicare pentru uşi

Sisteme de balamale

Sisteme box

Sisteme de glisare

Sisteme de compartimentare  
interioară

Tehnologii de mişcare

Bucătării

Spaţii de locuit
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Deschidere uşoară, închidere lină  
şi silenţioasă a uşilor, sistemelor  
de ridicare şi sertarelor: Soluţiile de 
feronerie de la Blum asigură o miş-
care fascinantă pentru mobilierul  
de înaltă calitate.

Ne entuziasmează de fiecare da-
tă atât deschiderea şi închiderea 
mobilierului, cât şi latura lui practică. 
Produsele noastre fac activităţile 
zilnice mai uşoare, mai confortabile, 
mai ergonomice.

www.blum.com
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A fost înfiinţată în urmă cu mai mult de 60 de ani de  
Julius Blum, fiind astăzi o întreprindere familială care 
activează în toată lumea. Prinicipalele grupe de produse 
sunt: sistemele de ridicare, balamalele şi sistemele de 
extragere. Toate procesele de dezvoltare se concentrea-
ză pentru obţinerea mişcării perfecte.

Întreprinderea Blum
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Designul e mai mult decât o imagine frumoasă
Pentru Blum forma, funcţionalitatea şi obţinerea mişcării perfecte au fost dintotdea-
una în strânsă legătură. Acest lucru înseamnă că produsele Blum fac din utilizarea 
mobilierului de înaltă calitate o adevărată experienţă şi oferă soluţiile potrivite pentru 
fiecare locuinţă. Blum integrează tendinţele actuale de design, dorinţele personale şi 
funcţionalitatea, în utilizarea mobilierului. Experţii internaţionali în materie de design au 
recunoscut şi premiat de multe ori acest fapt.

Calitatea se vede zi de zi
Sistemele de ridicare, balamalele, sertarele metalice, sistemele de compartimentare 
interioară de la Blum se disting prin calitatea lor ridicată. Acest lucru este garantat de 
numeroasele teste ale materialului şi capacităţii de încărcare. Rezultatele se folosesc 
direct în cercetare şi producţie. Produsele si soluţiile de la Blum sunt sinonime cu func-
ţionalitatea, designul recunoscut, şi vă aduc calitatea mişcării în fiecare locuinţă.

Contribuţia noastră la prezervarea mediului înconjurător
Protejarea mediului înconjurător este foarte importantă pentru Blum. Utilizarea optimă 
de materiale inteligente, utilizarea tot mai mult a energiei din surse regenerabile,  
reprezintă standarde pe care le respectăm.
Pentru Blum conduita ecologică începe cu gestionarea responsabilă a resurselor,  
din dragoste pentru ţară şi pentru generaţiile viitoare.

Inovaţii pentru o muncă de calitate
Lucrările de tâmplărie sunt lucrări de artizanat valoroase – suntem conştienţi de asta. 
Pentru ca această interacţiune între producătorul de mobilă, utilizator şi mobilier să 
funcţioneze în mod optim şi pentru a reuşi realizarea chiar şi a celor mai neobişnuite  
idei individuale, Blum vă oferă soluţii inovatoare pentru feronerie. Astfel, veţi uita complet 
de uşile care se trântesc zgomotos, datorită BLUMOTION care asigură o închidere lentă 
şi silenţioasă. În plus, sistemul mecanic TIP-ON sau sistemul electric SERVO-DRIVE 
ajută la realizarea mobilierului fără mânere în toate zonele locuinţei.
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Confort maxim al mişcării în fieca-
re dulap suspendat cu AVENTOS

 ▬Calitate maximă a mişcării la 
utilizare
 ▬Frontul poate să rămână deschis 
în timp ce lucraţi
 ▬Mânerul rămâne la îndemână 
datorită stopului variabil
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
 ▬Capac de acoperire la alegere:  
gri sau alb
 ▬Adecvat şi pentru aplicaţii pe uşi 
cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ

Sisteme de ridicare pentru  
o mai mare libertate de mişcare
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2

AVENTOS HK-XS
Sistem de ridicare  
pentru uşă pivotantă mică

AVENTOS HK-S
Sistem de ridicare  
pentru uşă pivotantă mică 

AVENTOS HF
Sistem de ridicare  
pentru uşă pliantă

AVENTOS HL
Sistem de ridicare  
pentru uşă paralelă 

AVENTOS HK
Sistem de ridicare  
pentru uşă pivotantă 

AVENTOS HS
Sistem de ridicare  
pentru uşă basculantă 
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AVENTOS HF
Pentru sisteme cu uşi pliante

 ▬Libertate maximă de mişcare  
şi acces excelent la interiorul 
dulapului
 ▬Libertate de design pentru fronturi 
asimetrice, fronturi foarte late sau 
fronturi foarte înalte
 ▬Confort maxim al mişcării datorită 
sistemului electric SERVO-DRIVE, 
deschidere printr-o atingere 
uşoară şi închidere printr-o simplă 
apăsare a unui buton
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
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AVENTOS HS 
Pentru sisteme cu uşi basculante

 ▬Libertate maximă de mişcare  
şi acces excelent la interiorul 
dulapului
 ▬Mişcare armonioasă: frontul este 
basculat peste corp
 ▬Nouă libertate de design pentru 
fronturi mari şi dintr-o singură 
bucată, pentru ornamente sau 
cornişe
 ▬Confort maxim al mişcării datorită 
sistemului electric SERVO-DRIVE, 
deschidere printr-o atingere 
uşoară şi închidere printr-o simplă 
apăsare a unui buton
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
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AVENTOS HL
Pentru sisteme cu uşi paralele

 ▬Libertate maximă de mişcare şi 
acces excelent la interiorul dula-
pului
 ▬Mişcare armonioasă: frontul se 
ridică paralel
 ▬Aplicaţii în dulapuri suspendate 
înalte 
 ▬Confort maxim al mişcării datorită 
sistemului electric SERVO-DRIVE, 
deschidere printr-o atingere 
uşoară şi închidere printr-o simplă 
apăsare a unui buton
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
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AVENTOS HK
Pentru sisteme cu uşi pivotante

 ▬Libertate maximă de mişcare  
şi acces optim 
 ▬Necesar redus de spaţiu  
deasupra corpului
 ▬Se pot realiza chiar şi fronturi 
foarte late
 ▬Confort maxim al mişcării datorită 
sistemului electric SERVO-DRIVE, 
deschidere printr-o atingere 
uşoară şi închidere printr-o simplă 
apăsare a unui buton
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
 ▬Mobilierul fără mânere se poate 
realiza şi cu sistemul mecanic 
TIP-ON
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AVENTOS HK-S
Pentru sisteme cu uşi pivotante mici

 ▬Libertate maximă de mişcare  
şi acces excelent la interiorul 
dulapului
 ▬Confort maxim al mişcării pentru 
sisteme de ridicare mici
 ▬Necesar redus de spaţiu deasu-
pra corpului
 ▬Practic pentru corpuri cu aparatu-
ră diversă
 ▬Mobilierul fără mânere se poate 
realiza şi cu sistemul mecanic 
TIP-ON
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AVENTOS HK-XS
Pentru sisteme cu uşi pivotante mici

 ▬Libertate maximă de mişcare  
şi acces excelent la interiorul 
dulapului
 ▬Confort maxim al mişcării pentru 
sisteme de ridicare mici
 ▬Necesar redus de spaţiu în  
adâncime
 ▬Mobilierul fără mânere se poate 
realiza şi cu sistemul mecanic 
TIP-ON
 ▬Se închide lin şi silenţios cu  
funcţia BLUMOTION integrată
 ▬Practic pentru hote
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CLIP top

Sisteme de balamale
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CLIP top BLUMOTION

3

Doar ce este mai bun pentru uşi  
cu balamale CLIP top 

 ▬Balamalele potrivite pentru fiecare 
uşă
 ▬Calitate ridicată – pe întreaga  
durată de viaţă a mobilei
 ▬Se închide lin şi silenţios cu funcţia 
BLUMOTION integrată
 ▬Mobilierul fără mânere se poate 
realiza şi cu sistemul mecanic 
TIP-ON – închideţi printr-o simplă 
apăsare
 ▬Rosturi estetice datorită tehnologiei 
excelente de reglare
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CLIP top BLUMOTION 
Totul încorporat
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 ▬Numeroase premii internaţionale 
acordate excelenţei prin design
 ▬Mobilierul se închide lin şi silenţi-
os cu amortizarea BLUMOTION 
integrată
 ▬Reduce semnificativ nivelul  
de zgomot din locuinţa dumnea-
voastră şi face închiderile mai 
silenţioase
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 ▬Balamale potrivite pentru  
fiecare uşă
 ▬Acces confortabil la interiorul  
dulapului, datorită unghiului mare 
de deschidere
 ▬Opţional pentru balamale CLIP top: 
BLUMOTION cu posibilitate  
de aplicare pe braţ sau găurire
 ▬Pentru fronturi fără mânere: 
sistemul mecanic de deschidere 
TIP-ON
 ▬Utilizare frecventă şi pentru fron-
turi cu oglindă şi sticlă datorită 
placuţei de montaj CRISTALLO
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LEGRABOX

Sisteme box
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TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plusTANDEMBOX intivo

4

Un program. Patru linii.
 ▬Vizibilitate şi acces optim până 
în cel mai îndepărtat colţ datorită 
extragerii totale
 ▬Confort maxim al mişcării datorită 
sistemului de glisare
 ▬Se închide lin şi silenţios cu 
BLUMOTION integrat 
 ▬Calitate excepţională datorită  
materialelor de înaltă calitate
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Eleganţă în mişcare

Vezi filmul de montaj 
www.blum.com/ 
trailerlegrabox

LEGRABOX
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 ▬Lateralele cu o grosime de doar 
12.8 mm se integrează armonios 
în orice tip de mobilier
 ▬Se închide lin şi silenţios, cu 
amortizare BLUMOTION integrată
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschidere electrică cu  
SERVO-DRIVE sau mecanică cu 
TIP-ON BLUMOTION sau TIP-ON
 ▬Compatibil cu sistemul de  
compartimentare interioară 
AMBIA-LINE
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 ▬Soluţii de înaltă calitate pentru 
toate încăperile locuinţei
 ▬Culori disponibile: negru-terra mat, 
gri-orion mat, alb-mătase mat şi 
inox (anti-amprentă)
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TANDEMBOX antaro
Varianta puristă

 ▬Limbaj clar al formelor: 
Caracteristic pentru acest sistem 
de extragere este lonjeronul  
rectangular
 ▬Linie cromatică uniformă:  
alb mătase, negru terra,  
aluminiu sau inox
 ▬Perete lateral deschis cu lonjeron 
sau închis cu elemente de inserţie 
din sticlă, metal sau opţiuni indivi-
duale (de exemplu lemn)
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschidere electrică cu  
SERVO-DRIVE sau mecanică  
cu TIP-ON BLUMOTION sau  
TIP-ON
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 ▬Opţiuni multiple de execuţie: 
extrageri cu front înalt, extrageri 
interioare cu front înalt, sertare, 
sertare interioare
 ▬Sistemul de compartimentare 
interioară ORGA-LINE adaptat 
cromatic 
 ▬Calitate impresionantă dovedită 
prin stabilitate şi capacitate de 
încărcare
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TANDEMBOX intivo
De fiecare dată altfel, întotdeauna deosebit

Vizitaţi configuratorul  
de design:  
http://myintivo.blum.com
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 ▬Mai mult spaţiu de depozitare 
datorită pereţilor laterali înalţi şi 
închişi
 ▬Design personalizat pentru extra-
geri, adecvat mobilierului şi stilului 
de viaţă
 ▬Pentru mobilier estetic atât în  
interior cât şi în exterior
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschidere electrică cu  
SERVO-DRIVE sau mecanică  
cu TIP-ON BLUMOTION sau  
TIP-ON
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TANDEMBOX plus
Varianta multifuncţională

 ▬Caracteristic pentru acest  
sistem de extragere este lonjeronul 
rotund
 ▬Sunt disponibile culorile alb sau 
gri cu piese de material plastic  
de culoare gri, uniformă
 ▬La alegere perete lateral deschis 
cu lonjeron, respectiv lonjeron 
dublu sau închis cu BOXSIDE
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschidere electrică cu  
SERVO-DRIVE sau mecanică  
cu TIP-ON
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 ▬Opţiuni multiple de execuţie: 
extrageri cu front înalt, extrageri 
interioare cu front înalt, sertare, 
sertare interioare
 ▬Sistemul de compartimentare 
interioară ORGA-LINE adaptat 
cromatic
 ▬Pentru soluţii inteligente de  
depozitare, aşa cum este dulapul 
de provizii SPACE TOWER
 ▬Calitate impresionantă dovedită 
prin stabilitate şi capacitate de 
încărcare
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TANDEM

Sisteme de glisare
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MOVENTO

5

Glisare uşoară pentru sertare  
din lemn

 ▬Glisieră ascunsă pentru sertare 
din lemn
 ▬Caracteristici de glisare excelente 
 ▬Vizibilitate şi acces optim până 
în cel mai îndepărtat colţ datorită 
extragerii totale
 ▬Calitate garantată
 ▬Se închide lin şi silenţios, cu 
amortizare BLUMOTION integrată
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MOVENTO
Evoluţia mişcării
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 ▬Glisieră ascunsă cu caracteristici 
excelente de glisare
 ▬Calitate maximă, încărcare dinami-
că şi stabilitate la 40 kg sau 60 kg
 ▬Deschidere simţitor mai lină,  
chiar şi în cazul extragerilor grele
 ▬Permite multe variante de design 
pentru mobilier diferit, în toate 
zonele locuinţei
 ▬Pentru mobilier fără mânere: 
se poate deschide electric cu 
SERVO-DRIVE sau mecanic cu 
TIP-ON BLUMOTION sau TIP-ON
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TANDEM
Pluteşte. Practic. Pretutindeni.
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 ▬Şină ascunsă de sertar cu glisare 
uşoară
 ▬Calitate crescută, încărcare dinami-
că şi stabilitate la 30 kg sau 50 kg
 ▬Poate fi folosit în toate zonele 
locuinţei ca extragere parţială sau 
totală
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschiderea se poate face  
electric cu SERVO-DRIVE sau 
mecanic cu TIP-ON
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Sisteme de compartimentare  
interioară

AMBIA-LINE pentru LEGRABOX
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Ordine perfectă în sertare  
şi extrageri

 ▬Toate îşi au locul lor şi sunt rapid 
la îndemână
 ▬Acces excelent la bunurile  
depozitate
 ▬Se poate combina cu ajutoare  
de bucătărie
 ▬Calitate ridicată şi design excelent
 ▬Potrivite cu sistemul box

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX
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AMBIA-LINE pentru 
LEGRABOX
Ordinea în forma sa cea mai frumoasă

Vezi filmul pentru 
AMBIA-LINE aici  
www.blum.com/ 
trailerambialine
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 ▬Design suplu, rectiliniu
 ▬Ramele se pot poziţiona după 
preferinţe
 ▬Suportul de tacâmuri cu casete  
şi material soft touch
 ▬Se pot utiliza în orice zonă  
a locuinţei
 ▬Disponibile în aspect de oţel  
sau lemn decorativ
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AMBIA-LINE
Ajutoare pentru bucătărie



55

 ▬Manipulare simplă a foliei de plas-
tic şi de aluminiu datorită dispozi-
tivului de tăiat folie AMBIA-LINE
 ▬Păstrarea cuţitelor în siguranţă cu 
suportul de cuţite AMBIA-LINE
 ▬Poziţionarea perfectă a farfuriilor 
în extrageri cu suportul de farfurii 
de la Blum
 ▬Recipientele cu condimente de 
orice mărime sunt uşor de depo-
zitat în suportul de condimente 
AMBIA-LINE
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ORGA-LINE pentru 
TANDEMBOX

 ▬Compartimentare şi casete din oţel 
inoxidabil, uşor de curăţat
 ▬Casetele se pot aranja flexibil
 ▬Seturi cu ocupare totală sau  
parţială
 ▬Separatoare longitudinale şi 
transversale reglabile
 ▬Perete intermediar stabil pentru 
compartimentare longitudinală

Practic multe avantaje
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ORGA-LINE
Ajutoare pentru bucătărie
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 ▬Manipulare simplă a foliei de  
plastic şi de aluminiu datorită  
dispozitivului de tăiat folie  
ORGA-LINE
 ▬Poziţionarea perfectă a farfuriilor 
în extrageri cu suportul de farfurii 
de la Blum
 ▬Păstrarea cuţitelor în siguranţă cu 
suportul de cuţite ORGA-LINE
 ▬Recipientele cu condimente de 
orice mărime sunt uşor de depo-
zitat în suportul de condimente 
ORGA-LINE
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Calitate fascinantă a mişcării cu 
fiecare produs Blum

 ▬Tehnologiile de mişcare Blum vă 
oferă o largă varietate de opţiuni 
de design 
 ▬Utilizarea mobilierului devine  
mai simplă, mai practică şi mai 
confortabilă

Tehnologii de mişcare

BLUMOTION – închide mobilierul lin şi uşor
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TIP-ON – sistem de deschi-
dere şi închidere mecanic

TIP-ON BLUMOTION –  
sistem de deschidere şi închidere mecanic lin şi silenţios

SERVO-DRIVE – sistem de deschidere şi închidere electric
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BLUMOTION 
Se închide simplu şi silenţios

 ▬Sistemul de amortizare pentru  
închidere lină şi silenţioasă
 ▬Indiferent de greutate şi forţa  
de închidere, BLUMOTION se 
închide tot timpul lin şi silenţios
 ▬Integrat la sertare, uşi şi sisteme 
de ridicare
 ▬Închide fiabil şi sigur – calitate pe 
întreaga durată de viaţă a mobilei
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SERVO-DRIVE

 ▬Sistem electric pentru mobilier 
fără mânere
 ▬Libertate de realizare concomitent 
cu confort maxim de mişcare
 ▬Deosebit de practic, mai ales 
atunci când utilizatorul are mâinile 
ocupate. Deschidere prin atingere 
cu şoldul, genunchiul sau piciorul
 ▬Sistemele de ridicare se închid  
cu ajutorul unui comutator,  
ergonomic şi uşor accesibil
 ▬Cu BLUMOTION pentru închidere 
lină şi silenţioasă
 ▬Simplu de testat o extragere: 
SERVO-DRIVE uno, set individual, 
uşor de montat
 ▬Pentru frigidere încorporate, fără 
mâner: SERVO-DRIVE flex

Sistem electric de deschidere şi închidere
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TIP-ON BLUMOTION
Două funcţii – o combinaţie fascinantă
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 ▬Sistem de deschidere mecanic 
pentru uşi fără mânere
 ▬Combinaţie fascinantă:  
Sertarele se deschid prin atinge-
re şi se închid lin şi silenţios cu 
BLUMOTION
 ▬Chiar şi atunci când deschideţi 
sau închideţi sertarul, mecanismul 
rămâne pe deplin funcţional
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TIP-ON 

 ▬Sistem mecanic de deschidere 
pentru uşi fără mânere
 ▬Sertare, sisteme de ridicare, uşi, 
se deschid cu o atingere uşoară
 ▬Mobilierul se închide în siguranţă, 
prin împingere 
 ▬Chiar şi atunci când deschideţi 
sertarul, mecanismul rămâne pe 
deplin funcţional

Sistem mecanic de deschidere
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TIP-ON 2SERVO-DRIVE 1 TIP-ON BLUMOTION 1

██ █

██

██ █ █

██ █ █

BLUMOTION

3

Tehnologiile de mişcare Blum sunt disponibile pentru următoarele sisteme de feronerie:

1) Se pot combina cu BLUMOTION 
2) Nu este posibilă combinarea cu BLUMOTION 
3) Disponibil doar pentru sisteme AVENTOS HK, AVENTOS HK-S şi AVENTOS HK-XS

Sisteme de balamale

Sisteme box

Sisteme de glisare

Sisteme de ridicare pentru uşi

Tehnologii de mişcare
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270 – 600

450 – 750

270 – 600

270 – 600

270 – 600 450 – 600

270 – 300 350 – 400

250 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

450 – 650

TIP-ON

TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION

450 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

BLUMOTION

BLUMOTION

270 – 600

250 – 600

270 – 550

250 – 600 250 – 600

260 – 560 260 – 560

LEGRABOX 
Lungimi nominale în mm

TANDEMBOX 
Lungimi nominale în mm

Sisteme box

MOVENTO 
Lungimi nominale în mm

TANDEM  
extragere totală  
Lungimi nominale în mm
TANDEM  
extragere parţială  
Lungimi nominale in mm

Sisteme de glisare

20 kg 30 kg30 kg 40 kg40 kg 50 kg 70 kg70 kg70 kg65 kg 65 kg50 kg40 kg30 kg

30 kg60 kg40 kg 40 kg 50 kg 60 kg60 kg50 kg40 kg30 kg
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Bucătării

DYNAMIC SPACE – idei pentru bucătării practice
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Soluții practice de dulapuri Tehnologii inovatoare de mişcare

Organizare interioară inteligentă
Sisteme de feronerie  
de înaltă calitate
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DYNAMIC SPACE
Idei pentru bucătării practice

Blum-Idei 
www.blum.com/ideas
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Bucătăriile care dovedesc zi de zi 
că sunt frumoase şi practice merită 
investiţia. Caracteristicile bucătăriilor 
practice sunt:

 ▬desfăşurarea simplă a activităţilor 
(Workflow)
 ▬folosirea optimă a spaţiului 
(Space)
 ▬confort maxim al mişcării  
(Motion)

 
Blum susţine realizarea de bucătării 
practice cu sisteme de feronerie ino-
vatoare, soluţii de dulap complexe 
şi know-how de mare ajutor pentru 
proiectarea mobilei de bucătărie. 

www.blum.com/ideas
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Aşa funcţionează:
Workflow 

 ▬Împărţirea unei bucătării în  
5 zone vă ajută să depozitaţi totul 
exact acolo unde aveţi nevoie
 ▬Astfel economisim timp şi efort
 ▬Acces excelent până în cel mai 
îndepărtat colţ, datorită extrageri-
lor totale
 ▬Totul este ordonat şi la îndemână 
cu sistemele de compartimentare 
interioară ORGA-LINE şi  
AMBIA-LINE
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PregătirePăstrare Gătit/coptCurăţenieDepozitare
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Mai mult spaţiu pentru idei bune: 
Space

 ▬Mărimea gospodăriei, dar şi obi-
ceiurile de gătit şi de cumpărături, 
influenţează necesarul de spaţiu
 ▬Practic, atunci când spaţiul  
este utilizat în mod optim – de 
exemplu cu dulapul de provizii 
SPACE-TOWER, extragerea de 
sub chiuvetă sau sertarul de colţ 
SPACE CORNER
 ▬Obţineţi mai mult spaţiu de  
depozitare cu extrageri cu front 
înalt, mai late sau mai adânci
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Dacă două extrageri înguste sunt înlocuite 
cu o extragere lată, se poate câştiga până 
la 15 % mai mult spaţiu pentru depozitare.

Prin folosirea de extrageri cu front înalt cu 
pereţi laterali închişi se poate câştiga până 
la 55 % mai mult spaţiu pentru depozitare. 

Cu sisteme de extragere mai adânci se 
poate crea cu până la 30 % mai mult spaţiu 
de depozitare.
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Tehnologia care  
vă pune în mişcare: 
Motion

 ▬Practic, când deschiderea şi  
închiderea se realizează uşor
 ▬Tehnologii inovatoare de mişcare 
de la Blum pentru susţinerea  
utilizatorului bucătăriei
 ▬Confort sporit de utilizare prin 
deschidere uşoară, glisare uşoară 
şi închidere lină şi silenţioasă
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Optimizati-vă planificarea ei

Program de proiectare  
a zonelor

www.blum.com/ 
zoneplanner
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Planificatorul de zone este o aplicaţie 
online pentru pregătirea planificării 
bucătăriei dumneavoastră: alegeti 
proviziile, definiţi cantitatea şi deja 
veţi primi o listă de provizii, propuneri 
pentru idei de organizare interioară 
şi soluţii practice pentru dulapuri, 
care vă permit sa depozitaţi totul in 
mod ergonomic. 

Programul de proiectare a zonelor 
reprezintă pregătirea optimă pentru 
discuţia cu proiectantul bucătăriei, 
astfel încât cine îşi cunoaşte necesi-
tăţile, va primi exact bucătăria care i 
se potriveşte.

www.blum.com/zoneplanner
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Spaţii de locuit

Living
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9

Spaţii de lucru 

Dormitoare si dressinguri Băi

Camere de joacă
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Soluţii de feronerie  
pentru living

 ▬Soluţiile oferite susţin tendinţele 
actuale de design, cu fronturi late 
şi fără mânere
 ▬Deschiderea uşoară, mişcarea 
lină şi închiderea silenţioasă
 ▬Pentru mobilier fără mânere:  
deschidere electrică cu  
SERVO-DRIVE sau mecanică  
cu TIP-ON BLUMOTION sau  
TIP-ON
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 ▬Stabilitate crescută chiar şi în 
condiţii de încărcare maximă
 ▬Extragerile totale fac mai  
accesibil spaţiul de depozitare
 ▬Accentele individuale pentru inte-
riorul mobilierului – cu elemente 
de inserţie din orice material dorit
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Soluţii de feronerie pentru 
dormitor şi dressing
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 ▬Închiderea complet amortizată  
a uşilor, sertarelor şi sistemelor 
de ridicare
 ▬Glisare uşoară pentru carac-
teristici de glisare excelente şi 
constante 
 ▬Feroneria Blum reprezintă calita-
tea – pe întreaga durată de viaţă 
a mobilei
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 ▬Confort maxim al mişcării la  
deschidere şi închidere
 ▬Şine ascunse de sertar pentru un 
aspect interior frumos al dulapului
 ▬Dotare de calitate a dulapului
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Soluţii de feronerie  
pentru baie

 ▬Vizibilitate maximă pentru extra-
geri cu compartimentări interioare
 ▬Ordine şi siguranţă pentru  
articolele cosmetice
 ▬Posibilităţi variate de design  
pentru sertare din lemn şi metal
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Soluţii de feronerie pentru  
camera de joacă

 ▬Extrageri cu front înalt,  
închise, pentru mai mult spaţiu  
de depozitare
 ▬Stabilitate crescută chiar şi în 
condiţii de încărcare maximă
 ▬Idei creative pentru pereţii  
sertarelor
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Soluţii de feronerie pentru 
spaţii de lucru

 ▬Soluţii ergonomice pentru activita-
te eficientă
 ▬Realizarea individuală a mobilie-
rului, potrivit pentru stilul dumnea-
voastră de amenajare şi marca 
dumneavoastră
 ▬Soluţii de feronerie de calitate 
pentru prezentarea atractivă  
a mărfurilor
 ▬Calitate crescută – pe întreaga 
durată de viaţă a mobilei
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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

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


