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Bet kokiems stalčių tipams
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TANDEM programa ...

 ■ Bėgeliai nematomi – nepriklausomai nuo stalčiaus 
dydžio
 ■ Lengva projektuoti, nes nežiūrint į tai ar stalčius yra 
pilno, ar dalinio atsidarymo, skirtas 30 kg ar 50 kg 
apkrovai, išmatavimai nesikeičia
 ■ Lengva surinkti ir sumontuoti dėka patogių šablonų, 
įrankių ir staklių

Sistemos vientisumas– tiek išvaizdoje, tiek ir montuojant – 
didelis privalumas jums ir jūsų klientams:

 ■ Platus nominalių ilgių pasirinkimas
 ■ Skirtingos apkrovos klasės (30 kg ir 50 kg)
 ■ Dalinis arba pilnas ištraukimas
 ■ Papildomos panaudojimo galimybės, tokios kaip 
su elektroninio savaiminio atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE ir TIP-ON mechaninio atsidarymo 
sistema

Jūs rasite teisingą pasirinkimą bet kokios rūšies 
baldui, nes TANDEM programoje yra:
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... sukurta atsižvelgiant į klientų pageidavimus

Praktinės 
įžvalgos praktiškų 

baldų gamybai

Remiantis žiniomis, gautomis iš glaudaus bendravimo 
su smulkiais ir stambiais baldų gamintojais, bei galuti-
niais baldų vartotojais sužinojome, kiek daug įvairiausių 
poreikių baldas turi patenkinti. Jis turi atitikti savininko 
skonį, būti praktiškas, talpus, funkcionalus, atsižvelgiant 
į kambario tipą, kuriame jis yra ir t.t.

Mums, Blum komandai, yra labai svarbu, kad mūsų 
TANDEM bėgelių sistema pateisina, kiek tai įmanoma, 
daugumos klientų lūkesčius ir poreikius.
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Pritaikymas svetainėse ...
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... ir prieškambariuose

Daugybė panaudojimo galimybių

Akiniai nuo saulės, raktai, užrašų knygelės – daugybę 
smulkmenų galima laikyti prieškambario balduose. Štai 
kodėl jums čia reikalingi daugiausia maži stalčiukai. Bet 
tai nereiškia, kad dėl to jūs turite atsisakyti TANDEM 
bėgeliams būdingo švelnaus slydimo. Mūsų plačiame 
bėgelių asortimente savaime aišku yra ir trumpų ilgių.

Plati TANDEM programa suteikia galimybę įgyvendinti įvairiausias idėjas, pavyzdžiui naudojant ypač 
plačius stalčius ar ištraukiamas lentynas. Negiliems, bet platiems stalčiams mes specialiai sukūrėme 
šoninį stabilizatorių. Ir netgi sunkiai prikrauti stalčiai vis tiek užsidarys švelniai, su BLUMOTION 
stabdymo sistemos pagalba.

Paprastas būdas kurti modernius baldus

Net maži stalčiukai gali slysti lengvai ir švelniai

7



8



Pritaikymas miegamuosiuose

Dizaino įvairovė

Nesvarbu, rūbinė tai ar klasikinė spinta, 
plati TANDEM programa suteikia galimy-
bę daugybei įvairų dizaino sprendimų. 
Stalčiuose su pilno ištraukimo bėgeliais 
daiktus lengvai ir patogiai pasieksite net iš 
tolimiausių kampų.
O BLUMOTION visuomet padarys užsida-
rymą švelniu ir begarsiu.

Svajonių baldai
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Pritaikymas virtuvėse

Stabilumas

Virtuviniai stalčiai gauna didžiausias apkrovas ir atsidarymo intensyvu-
mą. Per dieną jie daugybę kartų atidaromi ir uždaromi – pilnai prikrauti 
sunkių daiktų, tokių kaip puodai ir keptuvės, stikliniai birių produktų indai 
ir lėkštės. Tačiau dėka išbandytos ir patikrintos Blum gaminių kokybės, 
TANDEM bėgelių sistema laisvai susitvarko su šiais išbandymais – visą 
baldo tarnavimo laiką. Ir galiausiai, jūs galite naudoti TANDEM įvairiose 
konstrukcijose: plačiuose stalčiuose, kampinėse spintelėse ir ištraukia-
mose lentynose.

Sunkiam kasdieniniam naudojimui virtuvėse

10



11



Pritaikymas voniose ...
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... Ir vaikų kambariuose

Vonios baldai turi būti labai apgalvotai suprojektuoti. Todėl čia labai svarbu, kad platus 
TANDEM asortimentas leidžia naudoti trumpus bėgelius platiems stalčiams, kuriems 
stabilumą suteikia papildomai montuojami šoniniai stabilizatoriai. Apsauga nuo korozijos 
– kitas labai svarbus faktorius vonios balduose. Jokių problemų su TANDEM cinkuotais 
bėgeliais ir nailoniniais riedėjimo voleliais juose.

Vaikų kambario baldai turi būti labai tvirti dėl neatsargaus vaikų elgesio. Bet jei 
stalčiuose yra įmontuoti TANDEM bėgeliai, vaikai be baimės gali remtis ar net pakibti 
ant jų. Ir kas svarbiausia, kad šiuose stalčiuose su TANDEM bėgeliais atsiras vietos 
visiems pliušiniams meškiukams, žaislams ir kitiems vaikų turtams.

Baldai sukeliantys žaismingumą

Kūrybingi sprendimai vonioms

Išskirtinumas
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Optimizuoja judėjimą
Kruopščiai ir naujoviškai suprojektuota furnitūra bal-
duose yra tolygaus ir ergonomiško judėjimo pagrindas.

Aprūpina daiktų laikymo vieta
Balduose turi būti užtektinai pasidėjimo vietos. Protingas 
projektavimas sukurs papildomos daiktų laikymo vietos.

Kelia pasitenkinimo jausmą
Minkštas ir tylus užsidarymas su BLUMOTION stab-
dymo sistema, tai tik vienas iš daugybės Blum puikių 
technologinių sprendimų, kurių visuma pavergia viso 
pasaulio baldų gamintojus ir naudotojus.

Garantuoja aukščiausią kokybę
Kokybė yra visuomet pirmoje vietoje visame mūsų 
produkto atsiradimo procese, nuo jo projektavimo iki 
gamybos. Juk mūsų tikslas – nepriekaištingas judėjimas 
visą baldo tarnavimo laiką.

Įdiegia inovacijas
Mūsų inovacijos, tai proveržis baldų furnitūros industrijoj. 
Jos padaro baldą moderniu ir praktišku – ilgiems tarnavi-
mo metams.

Gražu ir praktiška
Baldai turi ne tik gražiai atrodyti, jie taip pat turi būti ir 
praktiški bei funkcionalūs, dėka paslėptų už fasadų gerai 
apmąstytų furnitūros sprendimų. Jau ilgus metus visame 
pasaulyje, mes tiriame žmonių poreikius, atsirandančius 
gaminant virtuvėje ir tobuliname su tuo susijusią mūsų 
DYNAMIC SPACE koncepciją. Gauti duomenys suteikia 
pagrindą naujų produktų kūrimui, kurie baldo atidarymą 
ir uždarymą padaro paprastu ir patogiu, nes jie:



Pilno ištraukimo TANDEM bėgeliai leidžia patogiai pasiekti daiktus jūsų klientų balduose. Jie visiškai 
atidaro stalčius, taigi lengva pasiekti net tolimiausius kampus. O jei į tokius stalčius dar įmontuotu-
me ORGA-LINE įrankių dėklus, peilių laikiklius, prieskonines bei atskyrimo pertvaras – būtų viskas 
kaip priklauso. Galiausiai, pasitelkus į pagalbą SERVO-DRIVE skirtą TANDEM, stalčiai atsidarinės 
tik lengvai paspaudus fasadą. Šį patogų privalumą įvertinsite ypač tuomet, kai jūsų rankos bus 
užimtos.

Pilnas 
ištraukimas

Nepilnas 
ištraukimas

TANDEM – viskas lyg per sviestą
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Su TANDEM bėgeliais jūs galite sukonstruoti ypatingai plačius, gilius ir aukštus stalčius, kurie sukurs 
papildomai naudingos daiktų laikymo erdvės, taip reikalingos bet kuriame balde. Tokie stalčiai ir sveria 
daugiau, todėl tam yra bėgeliai skirti 30 kg ir 50 kg apkrovai. Jie yra ypatingai stabilūs bei švelniai ir 
tolygiai darinėjasi visą baldo eksploatacijos laiką.

Galimybė daryti plačius, gilius ir aukštus stalčius

Įspūdingi talpos resursai derinyje su 
neapsakomai švelniu darinėjimusi
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Lengvas ir  švelnus kaip plunksna slydimas, tylus ir minkštas užsidarymas stabdymo sistemos BLUMOTION dėka ir 
neįtikėtinai lengvas atsidarymas, vos prilietus fasadą, su naująja elektroninio atidarymo SERVO-DRIVE sistema – tai 
yra TANDEM programos galimybės. Šis komfortas ir neįtikėtina judėjimo kokybė apstulbina jūsų klientus. Kodėl? 
Todėl, kad jie mėgaujasi atidarinėdami ir uždarinėdami baldus!

TANDEM visuomet džiugina
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Kaip ir visi mūsų produktai, TANDEM ne tik atitinka visuotinai priimtas normas ir standartus. Mūsų 
bėgelių sistema sukurta patenkinti visus kasdieninio naudojimo poreikius. Iš pokalbių su baldų ga-
mintojais mes žinome, kokie išbandymai tenka baldui per visą jo tarnavimo laiką. Lengvas ir tolygus 
slydimas, minkšta ir begarsė profilių bėgelyje tarpusavio sąveika, nesusinešiojantys nailoniniai 
voleliai – visoms šioms komplektuojančioms detalėms nereikia jokios priežiūros. Tai per ilgą laiką 
užtarnautas kokybiško produkto įvaizdis, patikrintas milijonus kartų ir su pasitenkinimu naudojamas 
visame pasaulyje.

Garantuoja švelniai-tolygų slydimą visą 
baldo tarnavimo laiką
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Mūsų inovacijos, apimančios naujausias technologijos tendencijas, suteiks baldui funkcionalumo 
ilgalaikiam jo eksploatavimui. Mūsų šoninis stabilizatorius platiems ir negiliems stalčiams suteikia 
stabilų ir tolygų judėjimą. O dėl ypatingai gerų nukibimo, pilnai atidarius stalčių, TANDEM bėgelių 
charakteristikų, labai plačius, didelius ir sunkius stalčius galima naudoti visai šalia grindų, nebijant, 
kad pilnai atidarytas stalčius nusviręs lies jas.

Moderni furnitūra leis jūsų baldui atitikti 
ateities standartams
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TIP-ON
inside

SERVO-DRIVE
inside

SERVO-DRIVE elektroninė atidarymo sistema TANDEM bėgeliams yra ideali baldams be rankenėlių. 
SERVO-DRIVE atidarymo impulsas suveikia vos lengvai paspaudus baldo fasadą. Be to, SERVO-DRIVE 
pritaikytas naudoti su ištraukimo sistemomis, kuriose integruota tylaus uždarymo sistema BLUMOTION. 
Mūsų mechaninio atsidarymo sistema TIP-ON taip pat atsidaro vieninteliu fasado paspaudimu. O TIP-ON 
sinchronizacija yra papildomas mechanizmas, leidžiantis lengvai atidarinėti net ir labai plačius stalčius.
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Lengvas projektavimas ir montavimas

Mūsų paslaugos palengvinančios 
Blum furnitūros montavimą

Mūsų projektavimo ir užsakymo programa DYNALOG palengvina spintelių projektavi-
mą ir furnitūros užsakymą. Ypatingai praktiškas yra susidūrimų vengimo automatinis 
patikrinimas, kuris, net ir esant įmantriam dizainui, patikrins ar jūsų baldas funkcionuos, 
ir leis išvengti bandomojo montavimo ar maketo darymo.

Mūsų gręžimo šablonai palengvina TANDEM bėgelių montavimą. Visus gręžimo 
šablonus jūs galite tiesiogiai užsakyti firmoje Blum arba pas Blum dilerius (žr. užsakymo 
specifikacija).

Montavimo įrankiai ir staklės

Mes norėtume palengvinti jūsų darbą visuose etapuose, nuo baldo projektavimo, 
furnitūros užsakymo iki pat baldo montavimo.
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Užsegamas fiksatorius

Su TANDEM užsegamu fiksatorium stalčiaus įmontavimas ir nuėmimas vyksta lyg vaikų žaidimas – lengvai ir greitai, taupant 
brangų laiką baldo surinkimo metu. O jūsų klientai, stalčių valymo metu, gali irgi naudoti šį lengvą nuėmimo būdą. Užsegamas 
fiksatorius taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo stalčiaus nuėmimo.

Fasado pasvirimo reguliavimas 
pilnam ištraukimui

Integruotas fasado pasvirimo regulia-
torius leidžia lengvai, be instrumentų 
sulyginti fasado pasvirimo kampą su 
korpuso priekine briauna.

Šoninis reguliavimas

Su papildomu fasado reguliavimo 
ekscentriku jūs galite lengvai 
pritvirtinti fasadą ir jį sureguliuoti tiek 
į šonus, tiek ir į aukštį, taip gaudami 
vienodus tarpelius.

Aukščio reguliavimas

Pasinaudokite reguliavimo be įrankių 
aukštyn funkcija tarpelių suvienodini-
mui. Įmanomas aukščio reguliavimas 
iki + 3 mm.

Tiesiog padėkite ant bėgelio ir viskas baigta!
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Tvirtinimas įmontuoto bėgelyje fiksatoriaus pagalba

Tvirtinimas įmontuoto bėgelyje fiksatoriaus pagalba taip pat yra greitas ir patogus. Tiesiog padėkite stalčių jau ant prie korpuso 
prisuktų bėgelių, stumtelėkite pirmyn, kol fiksatoriai papuls į fiksavimo kiaurymes stalčiaus dugne.

Integruotas fasado pasvirimo regu-
liatorius leidžia lengvai, be įrankių 
sulyginti fasado pasvirimo kampą su 
korpuso priekine briauna.

Fasado pasvirimo reguliavimas 
pilnam ištraukimui

Reguliavimą aukštyn galima daryti 
iki + 2.5 mm. Taip, nenaudojant jokių 
instrumentų, galima vienodai suregu-
liuoti tarpus tarp fasadų.

Aukščio reguliavimas

Papildomas fasado reguliavimo eks-
centrikas gali būti naudojamas tiek 
šoniniam, tiek ir aukščio reguliavimui. 
Jo pagalba tarpus tarp fasadų tiksliai 
sureguliuosite visomis kryptimis.

Šoninis reguliavimas

Lengvai stumtelkite!

Nepageidaujamo iškėlimo fiksatorius 
apsaugo stalčius nuo atsitiktinio 
stalčiaus nukėlimo nuo bėgelio. 
Jei reikia, iškėlimo fiksatorių galima 
atlaisvinti vienu rankos judesiu patrau-
kus svirtelę.

Iškėlimo fiksatorius
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TANDEM su užsegamu fiksatorium užsakymo specifikacija

Pilnas ištraukimas Dalinis ištraukimas

Audio – video ištraukimo sistema – montavimas prie dugno

Oranžinis

Užsakyti kairė/dešinė

nailonas/cinkas

Bėgeliai (kairys/dešinys)

RAL 7037 tamsiai pilkas Natūrali

Gylio fiksat. nenaudojamas su TIP-ON

Bėgeliai montuojami prie dugno kairys/dešinys Užsegamas fiksatorius kairė/dešinė

POSISTOP gylio fiksatorius (pasirinktinai) Fasado reguliavimo ekscentrikas (pasirinktinai)

* Tinka kartu su TIP-ON 

Nailonas Nailonas

KB Spintelės plotis LW Vidinis korpuso plotisNL Nominalus ilgis
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TANDEM plus 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM plus 
BLUMOTION 
50 kg

TANDEM plus* 
30 kg

TANDEM*
30 kg

TANDEM plus* 
50 kg

250 mm

270 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

320 mm

420 mm

520 mm

650 mm

350 mm

450 mm

550 mm

700 mm

380 mm

480 mm

580 mm

750 mm

TANDEM plus 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

350 mm

400 mm

560H3500BU 550H3500BU T51.1700.04

298.5500 295.1000

560H4000BU 550H4000BU

550H2700.03

550H3500.03

550H4500.03

550H5500.03

550H2700B

550H6500B 550H6500.03

566H4500C01

550H3500B

566H5000C01

550H4500B

566H5500C01

566H5800C01

566H6500C01

550H5500B

566H6000C01

566H7000C01

566H7500C01

550H3000.03

550H4000.03

550H5000.03

550H6000.03

550H3000B

550H4000B

566H5200C01

550H5000B

550H6000B

566H4500B01

566H5000B01

566H5500B01

566H5800B01

566H6500B01

566H6000B01

566H7000B01

566H7500B01

566H5200B01

560H2500C

560H3000C

560H3500C

560H4000C

560H4500C

560H5000C

560H5500C

560H6000C

560H2700C

560H3200C

560H3800C

560H4200C

560H4800C

560H5200C

560H2500B

560H4500B

560H3000B

560H5000B

560H3500B

560H5500B

560H4000B

560H6000B

560H2700B

560H4800B

560H3200B

560H5200B

560H3800B

560H4200B

NL

NL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išilginės pertvarėlės

Ištraukiamos lentynos su šonais iš vamzdelių aksesuarai

TIP-ON atmetimo mechanizmai

Šoninis stabilizatorius

Informaciją apie SERVO-DRIVE skirto TANDEM detalių užsakymo specifikaciją jūs rasite specialiai tam skirtame buklete.

Pritaikoma tik TANDEM

Skirta pjaustymui pagal išmatavimus, 
889 mm, tinka spintelėms iki 1.200 mm 
pločio

* Prekyboje nuo 2011 vasario

Išilginės pertvarėlės su galo laikikliais karė/dešinė

Chromuota

Nailonas

Natūrali

Chromuotas

Pjaustomas, 1.094 mm

Pjovimo matmenys:

Galinė fiksatoriaus įvorė

Vamzdelis Stalčiaus ištraukimo fiksatorius

Nailonas

Natūrali

TIP-ON daliniam ištraukimui kairė/dešinėTIP-ON pilnam ištraukimui kairė/dešinė

Pritaikoma tik TANDEM plus

TIP-ON sinchronizatoriaus krumpliaračių komplektas (pasirinktinai)

Nailonas

RAL 7037 tamsiai pilkas

Šoninio stabilizatoriaus komplektas pilnam ištraukimui (kairė/dešinė)*

KB iki 1.400 mm, pjaustomas KB iki 1.400 mm, pjaustomas 

NL iki 410 mm

NL nuo 420 iki 600 mm

NL nuo 650 iki 750 mm

Šoninio stabilizatoriaus komplektas daliniam ištraukimui (k./d.)*

NL iki 410 mm

NL nuo 435 iki 650 mm

TIP-ON sinchronizatoriaus skersinis (pasirinktinai)

Aliuminis

Pjovimo matmenys:

Šono iš vamzdelių kampinis laikiklis

dvigubas

trigubas

RAL 7037 tamsiai pilkas
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400 mm

450 mm

480 mm

500 mm

520 mm

550 mm

580 mm

600 mm

650 mm

ZRE.363A.ID

ZRE.443A.ID

ZRE.483A.ID

ZRE.563A.ID

ZRE.543A.ID

ZRE.413A.ID

ZRE.463A.ID

ZRE.513A.ID

ZRE.613A.ID

T51.7000

ZRG.1094U

295.5600

30 kg T55.1150S30 kg

50 kg T55.9150S

T55.7150S

T55.000R

ZST.600TV

ZST.750TV

ZST.410TV

ZST.650TT

ZST.410TT

T55.889W

ZTU.00D0

ZTU.00Z0

NL

NL – 64 mm

KB – 106 mm

LW – 277 mm



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TANDEM su fiksatorium įmontuotu bėgelyje užsakymo 
specifikacija

Pilnas ištraukimas Dalinis ištraukimas

TIP-ON dėl TANDEM su bėgelyje įmontuotu fiksatorium

Šoninis stabilizatorius

Informaciją apie SERVO-DRIVE skirto TANDEM detalių užsakymo specifikaciją jūs rasite specialiai tam skirtame buklete.

Pritaikoma tik TANDEM

Skirta pjaustymui pagal išmatavimus, 
889 mm, tinka spintelėms iki 1.200 mm 
pločio
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Bėgeliai (kairys/dešinys)
✆
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* Tinka kartu su TIP-ON 

TIP-ON pilnam ištraukimui kairė/dešinė

Pritaikoma tik TANDEM plus

TIP-ON sinchronizatoriaus krumpliaračių komplektas (pasirinktinai)

Nailonas

RAL 7037 tamsiai pilkas

KB iki 1.400 mm, pjaustomas 

NL iki 410 mm

TIP-ON sinchronizatoriaus skersinis (pasirinktinai)

Aliuminis

Pjovimo matmenys:

TIP-ON daliniam ištraukimui kairė/dešinė

Bėgeliai (kairys/dešinys)

Šoninio stabilizatoriaus komplektas pilnam ištraukimui (kairė/dešinė)**

KB iki 1.400 mm, pjaustomas 

NL nuo 420 iki 600 mm

NL nuo 650 iki 750 mm

Šoninio stabilizatoriaus komplektas daliniam ištraukimui (k./d.)**

NL iki 410 mm

NL nuo 435 iki 650 mm

** Prekyboje nuo 2011 vasario KB Spintelės plotis LW Vidinis korpuso plotisNL Nominalus ilgis
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551H2601

551H3101

551H3601

551H4101

551H2601B

ZST.600TV

ZST.650TTZST.750TV

T55.000R

T55.7150S

ZST.410TV ZST.410TT

T55.3150S

T55.889W

551H4601B 551H4601

551H3101B

551H5101B 551H5101

551H3601B

551H5601B 551H5601

551H4101B

551H2851

551H3351

551H3851

551H4351

551H2851B

551H4851B 551H4851

551H3351B

551H5351B 551H5351

551H3851B

551H4351B

260 mm

285 mm

310 mm

410 mm

510 mm

335 mm

435 mm

535 mm

360 mm

460 mm

560 mm

385 mm

485 mm

TANDEM 
BLUMOTION
30 kg

TANDEM*
30 kg

260 mm

285 mm

310 mm

410 mm

510 mm

335 mm

435 mm

535 mm

360 mm

460 mm

560 mm

385 mm

485 mm

561H2601C

561H3101C

561H3601C

561H4101C

561H2601B

561H4601B 561H4601C

561H3101B

561H5101B 561H5101C

561H3601B

561H5601B 561H5601C

561H4101B

561H2851C

561H3351C

561H3851C

561H4351C

561H2851B

561H4851B 561H4851C

561H3351B

561H5351B 561H5351C

561H3851B

561H4351B

30 kg 30 kg

TANDEM plus 
BLUMOTION 
30 kg

TANDEM plus* 
30 kg

NLNL

LW – 277 mm



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DYNALOG 2,8

TANDEM užsegamo fiksatoriaus šablonasŽymeklis fasado reguliavimo ekscentrikui

Šablonai, sumontuoti ant skersinio – liniuotės

Kampinių laikiklių (stalčiams su šonais iš vamzdelių) šablonas

Universalus gręžimo šablonas

TANDEM šablonas

Montavimo įrankių ir staklių užsakymo 
specifikacija

Gręžimo šablonas skirtas TANDEM su bėgelyje įmontuotu fiksatorium

Fotografija

DYA.2842

ZML.0050

T65.1100

65.2950

65.1000.01

ZML.0010

65.1051.01

T65.1000.02
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Blum tai judėjimas

Visos mūsų pastangos pagrįstos mūsų globalios naudos 
visiems mūsų klientams filosofija. Kiekvienas, naudojantis 
mūsų produktus, turi pajausti neabejotiną naudą, dėl papil-
domos vertės pagamintam baldui ir padidėjusio pelno jį 
pardavus. Kad pasiektume šį tikslą, mes pastoviai tampriai 
bendraujame su virtuvių vartotojais, baldų gamintojais ir 
jų pardavėjais. Jų atsiliepimai ir komentarai skatina mus 
naujų sprendimų ieškojimui, dar kokybiškesnių produktų 
kūrimui. Keli tūkstančiai darbuotojų visame pasaulyje 
padeda mums tai įgyvendinti. Ir mes galime pasikliauti jų 
patirtimi, žiniomis ir kantrybe, kad išlaikytume pačią aukš-
čiausią mūsų gaminių kokybę.

Nesvarbu, ar centrinėje Blum būstinėje Voralberge, 
Austrijoje, ar pas Blum partnerius visame pasaulyje – 
visur pagrindinis dėmesys prikaustytas prie judėjimo 
kokybės. Mūsų sprendimai, įdiegti furnitūroje, paver-
čia paprastą baldo atidarymo ir uždarymo procesą 
maloniu komforto pojūčiu, padarančiu kasdienį darbą 
virtuvėje lengvesniu.
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Jau daugybę metų mes esame baldų furnitūros pramonės 
šakos pionieriai. Šioje rolėje mes save matome ir aplinkos 
apsaugos srityje. Mes esame pirmieji šioje pramonės šakoje, 
kurie naudojame daugkartinio panaudojimo pakuotę. Ir metai 
iš metų mes sunkiai dirbame, kad sumažintume ir minimaliai 
naudotume energiją ir visus kitus išteklius visose sferose.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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