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Mokomoji medžiaga
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Blum yra viena iš pirmaujančių furnitūros gamintojų pasaulyje. Vorarlberg 
mieste įsikūri Blum kompanija gamina pakėlimo, lankstų ir stalčių sistemas. 
Blum furnitūros sistemas galima rasti balduose visame pasaulyje. Mūsų klien-
tai yra dideli ir maži baldų gamintojai – nuo pramonės gigantų iki stalių dirbtu-
vių. Mes skiriame daug dėmesio aukštai paslaugų kokybei, bendradarbiavimui 
su klientais, partneriais ir pardavėjais.

Apie mus
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Judėjimo technologijos užtikrina 
aukščiausią judėjimo kokybę
Pasitelkus Blum judėjimo technologijas ne tik lengviau atidaryti ir uždaryti 
baldus, dėl jų judėjimas tampa įspūdingai patogus. Įvairioms gyvenamosioms 
patalpoms galima rinktis elektroninę arba mechaninę judėjimo technologiją.
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Pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

Stalčiams

Pakėlimo sistemoms, stalčiams, šaldytuvams, 
šaldikliams ir indaplovėms

Kai kurioms pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

Mechanika

Mechanika

Elektronika

Mechanika

Švelnus  
užsidarymas

Atidarymas ir 
švelnus  

užsidarymas

Atidarymas ir 
švelnus  

užsidarymas

Atidarymas

Švelnus lengvas užsidarymas visuose balduo-
se – nesvarbu kokie sunkūs stalčiai, durelės ar 
pakeliami fasadai.

Stalčių sistemos atsidaro automatiškai vos 
paspaudus fasadą arba tiesiog patraukus. Inte-
gruoto BLUMOTION dėka jie užsidaro lengvai 
naudojant minimalią jėgą tiesiog pastumiant.

Padeda atidaryti pakėlimo sistemas ir stalčius 
palietus fasadus. Judesys įvyksta lyg savaime. 
Integruoto BLUMOTION dėka užsidaro švelniai 
ir lengvai, o pakėlimo sistemos užsidaro ypač 
patogiai, tiesiog mygtuko paspaudimu.

Baldas atsidaro automatiškai vos paspaudus 
fasadą, o užsidaro stumiant, be stabdymo.

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie judėjimo 
technologijas, žiūrėkite: 
www.blum.com/ 
bewegungstechnologien
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Įkvepiantis derinys –  
TIP-ON BLUMOTION
Atidarymas vienu paspaudimu, švelnus slydimas ir lengvas užsidarymas –  
TIP-ON BLUMOTION sujungia TIP-ON mechaninę atidarymo sistemą su patikimu 
BLUMOTION. Speciali techninė ypatybė: 100% mechaninis veikimas. Šią judėji-
mo technologiją galima naudoti su LEGRABOX, TANDEMBOX ir MOVENTO.
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www.blum.com/ 
trailertiponblumotion

Patikimas veikimas
Galima patraukti ir atidaryti arba  
be jokio vargo pastumti ir uždaryti,  
TIP-ON BLUMOTION veikia tobulai.

4-matis reguliavimas
4-mačio reguliavimo dėka suregu-
liuoti fasadų tarpelius visai nesu-
dėtinga. Gylio reguliavimui nereikia 
įrankių, ši funkcija integruota  –  
tiesiog paprastai pasukite reguliavi-
mo ratuką.

Nedidelis fasado tarpelis
TIP-ON BLUMOTION reikia tik mini-
malaus 2,5 mm tarpelio suveikimui, 
todėl tinka įvairiems baldams. Platus 
mechanizmų pasirinkimas leidžia 
naudoti plačius ir aukštus fasadus.
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LEGRABOX
Patirkite eleganciją
Stalčių sistema, įkvepianti neįmantriais kontūrais, aptakiu šoninių linijų dizainu ir 
dekoratyvinių linijų akcentais. Elegantiškas LEGRABOX dizainas atitinka naujau-
sias tendencijas ir suteikia platų dizaino galimybių pasirinkimą. Bėgelių sistema 
suteikia dar didesnę judėjimo kokybę naudojant minimalią atidarymo jėgą nuo 
pirmojo milimetro, sinchronizuotas lengvas slydimas ir integruotas BLUMOTION.

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie  
LEGRABOX, žiūrėkite: 
www.blum.com/legrabox



9

Suderinta vidinė  
suskirstymo sistema
AMBIA-LINE vidinė suskirstymo  
sistema, sudaryta iš elegantiškų 
rėmelių taip, kad derėtų su  
LEGRABOX spalvine gama.  
Galima naudoti kontrastus ar  
akcentus su pasirinktais medžio 
dekorais.

Pasirinkimas – Jūsų
LEGRABOX free dizaino variantai 
leidžia individualizuoti interjerą. Ne-
svarbu tai stiklas, medis ar akmuo –  
medžiagų pasirinkimas yra beveik 
neribotas.

Plonas dizainas
LEGRABOX šonai vos 12,8 mm 
storio, puikiai atrodo tiek stalčiaus 
viduje,  tiek išorėje. 
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TANDEMBOX antaro pasižymi tiesiomis, stačiakampėmis formomis. Galima pa-
sirinkti stalčių tik su šoniniais paaukštinimais arba pridėti dizaino elementus ir  
taip gauti stalčių su uždarais šonais. Visi komponentai yra spalviškai suderinti, 
taip dar labiau pabrėžiant minimalistinį dizainą. Kokybišką judėjimą užtikrina 
mažos trinties cilindriniai loveliai, galimos 30 kg ir 65 kg apkrovos. Visą baldų 
tarnavimo laiką

TANDEMBOX antaro
Aiškių ir tiesių formų

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie  
TANDEMBOX, žiūrėkite: 
www.blum.com/ 
tandemboxantaro
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TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro vonios kambariuose

Dinaminė apkrova iki 65 kg
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Sinchronizuotas plunksnos lengvumo slydimas

Lengvas 4-matis reguliavimas

Dinaminė apkrova iki 65 kg
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Daugiau informacijos apie 
MOVENTO, žiūrėkite:  
www.blum.com/movento

MOVENTO bėgelių sistema siūlo sinchronišką, sklandų judėjimą, keturmatį 
fasado reguliavimą, dinaminę 40 kg ir 60 kg apkrovą, aukšto lygio patvarumą  
ir mažą nusėdimo koeficientą. Norint fasadų be rankenėlių galima naudoti  
MOVENTO su TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON arba SERVO-DRIVE.

MOVENTO 
Judėjimo evoliucija
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Norite medinių stalčių su lengvu kaip plunksna slydimu? Tai įmanoma su  
TANDEM bėgelių sistema. Visapusiška TANDEM programa – tinkamas  
sprendimas bet kokiam baldui. Integruotos adaptyvios švelnaus stabdymo 
sistemos BLUMOTION dėka, stalčius užsidaro švelniai ir be garso.

TANDEM 
Švelnus. Praktiškas. Universalus.

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie  
TANDEM, žiūrėkite: 
www.blum.com/tandem
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Įgyvendinkite visas baldų idėjas

Tinka visoms gyvenamosioms patalpoms

Dinaminė apkrova iki 50 kg
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www.blum.com/ideas

Blum idėjos  
praktiškoms virtuvėms
Virtuvės baldai naudojami labai intensyviai, todėl turi atlaikyti dideles kasdienines 
apkrovas. Blum daugybę metų tiria virtuvių naudotojų poreikius, todėl kilo idėja 
modernias virtuves padaryti dar praktiškesnes.

DYNAMIC SPACE
DYNAMIC SPACE sujungia visas 
Blum idėjas praktiškoms virtuvėms. 
Naudingi sprendimai ir paslaugos 
sukurti padėti klientams ir partne-
riams planuojant ir parduodant 
baldus.

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie 
DYNAMIC SPACE, 
žiūrėkite: 
www.blum.com/ 
dynamicspace
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Stalčių sistemosStalčių sistemos

Lengviau apžiūrėti ir pasiekti
Pilno ištraukimo bėgeliai pranašesni 
nei dalinio ištraukimo. Naudojant pilno 
ištraukimo bėgelius vartotojui lengviau 
matyti stalčiaus turinį. Visi laikomi daiktai 
lengviau pasiekiami, net tie, kurie laikomi 
pačiame stalčiau gale.

Dalinis ištraukimas

Faktinis ištraukimo ilgio praradimas 

Bėgelio ištraukimo ilgio praradimas

Pilnas ištraukimas

Pilnas ir dalinis ištraukimas

Pagrindinės sąvokos
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LEGRABOXStalčių sistemosStalčių sistemos

*    + 1 mm, jei bėgeliai montuojami prieš 
surenkant spintelę

**    Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

*    + 1 mm, jei bėgeliai montuojami prieš 
surenkant spintelę

Reikalinga erdvė spintelėje

Montavimo matmenys (M aukštis)

Fasado matmenys, tvirtinant medvaržčiais

Kiaurymių fasade gręžimo atstumai – 
EXPANDO montavimas Nugarėlės montavimo matmenys

Spintelės matmenys

LW = vidinis spintelės plotis
FA = fasado užlaida
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LEGRABOX Stalčių sistemosStalčių sistemos

Reikalinga erdvė

Brėžinys: mastelis 1:1

NL =  nominalus ilgis
* Įskaitant 2 mm pasvirimo reg.

Montavimo plotis

Laiptelio plotis

Minimalus 
atstumas iš 
viršaus

Bėgelio 
tvirtinimo 
prie kurpuso 
padėtis

Stalčiaus 
šono aukštis

Laiptelio gylis
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LEGRABOXStalčių sistemosStalčių sistemos

LEGRABOX stalčiaus dalys

LEGRABOX montavimas

Komponentai
 Bėgeliai
 Stalčiaus šonai
 Išoriniai dangteliai
 Vidiniai dangteliai
 MDP nugarėlės tvirtinimo laikikliai
 Fasado tvirtinimo laikiklis

1

3

2a

4

2b

2c
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LEGRABOX Stalčių sistemosStalčių sistemos

Reguliuoti reikia abi puses

LEGRABOX įdėjimas ir nuėmimas

Fasado reguliavimas

Aukščio reguliavimas Posvyrio reguliavimasŠoninis reguliavimas



12

32
m

in
 4

7.
5

Ø 10 +0.2
–0.1

22

TANDEMBOXStalčių sistemosStalčių sistemos

Reikalinga erdvė spintelėje

Montavimo matmenys (M aukštis)

Fasado matmenys, tvirtinant medvaržčiais

Fasado tvirtinimo matmenys, naudojant 
INSERTA ir presuojant Nugarėlės montavimo matmenys

Spintelės matmenys

NL = nominalus ilgis
LW = vidinis spintelės plotis
LT = vidinis spintelės gylis
FA = fasado užlaida
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*

TANDEMBOX Stalčių sistemosStalčių sistemos

Reikalinga erdvė

Brėžinys: mastelis 1:1

NL =  nominalus ilgis
* + 38 mm vidiniam stalčiui 

Montavimo plotis

Minimalus 
atstumas 
viršuje

Bėgelio 
tvirtinimo 
prie kurpuso 
padėtis

Stalčiaus 
šono aukštis
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TANDEMBOXStalčių sistemosStalčių sistemos

TANDEMBOX stalčiaus dalys

TANDEMBOX surinkimas

Komponentai
 Stalčiaus šonai
 Dangteliai
 MDP nugarėlės tvirtinimo laikikliai
 Fasado tvirtinimo laikiklis

2a

2b

3

4
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TANDEMBOX Stalčių sistemosStalčių sistemos

TANDEMBOX įdėjimas ir nuėmimas

Fasado reguliavimas

Aukščio reguliavimas

Posvyrio reguliavimas

Šoninis reguliavimas
TANDEMBOX antaro TANDEMBOX intivo
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MOVENTOStalčių sistemosStalčių sistemos

Reikalinga erdvė

NL = nominalus ilgis

Stalčiaus ilgis (SKL)

Montavimo matmenys

Stalčiaus matmenys Reikalinga erdvė spintelėje

Spintelės matmenys

NL = nominalus ilgis
LW = vidinis spintelės plotis
LT = vidinis spintelės gylis
SKW = stalčiaus vidinis plotis

Stalčiaus NL Stalčiaus NLReikalinga er-
dvė spintelėje

Reikalinga er-
dvė spintelėje

Pastaba
** Kai stalčiaus šoninių plokščių storis yra 16 mm, šoninis reguliavimas yra ribotas, bet galima išnaudoti visą stalčiaus vidaus plotį.

Bėgelio ilgisBėgelio ilgis

250 mm 240 mm

270 mm 260 mm

300 mm 290 mm

450 mm 440 mm

253 mm 483 mm 480 mm

420 mm 410 mm

380 mm 370 mm

400 mm 390 mm

320 mm 310 mm

350 mm 340 mm

323 mm

453 mm 753 mm 750 mm

403 mm 653 mm 650 mm

423 mm 703 mm 700 mm

273 mm 503 mm 500 mm

303 mm 523 mm 520 mm

553 mm 550 mm

353 mm 583 mm 580 mm

383 mm 603 mm 600 mm

470 mm

740 mm

640 mm

690 mm

490 mm

510 mm

540 mm

570 mm

590 mm
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MOVENTO Stalčių sistemosStalčių sistemos

Brėžinys: mastelis 1:1

Montavimo plotis

Minimalus atstumas viršuje

Bėgelio tvirtinimo  
prie kurpuso padėtisReikalinga 

erdvė
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MOVENTOStalčių sistemosStalčių sistemos

MOVENTO detalių sąrašas

Komponentai
 Bėgelis
 Fiksatorius
  Gylio reguliatorius 

(neprivalomas vidiniams stalčiams)
3

2

1

MOVENTO surinkimas

Pasirinktinis gylio reguliavimas
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MOVENTO Stalčių sistemosStalčių sistemos

MOVENTO įdėjimas ir nuėmimas

Fasado reguliavimas

Šoninis reguliavimas

Aukščio reguliavimas

Posvyrio reguliavimas

Gylio reguliavimas

MOVENTO su BLUMOTION MOVENTO su TIP-ON

Šoninis reguliavimas – gale
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TANDEMStalčių sistemosStalčių sistemos

Reikalinga erdvė

NL = nominalus ilgis

Stalčiaus ilgis (SKL)

Montavimo matmenys

Stalčiaus matmenys Reikalinga erdvė spintelėje

Spintelės matmenys

NL = nominalus ilgis
LW = vidinis spintelės plotis
LT = vidinis spintelės gylis
SKW = stalčiaus vidinis plotis

Stalčiaus NL Stalčiaus NLReikalinga er-
dvė spintelėje

Reikalinga er-
dvė spintelėje

Pilnas suderinamumas tarp nepilno ir 
pilno ištraukimo

Įlaidos gylis 12–15 mm
(Išimtis dalinio ištraukimo: 12–13 mm)

Jei norite visiškai pakeisti iš pilno  
į dalinį ištraukimą palikite papildomus 
3 mm (A matmuo). 

Dalinis ištraukimas Pilnas ištraukimas

* + 1 mm su TIP-ON * + 1 mm su TIP-ON

Bėgelio ilgisBėgelio ilgis

250 mm 240 mm

270 mm 260 mm

300 mm 290 mm

450 mm 440 mm

253 mm 483 mm 480 mm

420 mm 410 mm

380 mm 370 mm

400 mm 390 mm

320 mm 310 mm

350 mm 340 mm

323 mm

453 mm 753 mm 750 mm

403 mm 653 mm 650 mm

423 mm 703 mm 700 mm

273 mm 503 mm 500 mm

303 mm 523 mm 520 mm

553 mm 550 mm

353 mm 583 mm 580 mm

383 mm 603 mm 600 mm

470 mm

740 mm

640 mm

690 mm

490 mm

510 mm

540 mm

570 mm

590 mm
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TANDEM Stalčių sistemosStalčių sistemos

Brėžinys: mastelis 1:1

Montavimo plotis

Minimalus atstumas viršuje

Bėgelio tvirtinimo  
prie kurpuso padėtisReikalinga erdvė
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TANDEMStalčių sistemosStalčių sistemos

TANDEM detalių sąrašas

Komponentai
 Bėgelis
 Fiksatorius
  Fasado reguliavimo ekscentrikas 

(papildomas)
3

2

1

TANDEM montavimas

Papildomas fasado reguliavimo 
ekscentrikas
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TANDEM Stalčių sistemosStalčių sistemos

TANDEM įdėjimas ir nuėmimas

Fasado reguliavimas

Aukščio reguliavimas

Posvyrio reguliavimas

Šoninis reguliavimas

Fasado reguliavimas su ekscentriku

Fasado reguliavimas su ekscentriku
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www.blum.com/planningtoolswww.blum.com/eaapp

Blum nori užtikrinti, kad būtų patenkinta kuo daugiau klientų ir partnerių porei-
kių – pagalba paspaudus vos vieną mygtuką bet kuriuo paros metu. Praktiškos 
programos ir moderni programinė įranga padės tiksliai suprojektuoti, lengvai 
užsisakyti ir efektyviai parduoti.

Naudingos programos 
Jūsų darbui

Montavimas ir reguliavimas
EASY ASSEMBLY programėlė mobilie-
siems įrenginiams, ji tiesiogiai suteikia 
naudingas instrukcijas ir vaizdo įrašus. 
Visa reikalinga informacija tiksliam ir 
lengvam Blum gaminių montavimui ir 
reguliavimui pasiekiama bet kuriuo metu 
ir net neprisijungus.

Gaminių pasirinkimas,  
projektavimas ir užsakymas
Produktų konfigūratorius gali būti 
naudojamas detalių sąrašų sudarymui, 
suderinamumo patikrinimui, sąrašus 
galima perkelti tiesiogiai į prekių krepšelį 
ir užsakyti tiekėjo sistemoje. DYNALOG 
programa užtikrina tikslų spintelių planavi-
mą ir rezultatų eksportavimą naudojant  
DYNAPLAN sąsają CAD/CAM progra-
moms.
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PRO-CENTER

BOXFIX P

DYNALOG

ECODRILL

PYTHAGORAS

MINIPRESS PMINIPRESS PRO
Vertikaliam ir horizontaliam gręžimui ir 
furnitūros įpresavimui. Staklių paruoši-
mas darbui nereikalauja didelių pastan-
gų, nereikalingi jokie papildomi įrankiai.

Vertikaliam gręžimui ir įpresavimui. 
Staklių paruošimas darbui nereika-
lauja didelių pastangų, nereikalingi 
jokie papildomi įrankiai.

Vertikaliam gręžimui ir įpresavimui.

Efektyviam bei paprastam  
LEGRABOX ir TANDEMBOX  
montavimui ir susukimui.

Šablonas
Ženklinti gręžimo/tvirtinimo padėtis 
lankstams ir tvirtinimo plokštelėms.

Rankinis gręžimo instrumentas Blum 
lankstų tvirtinimo kiaurymių gręži-
mui. Reikalingas rankinis grąžtas.

Elektroninis produktų katalogas, 
įsk. DYNAPLAN baldų planavimo 
programą.

Išankstiniam kryžminių plokštelių 
tvirtinimo skylių gręžimui (Ø 5 mm)

Korpuso kampui nustatyti, tinkamam 
lankstui ir plokštelei parinkti.

Gręžimo šablonas  
montavimo plokštelėms



36

Naudotojus įkvepia aukščiausia mūsų gaminių kokybė ir funkcionalumas.  
Štai kodėl labai svarbu, kad mūsų furnitūra atitiktų ne tik bendruosius stan-
dartus, bet ir aukštus vidinius reikalavimus. Mes taip pat labai daug dėmesio 
skiriame aukštai paslaugų kokybei, bendradarbiavimui su klientais, partneriais 
ir pardavėjais.

Kokybė
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Praktinis stebėjimas Vidiniai bandymų standartai Išoriniai bandymų standartai
Blum aukšti kokybės standartai 
pagrįsti daugelio metų praktinio 
stebėjimo patirtimi.

Mūsų pačių vidinių bandymų ir ti-
krinimo taisyklės buvo parengtos 
remiantis praktinėmis žiniomis, 
esant poreikiui jos gali būti kei-
čiamos.

Blum taip pat dirba su įvairiais 
nepriklausomais bandymų institu-
tais ir organizacijomis, produktai 
ir procesai atitinka jų standartus ir 
reikalavimus.

Statinės apkrovos testas Šoninės apkrovos bandymas Patvarumas
Visiškai atidarytas stalčius su  
papildoma apkrova simuliuoti 
fasado apkrovą 

Apsaugoti nuo nenumatytų 
perkrovų

100 000 atidarymo ir uždarymo 
judesių

Kokybės standartai

Blum stalčių sistemoms skirtos vidinių bandymų ir tikrinimo taisyklės

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Blum kokybę, žiūrėkite:
www.blum.com/quality
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima pakėlimo 
mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi produktai skirti judėjimo 
tobulinimui.

www.blum.com

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ 
– tokia yra Blum filosofija dėl 
įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra 
visapusiška ir galioja ne tik 
mūsų produktams. Paslaugos ir 
bendradarbiavimas su klientais ir 
partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsa-
kingas elgesys teikia ilgalaikę 
ekonominę naudą. Produktų 
ilgaamžiškumas yra tik vienas 
iš daugybės svarbių aspektų. 
Tolimesnės priemonės apima 
ekologiškus procesus, apgalvotą 
medžiagų naudojimą ir apdairų 
energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Vystydama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, Blum siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiškumą į baldų interjerą.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 30 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 7 600 žmonių, 5 800 iš jų 
dirba Voralberge.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais 
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 100 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2018-06-30
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima pakėlimo 
mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi produktai skirti judėjimo 
tobulinimui.

www.blum.com
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Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 30 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
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kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
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į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 100 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
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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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