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www.blum.com/ideen

Kas svarbu virtuvėje?
Virtuvė, kurią renkatės, tarnaus Jums 15 ir daugiau metų. Todėl skirkite 
laiko dabar apgalvoti viskam – ne tik dizainui. Baldinė furnitūra gali padaryti 
baldus praktiškesnius. Mes analizuojame virtuvių naudotojų veiksmus jau daug 
metų ir visada pasiūlome naujus sprendimus, palengvinančius kasdienį darbą. 
Tai mūsų rūpestis. 
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Ką pirmiausiai  
reiktų nuspręsti
Blum poreikių tyrimai 
atskleidė, kad yra trys 
pagrindiniai praktiškos 
virtuvės kriterijai:  
darbo eiga (patogumas), 
erdvė (optimizavimas) ir 
judėjimas (kokybė).
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www.blum.com/workflow

Darbo eiga – sklandi,  
kaip laikrodžio veikimas
Darbas virtuvėje gali būti vienas malonumas. Pirkinių sutvarkymas. Stalo paden-
gimas. Indaplovės iškrovimas, bei, suprantama, valgio ruoša. Valgio gaminimas ir 
tvarkymosi darbai yra dažniausiai pasikartojanti veikla virtuvėje. Norėdami palen-
gvinti sau gyvenimą, paklauskite savęs dar prieš planuodami virtuvę, kokie yra 
Jūsų įpročiai.

Paprasta darbo eiga virtuvėje
Dešiniarankiams 5 virtuvės zonos turi būti išdėstytos pagal laikrodžio rodyklę. Kai ria ran-
kiams – atvirkščia kryptimi.

Produktai

Daiktai

Valymas

Ruoša

Virimas Virtuvė – sala Virtuvė – galerija Virtuvė – stalas

U formos virtuvė G formos virtuvė L formos virtuvė
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Penkios virtuvės zonos
Virtuvę galima suskirstyti į 5 
zonas, kurias išskiria tipiniai 
darbai jose. Tai reiškia, kad 
viską galite laikyti tiksliai ten, 
kur to reikia, taip sutrumpin-
dami judėjimo atstumus, taigi 
ir darbo laiką.

Naudokite pakėlimo me
cha niz mus ir stalčius 
vietoje durelių
Padarykite savo virtuvę 
praktiška: naudokite pilno 
ištraukimo sistemas. Jos 
leidžia aiškiai pamatyti visą 
laikomą turinį ir lengvai jį 
pasiekti. Daugiau nereiks 
nieko ieškoti!

Praktiškos vidinės erdvės 
suskirstymo sistemos
Gražu ir švaru. Lengvai pri-
taikomos skirtukų sistemos 
užtikrina, kad smulkmenos, 
įrankiai, gaminimo reikme-
nys, maisto talpos ir atsargos 
visada bus po ranka ir lengvai 
pasiekiamos.
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www.blum.com/space

Sukurkite daugiau laikymo vietos

Erdvė – viskas yra savo vietose 
Virtuvėje niekada nebus per daug vietos daiktų laikymui. Tačiau ką daryti jei 
virtuvės plotas nedidelis. Išnaudokite kiekvieną centimetrą ir sukurkite papildo-
mos laikymo vietos!  Tai lengva su racionaliais spintelių sprendimais, optimaliai 
išnaudojančiais erdvę.

su ilgesniais  
stalčiais

su platesnėmis 
spintelėmisiki

iki

iki
su aukštesniais  
šonais



9

Papildoma erdvė
Sukurkite papildomos erdvės 
netikėtose vietose! Blum stal-
čius po kriaukle išnaudoja 
erdvę kriauklės šonuose.

Pritaikyta naudinga erdvė
SPACE TOWER produktų 
spintą galite pritaikyti asme-
niniams poreikiams. Idealus 
sprendimas tiek mažoms, 
tiek didelėms šeimoms.

Naudinga erdvė kampe
Dar niekada nebuvo taip 
paprasta panaudoti kampinę 
erdvę. SPACE CORNER – 
kampinės spintelės sprendi-
mas su stalčiais!

Išnaudojama net  
mažiausia erdvė
SPACE TWIN – siauroje 
spintelėje saugiai ir tvarkin-
gai galima laikyti butelius, 
pjaustymo lenteles ir kepimo 
skardas.
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www.blum.com/motion

Judėjimas – ypatingas lengvumas
Būkite užtikrinti, kad virtuvė teiks tik geriausius jausmus. Naudokite sienines 
spinteles, dureles ir stalčius kurie lengvai atsidaro, lengvai slysta, net kai juose 
daug ir sunkių daiktų, ir kuriuos galima lengvai ir be pastangų uždaryti. Štai čia 
ir pasitarnauja aukščiausios kokybės baldinė furnitūra. Pajauskite skirtumą! 
Išbandykite patys!

Išbandykite šiuos produktus

BLUMOTION
Stalčiai, durelės ir sieninės spintelės su BLUMOTION sistema visada užsidaro  
švelniai ir lengvai.

SERVODRIVE
Elektroninė atidarymo sistema stalčiams ir sieninėms spintelėms be rankenėlių – aukščiau-
siam patogumo lygiui. Taip pat komplektuojamas vieno mechanizmo komplektas šaldytu-
vams, indaplovėms ir šiukšliadėžių stalčiams.

TIPON BLUMOTION
Ši inovatyvi technologija sujungianti mechaninę atidarymo paspaudus sistemą baldams  
be rankenėlių su švelnaus uždarymo sistema.

TIPON
Mechaninė atidarymo paspaudus sistema stalčiams, durelėms ir sieninėms spintelėms. 
Norėdami uždaryti, tiesiog paspauskite ir užverkite.
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Atidarymas vienu  
prisilietimu
Jei nenorite rankenėlių, 
tačiau norite patogaus ati-
da rymo, rinkitės automatinio 
atidarymo sistemas.  
Ar mechaninė, ar elektroninė, 
spinteles ji atidarys lengvai 
paspaudus.

Ypatingas lengvumas
Malonumo faktorius Jūsų 
naujoje virtuvėje: sunkiai 
prikrauti stalčiai (kiekvienas 
iki 70 kg) slysta lengvai kaip 
plunksna, atsidaro ir užsidaro 
itin lengvai.

Švelnus uždarymas  
Tylos grožis judrioje virtuvėje. 
Įsitikinkite, kad Jūsų virtuvėje 
įrengta švelnaus uždarymo 
sistema. Kai kurios pakėlimo 
sistemos užsidaro tyliai ir 
lengvai tiesiog paspaudus 
mygtuką.
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www.blum.com/zonenplaner

Padėkite savo  
virtuvės planuotojui
Puiki idėja – apgalvoti keletą bazinių dalykų prieš pradedant planuoti. Pasa ky-
kite virtuvės planuotojui kokie yra Jūsų poreikiai ir įpročiai, tuomet gausite tokią 
virtuvę, kokios norite. Yra daugybė veiksnių, galinčių nulemti Jūsų naujosios 
virtuvės dizainą.
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Personalizuoti erdvės 
poreikiai
Naudokite Zonų Planuoklį 
ir greitai nustatykite, kiek iš 
tikrųjų Jums reikia laikymo 
vietos virtuvėje. Tiesiog 
spustelkite www.blum.com/
zoneplanner1

Ideali vieta laikymui
Tam tikri daiktai naudojami 
dažniau negu kiti. Dažniau 
naudojamus daiktus laikykite 
arčiau ir lengvai pasiekiama-
me aukštyje. Rečiau naudo-
jamus daiktus laikykite kitose 
vietose.

Sveika laikysena
Atkreipkite dėmesį į ergono-
miką, įsitikinkite, kad virtuvės 
stalviršio padėtis yra pritaiky-
ta Jūsų ūgiui.

10 –15 cm
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www.blum.com/ideen

Planavimo sąrašas
Dabar jau žinote, kas daro virtuvę praktiška, ir suprantate, kaip yra svarbu nau-
doti teisingą furnitūrą. Kas yra svarbiausia naujoje Jūsų virtuvėje? Pasižymėki-
te viską sąraše ir būkite gerai pasiruošę pokalbiui su Jūsų virtuvės planuotoju. 
Juk Jūs norite gauti tokią virtuvę, apie kokią svajojote.  
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Įpročiai

Šeimos dydis

Naudinga erdvė

Ūgis

Rankos pirmenybė

Ar labai pilnas būna Jūsų  
vidutinis pirkinių krepšys?

Ar dideli yra Jūsų namai?

Ar turite papildomų patalpų  
laikymui, pavyzdžiui sandėliuką?

taip

Dešiniarankis Kairiarankis

ne

cm
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Pakėlimo ir stalčių sistemos

Pakabinamoms spintelėms idealiai tinka pakėlimo sistemos. Fasadai pakyla aukščiau judėjimo trajektorijos, 
todėl saugiai gali likti atidaryti visą darbo virtuvėje laiką. 

Anketa

PATARIMAS
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Pakėlimo sistema dvigubiems 
fasadams 
AVENTOS HF

Pakelianti pasukant sistema  
AVENTOS HS

Vertikalaus pakėlimo sistema 
AVENTOS HL

Atverianti pakėlimo sistema 
AVENTOS HK top

Medis
MOVENTO/TANDEM

Pakėlimo sistema mažiems  
fasadams  
AVENTOS HKS

Metalas – universalūs sprendimai
TANDEMBOX

Ypač kompaktiška pakėlimo 
sistema 
AVENTOS HKXS

Metalas – elegantiškas vaizdas
LEGRABOX

Anketa

Pakėlimo sistemos

Stalčių sistemos
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Elegantiška LEGRABOX sistema yra tokia pat išsami, kaip plati yra pačių namų sąvoka – ją galima  
pritaikyti bet kam, bet kurioje namų dalyje.PATARIMAS

Metalas su matine danga
LEGRABOX pure

Spalva: 

Individualizuotas dizainas
LEGRABOX free

Spalva: 

Plieno rėmeliai dengti milteline 
danga
  Metalas

Medžio dekoro rėmeliai

  Medis

Spalva:

Metaliniai stalčiai: elegantiškoji LEGRABOX
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Aukšti stalčiai su uždarais šonais išnaudoja kiekvieną turimos erdvės centimetrą. Galima lengviau sudėti 
daiktus ir sutaupyti 55 % erdvės. PATARIMAS

Individuali linija
TANDEMBOX intivo

Spalva: 

Šoninė  
panelė:          atvira                  uždara

Minimalistinė linija
TANDEMBOX antaro

Spalva: 

Šoninė  
panelė:           atvira                 uždara

Universalioji linija
TANDEMBOX plus

Spalva: 

Šoninė  
panelė:           atvira                 uždara

Metaliniai stalčiai: universalioji TANDEMBOX



20

Nuostabūs interjerai su LEGRABOX:  
AMBIALINE vidaus skirtukų sistemos ir  
priedai stalčiams

Anketa

Stalo įrankiai

Virtuvės įrankiai 

Peilių laikiklis

Buitinės smulkmenos 

Virimo inventorius 

Plėveles / folijos laikiklis

Valymo priemonės

Stalčių vidų tvarkykite naudodami rėmelius, kuriuos galima laisvai perstatyti ir lengva naudoti. 
PATARIMAS
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AMBIALINE vidaus skirtukų sistemos  
ir priedai aukštiems stalčiams

Anketa

Atsargos

Stalčius šiukšliadėžei / valymo 
priemonės

Buteliai / pjaustymo lentelės

Lėkštės

Prieskoniai

Puodai, keptuvės, dangčiai

Plastikinės maisto dėžutės

Buteliai

Pagerinkite tvarką virtuvėje naudodami specialius priedus. Viskas veikia kaip laikrodis, nes viską puikiai 
matote ir lengvai pasiekiate, taupydami laiką ir jėgas.PATARIMAS
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Perstatomi skirtukai TANDEMBOX sistemoms:  
ORGALINE vidaus skirtukų sistemos ir priedai stal
čiams

Anketa

Stalo įrankiai

Virtuvės įrankiai 

Peilių laikiklis Plėvelės pjaustyklė Folijos pjaustyklė

Buitinės smulkmenos 

Gaminimo indai 

Valymo priemonės

Kepimo reikmenys

ORGA-LINE padeda sutvarkyti stalčių vidų ir užtikrina gerą matomumą. Nerūdijančio plieno loveliai gali  
būti lengvai perstatomi, esant reikalui gali būti plaunami indaplovėje. PATARIMAS
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ORGALINE vidaus skirtukų sistemos  
ir priedai aukštiems stalčiams

Anketa

Atsargos

Stalčius šiukšliadėžei /  
valymo priemonės

Buteliai, pjaustymo lentelės

Lėkštės

Prieskoniai

Puodai, keptuvės, dangčiai

Plastikinės maisto dėžutės

Buteliai

Kepimo skardos, formos

Išilginių ir skersinių pertvarų sistema saugiai ir tvarkingai laiko daiktus stalčiuose. Rasite tinkamą skirtukų 
sistemą praktiškai bet kokiems daiktams, laikomiems virtuvėjePATARIMAS
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Praktiški spintelių sprendimaiAnketa

Siaura spintelė SPACE TWIN

Kriauklės spintelė

PATARIMAS

plati

(įmanoma tik TANDEMBOX)

siaura

Blum siaurų spintelių koncepcija užtikrina likusių erdvių panaudojimą išsaugant tobulą judėjimo  
kokybę ir stabilumą.

SPACE CORNER spintelė
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Anketa

PATARIMAS

plati siaura

SPACE TOWER spinta lengva naudotis, ji suteikia begalę vietos laikymui. Vidinius stalčius galima atidaryti  
po vieną, jie lengvai pasiekiami iš priekio ir šonų. Spintelė gali būti bet kokio pločio.

SPACE TOWER produktų spinta
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Judėjimo technologijosAnketa

PATARIMAS
Mūsų sukurtos judėjimo technologijos gali būti įvairiai derinamos. Pasirinkite patogumo lygį,  
kurio pageidaujate savo naujoje virtuvėje.
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SERVODRIVE uno

SERVODRIVE flex

Anketa

Švelnus uždarymas: BLUMOTION Elektrinis atidarymas: SERVODRIVE

Pakėlimo 
sistemos

Pakėlimo 
sistemos

Integruota BLUMOTION 
sistema

Pakėlimo 
sistemos

Durelės

Durelės Pridedama BLUMOTION 
sistema

Stalčiai

Stalčiai

Stalčiai

Stalčiai

Mechaninis atidarymas, švelnus  
uždarymas: TIPON BLUMOTION

Mechaninis atidarymas: TIPON

Vienai sieninei  
spintelei

Šaldytuvui/šaldikliui

Priedas ištraukiamai 
šiukšliadėžei

Indaplovei

Lankstai
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Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001 ir ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: 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
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