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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

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt

Tai, kas svarbu 
kasdien!
Blum furnitūros sprendimai baldams

www.blum.com



Kodėl perkant baldus 

verta galvoti 
   apie furnitūrą?

Viskas, ką mes darome, yra orientuota į Jus ir 
Jūsų poreikius. Mes norime padėti Jums pa-
versti Jūsų individualias baldų idėjas realybe, o 
tam reikia tinkamos furnitūros. Būtent furnitūros 
kokybė lemia, ar bus malonu naudotis baldais 
visą jų tarnavimo laiką. 

Aukštos kokybės furnitūra yra būtina funkcio-
naliems baldams, kartais pati furnitūra būna 
aptakaus ir net nepastebimo dizaino. Durelės, 
stalčiai ir sieninės spintelės atidaromos bei už-
daromos labai lengvai, visa tai palengvina Jūsų 
gyvenimą.

Štai kuo nuo 1952 m. rūpinasi  
Julius Blum GmbH.

Mes siūlome kur kas daugiau nei tik baldų furnitūrą. 
Mes siūlome įkvepiančių idėjų, kurios pagerina  
ergonomiką ir gyvenimo kokybę. 
Nuo novatoriškų judėjimo technologijų iki praktiškų 
daiktų laikymo sprendimų.

Prisijunkite prie mūsų atradimų kelionėje:

blum.com/movingideas
2 3
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Kodėl ne visi 

   lankstai vienodi?

Viskas priklauso nuo funkcionalių detalių. Mūsų 
novatoriškas CLIP top BLUMOTION lankstas tai 
ne tik aukščiausios kokybės furnitūra, užtikrinanti 
tvirtą fasadų laikymą. Jis sukurtas taip, kad tiktų 
įvairių tipų ir paskirčių baldams. 

Integruota švelnaus užsidarymo sistema užti-
krina, kad durelės užsidarys švelniai ir lengvai. 
Mūsų juodos „Onyx“ spalvos lankstai suteikia 
tamsios spalvos baldams rafinuotumo.

Mes netgi sukūrėme specialią tvirtinimo siste-
mą ypač ploniems fasadams, pagamintiems iš 
akmens ar betono. EXPANDO T suteikia galimy-
bę įgyvendinti unikalias baldų dizaino idėjas.

Mes turime tinkamą sprendimą kiekvienai situa-
cijai ir bet kokiam poreikiui. 
Klauskite Blum

blum.com/hinges

Lankstų sistemos 
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Atidarymas vienu prisilietimu
TIP-ON mechaninė atidarymo 
sistema vienu paspaudimu atveria 
fasadus be rankenėlių.

Lankstų sistemos | Apžvalga

Aukšti kokybės standartai
Išbandytas ir suprojektuotas atlaikyti daugiau nei  
200 000 atidarymo ir uždarymo ciklų. Tai užtikrina,  
kad net ir po daugelio metų mūsų lankstai dirbs taip  
pat nepriekaištingai, kaip ir pirmą dieną.

Tobula ergonomika
Dėl praktiškų plataus atidarymo lankstų durelės  
atsidaro ypatingai plačiai, net iki 170°. Tai reiškia,  
kad Jūs galite turėti spinteles ne su lentynomis, bet  
su ištraukiamais vidiniais stalčiais, taip lengviau  
pasieksite turinį.

Visada yra tinkamas sprendimas
Ar tai būtų plonos ar storos, stiklinės ar 
veidrodinės durelės, spintelės su vidi-
niais ištraukiamais stalčiais, šviesiems ar 
tamsiems interjerams – Blum turi tinkamą 
lankstą bet kokiai paskirčiai.

Švelnus ir lengvas uždarymas
Lankstai su integruota švelnaus 
uždarymo sistema BLUMOTION, 
užtikrina, kad spintelės durelės 
užsidarys švelniai ir lengvai.  
Iš 58 komponentų, sudarančių 
lankstą, net 24 yra atsakingi už 
švelnų užsidarymą. 

mechaninis
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas

776



Nes fasadai pakyla aukštyn ir neužstoja darbo zonos, todėl juos 
galima palikti atvirus. Tai reiškia, kad galite lengvai pasiekti daiktus 
sieninėse spintelėse. Ir Jūs galite laisvai judėti, neatsitrenkdami su 
galva į spintelės dureles. Tai tikrai praktiška, kai ruošiate maistą ar 
atliekate kitus virtuvės darbus.

Taip pat galite rinktis iš skirtingų modelių: fasadą sulenkianti, pake-
lianti, užverčianti ar įprastai atverianti sistema. Net ir labai sunkūs 
pakabinamų spintelių fasadai atsidaro nepaprastai lengvai, jei tik 
naudojama tinkama furnitūra. 

Domina įkvepiantis produktų asortimentas? 
Tuomet ieškokite Blum!

blum.com/liftsystems

    Kodėl

pakėlimo
   sistemos
  suteikia Jums daugiau laisvės?

Pakėlimo sistemos
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Pakėlimo sistemos | Apžvalga

Aukšti kokybės standartai 
Integruota saugos funkcija neleidžia montuotojams užsigauti pirštų.

Tobula ergonomika
Patogu žemiems žmonėms. Naudojant SERVO-DRIVE elektrinę atida-
rymo sistemą, fasadai atsidaro lengvai nuo švelnaus paspaudimo.  
O užsidaro paspaudus jungiklį – ypatingai lengvai su švelnaus uždary-
mo sistema BLUMOTION. TIP-ON mechaninė atidarymo sistema taip 
pat skirta atidaryti vienu lengvu paspaudimu. Norėdami uždaryti, tiesiog 
prispausdami užverkite.

Sukurta pagal Jūsų poreikius
Nesvarbu, ar tai vienos ar dviejų dalių, mažų ar 
didelių, lengvų ar sunkių fasadų spintelė - Blum 
turi tinkamą pakėlimo sistemą, kuri atitiks Jūsų 
poreikius. Suteikiame Jums judėjimo laisvę.

AVENTOS  
pakėlimo mechanizmai

Fasadas laikosi bet kokioje pozicijoje
Pakėlimo sistemą galima sureguliuoti taip,  
kad ji laikytųsi bet kurioje norimoje padėtyje. 

mechaninis
švelnus uždarymas

Fasadą užverčiantis  
pakėlimas

Dviejų dalių fasado  
atidarymas

Įprastas atidarymas

Vertikalus pakėlimas

elektronika
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas
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Aukšti ir žemi stalčiai yra panašūs savo stilistika, tačiau aukšti 
stalčiai turi daug daugiau individualizavimo galimybių. Aukšti stal-
čiai suteikia laisvę projektuoti ir individualizuoti savo baldus. Galite 
lengvai pritaikyti daiktų laikymo vietą pagal savo poreikius.

Taip pat galite pasirinkti stalčių šonų dizaino elementus ir pritai-
kyti juos pagal savo skonį. Pasirinkite kokio stalčiaus Jums reikia: 
siauro, plataus, aukšto ar giliaus. Ir jei norite baldų su mechanine 
ar elektronine atidarymo ir/arba uždarymo sistema, daugiau nebe-
ieškokite. Mes turime.

Jus maloniai nustebins sprendimai, kuriuos siūlo Blum.

blum.com/boxes

Stalčių sistemos 

   Kodėl reikalingi skirtingi 

stalčiai?
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Stalčių sistemos | Apžvalga

Aukšti kokybės standartai 
Mūsų furnitūra yra suprojektuota ir patikrinta taip, kad 
atlaikytų dideles apkrovas ir 100 000 atidarymo/už-
darymo ciklų. Taigi, galėsite ilgai ir maloniai naudotis 
stalčių sistemomis.

Tobula ergonomika
Stalčiaus vidaus skirtukų sistemos palaiko tvarką.  
Taigi iškart rasite tai, ko ieškote.

Noriu maksimalaus patogumo.

Noriu nuspręsti, kaip turi atsidaryti ir užsidaryti stalčiai 
bei sieninės spintelės.

Aš noriu švelnaus ir lengvo uždarymo funkcijos.
Noriu, kad sieninės spintelės, stalčiai ir durelės būtų 
lengviau atidaromi.

Kiek patogumo norite?
Kaip norite atidaryti ir uždaryti savo spinteles?

Stilingas dizainas  
individualistams
Mūsų LEGRABOX ir TANDEMBOX 
stalčių sistemos tuo pačiu yra ir 
skirtingos ir panašios. Visi stalčių 
modeliai turi šias bendras savybes: 
gražus dizainas, puikus funkciona-
lumas ir platus spalvų pasirinkimas.

Dar didesnis patogumas
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, 
TIP-ON ir TIP-ON BLUMOTION 
judėjimo technologijos suteikia 
baldams lengvesnį atidarymą ir 
uždarymą.

mechaninis
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

elektronika
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas
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Spintelių sprendimai | Apžvalga

Aukšti kokybės standartai
Visi mūsų spintelių sprendimai yra pagrįsti išsamiais 
realių virtuvių tyrimų rezultatais. Kitaip tariant, jie 
atitinka kasdieninį vartojimą. 

Tobula ergonomika
Žinoti, kur kokius daiktus ar produktus laikyti nėra 
labai sudėtinga. Tai tiesiog gero planavimo rezultatas. 
Geras planavimas sutrumpina virtuvėje nueitus atstu-
mus ir užtikrina, kad viskas bus lengvai pasiekiama. 
Norėdami gauti daugiau idėjų apie praktiškas virtuvės 
ir dizainą, apsilankykite: blum.com/ideas

Elektronikos sistema
Naudodamiesi mūsų SERVO-DRIVE elektronine 
atidarymo sistema, galite optimizuoti atskirus 
spintelių sprendimus, tokius kaip stalčiai šiukšlia-
dėžėms. 

Kosminė gausa
Malonu turėti daug maisto atsargų. 
SPACE TOWER kuria ir tvarko er-
dvę, kad atitiktų Jūsų poreikius.

Optimizacija ir dizainas
Mūsų SPACE STEP cokolinis sprendimas 
leidžia projektuoti aukštesnes spinteles ir 
sukuria papildomos vietos daiktų laikymui.

mechaninis
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

elektronika
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas
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   Kodėl norint 
sutvarkyti 

namus, 
  Jums reikia ne tik stalčių?

Stalčių skirtukų sistemos

Stalčių skirtukų sistemos yra idealios kai reikia, kad virtuvės reikmenys, 
marškinėliai, kojinės, kaklaraiščiai ir net žaislai būtų gražiai ir tvarkingai 
sudėlioti. Stalčių skirtukai ir pertvarėlės gali būti pritaikyti laikyti vis kito-
kius daiktus.

Blum sprendimai tvarkymąsi paverčia malonumu. 
Kodėl neišbandžius jų savo namuose?

blum.com/innerdividingsystems
18 1919



Tobula ergonomika
Mūsų virtuvės aksesuarai palengvina Jūsų gyvenimą. 
Pavyzdžiui, paimkite mūsų plėvelės/folijos pjaustyklę. 
Ji leidžia lengvai, be suspaudimo nupjauti plėvelę/foliją 
tiesiai iš stalčiaus.

Viskas po ranka
AMBIA-LINE ir ORGA-LINE ne tik 
leidžia gražiai susitvarkyti stalčiaus 
vidų, bet ir palengvina Jūsų kasdie-
ninį gyvenimą - galėsite viską rasti 
žymiai greičiau.

Stalčių skirtukų sistemos | Apžvalga

Kad atitiktų Jūsų reikalavimus
Užtruksite vos sekundę kol perstatysite  
skersinę pertvarėlę. 

212020



Blum bėgeliai užtikrina, kad mediniai stalčiai 
slystų lengvai, o užsidarytų švelniai bei be  
pastangų.

Mūsų tikslas pagerinti Jūsų gyvenimo kokybę ir 
palengvinti naudojimąsi baldais. Mūsų sukurta 
ritininių karietėlių technologija neleidžia metali-
nėms detalėms liesti viena kitos. Jokios meta-
linių detalių trinties ar nusidėvėjimo tik tobulai 
lengvas slydimas - net ir po daugelio metų 
intensyvaus naudojimo. Tai ir yra tikra judėjimo 
kokybė.

Mediniai baldai gali būti gražūs ir lengvai  
naudojami. Pasiruoškite įsigyti naujus baldus.

blum.com/runnersKodėl Jums reikia gerų

   bėgelių?

Bėgelių sistemos 
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Bėgelių sistemos | Apžvalga

Aukšti kokybės standartai
Mūsų virtuvės tyrimai visame pasaulyje rodo, kokie 
reikalavimai yra keliami stalčių bėgeliams. Mes nuolat 
optimizuojame savo bėgelius, kad padidintume pato-
gumą atsižvelgiant į individualius poreikius. 

Tobula ergonomika
Pilno ištraukimo bėgeliai suteikia lengvą prieigą prie 
stalčių turinio, net ir pačiame gale laikomi daiktai yra 
lengvai pasiekiami.

Daugiau patogumo ir modernaus dizaino
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION 
ir TIP-ON suteikia mechaninę / elektroninę atidarymo 
ir uždarymo technologiją. Mūsų judėjimo technologi-
jos leidžia įgyvendinti šiuolaikiškus baldų sprendimus 
dizainui be rankenėlių. Gražu ir nepastebima

TANDEM ir MOVENTO bėgeliai nėra išoriškai pritvirtinti  
prie stalčių šonų, jie skirti montuoti prie stalčiaus dugno.  
Tai reiškia, kad jie nėra matomi net pilnai atidarius stalčių.

Švelnus ir sklandus sustojimas
Atidarinėjant dalinio ištraukimo bėgelį, 
jis sulėtėja prieš pasiekdamas savo 
maksimalią ištraukimo poziciją. Tai 
užtikrina švelnų sustojimą ir neleidžia 
žlegtelti stalčiaus turinio.

mechaninis
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

elektronika
atidarymas ir 
švelnus uždarymas

mechaninis
atidarymas
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Norėtume įtraukti Jus į jaudinantį gyvenamosios 
erdvės kūrimo pasaulį. Perskaitykite linksmas 
istorijas ir sužinokite, kaip kiti žmonės sugalvojo 
kūrybingų ir sumanių sprendimų, kaip išgyventi 
ypatingus iššūkius. Nuo mažų namų iki didžiau-
sių įrašų kolekcijų.

Pasisemkite įkvėpimo  
geresnei gyvenimo kokybei. 

blum-inspirations.com

Norite sužinoti 
daugiau nepaprastų 

  idėjų?

Įkvepiančios idėjos
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