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Visi baldai turi 
dvi puses

Forma
Baldai turi ne tik traukti akį, bet ir atitikti asmeninį stilių. Taip pat dizainas turi atspin-
dėti individualius pageidavimus bei šiuolaikines baldų tendencijas. Blum furnitūros 
sistemos – paslėptos. Jos veikia baldo viduje ir užtikrina, kad Jūsų dizaino idėjos 
taptų tikrove. 

Funkcija
Baldai turi būti ne tik gražūs, bet ir funkcionalūs. Kuriant baldų dizainą reikia 
atsižvelgti į ergonominius darbo procesus, kad baldais būtų patogu naudotis. 
Juose turi būti tiek vietos, kiek pageidauja užsakovas.
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Pakėlimo mechanizmai

Pakėlimo mechanizmai – idealus ergonomiškas sprendimas, pritaikytas pakabinamoms 

spintelėms. Durelės atsidaro į viršų ir netrukdo pasiekti spintelės turinį. 

AVENTOS pakėlimo mechanizmais lengva ne tik naudotis, bet ir juos sumontuoti. Dėka inte-

gruotos BLUMOTION adaptyvios stabdymo sistemos net ir sunkios durelės užsidaro tyliai ir 

švelniai. 

AVENTOS ir SERVO-DRIVE derinį galima naudoti kuriant baldus be rankenėlių, 

kurie yra aukso vidurys tarp grožio ir praktiškumo.

Daugiau informacijos internete: www.blum.com/aventos

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos



AVENTOS HF AVENTOS HK-SAVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK
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Su AVENTOS galite kurti plačių, horizantalių fasadų dizainą.

Dvigubų durelių pakėlimo sistema: 
mechanizmas pakelia abu durelių 
fasadus

Fasadą virš spintelės užverčiantis 
pakėlimo mechanizmas: su AVENTOS 
HS, durelių fasadas lengvai pakeliamas 
ir užfiksuojamas spintelės viršuje kaip ir 
bet kurioje kitoje padėtyje

Vertikalaus pakėlimo mechanizmas: 
fasadas pakyla vertikaliai aukštyn

Įprastas atsidarymas: durelės lengvai 
atidaromos į viršų

Specialus pakėlimo mechanizmas 
mažoms durelėms: durelės lengvai 
atidaromos į viršų

Forma
 ■ Galimas plotis iki 1.800 mm, aukštis iki 1.040 mm
 ■ Suderinus kelis AVENTOS mechanizmus galima sukurti ypatingai 
plačius fasadus
 ■ Didelio ploto fasadai su tarpu viduryje arba be jo
 ■ Galima įsigyti baltų, pilkų bei nikeliuotų AVENTOS dangtelių

Forma 



Funkcija

... kad uždarytumėte, tiesiog spustelėkite jungiklį.

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS: 
kad atidarytumėte fasadą be rankenėlių, lengvai prisilieskite prie jo ...

Funkcija
 ■ Sunkūs fasadai atsidarys savaime tik švelniai spustelėjus
 ■ Sustoja bet kurioje norimoje pozicijoje
 ■ Tylus ir įspūdingas užsidarymas – BLUMOTION dėka
 ■ Patogus priėjimas prie spintelės turinio
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Lankstų sistemos
CLIP sistemos lankstai tinka įvairiems durelių atidarymo kampams ir kitiems konstrukci-

niams sprendimams. Juos galima naudoti skirtingų aukščių, storių bei medžiagų durelėms, 

taip pat stiklinėms ir veidrodinėms durelėms. Trimačio reguliavimo dėka nesunku tiksliai 

sureguliuoti vienodus tarpelius tarp fasadų. Tvirtinamuosius varžtus bei reguliavimo mecha-

nizmą dengia dekoratyviniai dangteliai.

Durelės tyliai ir švelniai užsidaro su BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema. 

Ši technologija įmontuota pačiuose CLIP vyriuose, todėl išorinėje lankstų pusėje nematoma.

Daugiau informacijos internete: www.blum.com/cliptop

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Sudėtingos technologijos sutelktos mažiausioje erdvėje: 
BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema įmontuota lanksto galvutėje, todėl visiškai nematoma iš išorės.

Galimybė pasirinkti individualų lanksto 
dangtelio dizainą.

 ■ Specialūs lankstai durelėms iš stiklo, su aliuminio rėmais ir daug 
kitų sprendimų, leidžiančių laisvai rinktis dizainą

 ■ Lengva įgyvendinti sprendimus kuriant harmoningą tarpelių tarp 
fasadų dizainą

 ■ Lankstai baldams su rankenėlėmis ir be jų
 ■ Lankstai harmoningai dera spintelės viduje ir nesudarko vientiso 
baldo dizaino

Forma 

Forma



Optimalus erdvės spintelėse išnaudojimas: 
su mūsų CLIP tipo dureles išnešančiais lankstais.

 ■ Didelis durelių atsidarymo kampas užtikrina gerą priėjimą prie spintos ar spintelės turinio
 ■ Lengvai galima atverti net sunkias dureles
 ■ Tylus ir švelnus užsidarymas BLUMOTION adaptyvios stabdymo sistemos dėka

Funkcija

Funkcija
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BOX sistemos
Nesvarbu, virtuvėje, svetainėje, vonios kambaryje ar biure: suprojektuoti stalčiai yra 

geriausias būdas lengvai rasi ir pasiekti balduose laikomus daiktus. 

TANDEMBOX stalčių sistemų trys skirtingo dizaino linijos patenkins net ir išrankiausio kliento 

norus. Sklandus TANDEM sistemų veikimas garantuoja kokybišką judėjimą, o įmontuota 

BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema užtikrina, kad stalčiai užsidarytų švelniai ir 

tyliai. SERVO-DRIVE elektroninė savaiminio atsidarymo sistema arba TIP-ON mechaninė 

atmetimo sistema gali būti naudojamos dizainui be rankenėlių sukurti.

ORGA-LINE vidinių pertvarų sistemos dėka patogu matyti stalčiuje esančius daiktus bei 

juos tvarkingai laikyti. Ši sistema pritaikyta visų trijų TANDEMBOX linijų dizainui.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Svarbu, kad visi baldai gyvenamosiose patalpose būtų talpūs bei funkcionalūs.

 ■ Platus dizaino galimybių pasirinkimas iš trijų TANDEMBOX grupių: 
skirtingos spalvos, medžiagos ir profiliai
 ■ Galima suprojektuoti ypač plačius stalčius taip pat ir esant baldų be 
rankenėlių dizainui
 ■ Lengva tiksliai sureguliuoti tarpelius tarp fasadų

Forma 

Forma



DYNAMIC SPACE

 ■ Dėka savo universalumo stalčiai puikiai tinka visoms gyvenamo-
sioms patalpoms: kaip aukštas ir žemas stalčius, vidinis stalčius 
arba kaip SPACE CORNER kampinės spintelės su stalčiais dizaino 
sprendimas
 ■ Pilnas ištraukimas leidžia apžvelgti visą turinį ir lengvai pasiekti net 
tolimiausią stalčiaus kampą

 ■ ORGA-LINE vidinė stalčiaus pertvarų sistema suteikia galimybes 
daugybei pritaikymo sprendimų
 ■ Lengva ištraukti plačius ir sunkių daiktų prikrautus stalčius
 ■ Savaiminio atsidarymo sistemos dėka baldai be rankenėlių atsidaro 
lengvai ir patogiai

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos

Funkcija

Funkcija

Dalinis ištraukimas Pilnas ištraukimas

Venkite lentynų projektuodami 
apatines spinteles.

Stalčiai apatinėje spintelėje užtikrina lengvą 
priėjimą ir matomumą iš viršaus.

Vidinės ORGA-LINE pertvaros užtikrina tvarką
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Aukso vidurys tarp grožio ir įvairiapusiškumo

TANDEMBOX intivo programa atitiks įvairiausius dizaino reikalavimus. TANDEMBOX intivo 
derinys su BOXCAP stalčiaus šono priedu suteikia baldams nesenstančią, minimalistinę 
ir nekintančią išvaizdą.

Kaip alternatyva, įmanoma TANDEMBOX intivo ir BOXCOVER kombinacija su dizaino elementais, 
kurie suteikia beribes galimybes naudoti tokias medžiagas kaip stiklas, mediena arba oda.

Vientisas dizainas su BOXCAP ir dangteliu ant 
stalčiaus šono

Individualus dizainas su Jūsų pasirinktais dizaino 
elementais, pritvirtintais su BOXCOVER prie 
stalčiaus šono

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos

Daugiau informacijos internete: http://myintivo.blum.com
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Kai reikia minimalistinio dizaino

"Mažiau" dažnai reiškia "daugiau" – tai TANDEMBOX antaro užduotis. Visos dalys yra vienodos 
spalvos: nuo stalčių, vidinių stalčių iki stalčių su paaukštinimais. Naudojant keturkampes pertvaras 
spintelių dizaino sprendimai gali būti minimalistiniai net jų viduje.

TANDEMBOX antaro galima įsigyti šių spalvų: Baltas šilkas

Juoda žemė

Nerūdijantis plienas

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Įvairiapusis kaip gyvenimas

TANDEMBOX plus suteikia Jums dizaino pasirinkimo laisvę. Stalčių šonai būna skirtingų aukščių. 
Juos galima projektuoti su uždarais šonais arba pertvarėlėmis, taip Jums suteikiant didelį pasirinki-
mą. Pagrindinė šio modelio savybė – apskrita pertvarėlė ir vienodos pilkos detalės iš nailono.

Nesvarbu, ar stalčius paaukštintas viena, ar dviem eilėm pertvarėlių, ar uždarais 
BOXSIDE šonais: su TANDEMBOX plus svajonės pildosi.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Bėgelių sistemos
Mediniai stalčiai, pagaminti staliaus arba pramoninės gamybos būdu – siauri, platūs, aukšti 

arba žemi: Blum bėgelių sistemos nustebins Jus savo nepriekaištingu veikimu net tuomet, 

kai stalčiai pilni sunkių daiktų. 

Projektuojant baldus be rankenėlių galima naudoti elektrines arba mechanines atidarymo 

sistemas. Dėl integruotos adaptyvios švelnaus stabdymo sistemos BLUMOTION stalčius 

užsidaro švelniai ir tyliai. Blum ORGA-LINE vidinių pertvarų sistema užtikrina tvarką stalčiuje.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Forma
 ■ Bėgeliai nematomi naudojantis baldais
 ■ Platus pritaikymų pasirinkimas, pvz., ištraukiamos lentynos su 
šonais iš vamzdelių, maži stalčiukai arba ypač platūs stalčiai
 ■ Tikslus tarpelių dizainas dėl lengvai reguliuojamo fasado
 ■ Galimas rankenėlių dizainas

Paslėptas Blum TANDEM bėgelis užtikrina nepriekaištingą veikimą.

Forma 

Funkcija
 ■ Nepriekaištingas ir stabilus veikimas net jei stalčius pilnas daiktų
 ■ Net ir labai sunkūs stalčiai pilnai ištraukti nusvyra nedaug
 ■ Su BLUMOTION baldai uždaromi tyliai ir švelniai

 ■ ORGA-LINE vidinė pertvarų sistema suteikia galimybes daugybei 
pritaikymo sprendimų
 ■ Elektroninės savaiminio atsidarymo ir mechaninės atmetimo 
sistemos dėka lengva atidaryti baldus be rankenėlių

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos

Funkcija

Pilnas ištraukimas leidžia apžvelgti visą turinį ir lengvai pasiekti net tolimiausią kampą.
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Sinchronizuota MOVENTO bėgelių sistema užtikrina stabilų ir nepriekaištingą veikimą.

Nauja Blum ištraukimo sistema – MOVENTO
Judėjimo tobulinimo evoliucija

MOVENTO pakelia išbandytą nepriekaištingą Blum sistemų veikimą į naują lygį: 
sinchronizuotas tolygus veikimas užtikrina aukštą judėjimo kokybę. Tai taikoma visoms 
konstrukcijoms: nuo paprastų stalčių, vidinių stalčių iki masyvių akštų ir plačių stalčių.

MOVENTO pasirodys Centrinėje Europoje nuo 2011 m. rudens

Su MOVENTO lengvai galėsite įgyvendinti baldų be rankenėlių dizaino idėjas.

Tikslus tarpelių dizainas – 
galima reguliuoti 4 kryptimis.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Dėka patobulintų pilnai ištraukto stalčiaus nusvirimo charakteristikų ypač platūs ir dideli stalčiai gali būti montuojami prie pat grindų.

TANDEM
Patikimi mediniai stalčiai

TANDEM – tai idealus Blum sprendimas mediniams stalčiams, užtikrinantis nepriekaištingą veikimą 
tiek pilno, tiek dalinio ištraukimo bėgeliams.

Patikrinta Blum technologija, užtikrinanti nepriekaištingą veikimą: mažos trinties 
vežimėliai su cilindro formos voleliais juose ir amortizuojantys, triukšmą slopinantys 
bėgelių sujungimai.

Optimali šoninė stabilizacija užtikrina ypač plačių stalčių lygiagretų bei patikimą veikimą.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Judančios technologijos
Blum furnitūros sprendimai palengvina naudojimąsi baldais bei suteikia aukštesnį praktišku-

mo ir patogumo lygį. Mes stengiamės užtikrinti, kad visos Blum pakėlimų sistemos, lankstai, 

BOX ir bėgelių sistemos atitiktų šiuos reikalavimus. Kad pasiektume šį tikslą, mes sukūrėme 

daugybę skirtingų judančių technologijų. Pritaikant šias technologijas baldai tampa ne tik 

praktiški, bet ir atsiranda daugybė naujų dizaino galimybių.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Puikiai tinka baldams be rankenėlių. Patogu naudoti ir kai baldai su rankenėlėmis.

Fasadai be rankenėlių – naujausia mada dizaino srityje; naudojant SERVO-DRIVE elektronines sa-
vaiminio atsidarymo sistemas, baldus be rankenėlių lengva atidaryti. Užtenka švelniai paliesti fasadą 
ir pakėlimo sistemos bei stalčiai atsidaro automatiškai, elektronikos pagalba. SERVO-DRIVE ypač 
praktiška naudoti ištraukiamų šiukšliadėžių atveju, kadangi jas galima atidaryti net jei Jūsų rankos 
užimtos, pvz. paspaudus keliu. AVENTOS pakėlimo sistemos su įrengtu SERVO-DRIVE taip pat gali 
būti ir uždaromos elektronikos pagalba.

 ■ Ta pati technologija, t. y. viena sistema naudojama visoms 
spintelėms: pakabintoms ant sienos bei pastatytoms ant grindų
 ■ Lengva instaliuoti
 ■ Saugu naudotis
 ■ Vartoja nedaug elektros energijos 

 ■ Visada galima atidaryti rankiniu būdu
 ■ BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema – tyliam ir švelniam 
baldo uždarymui
 ■ 5 metų garantija

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Pakėlimo mechanizmai

Lankstų sistemos

BOX sistemos

Bėgelių sistemos

TIP-ON
Mechaninis atidarymas

Nesvarbu, tai paprastos ar pakeliamos durelės, ar stalčiai: su TIP-ON, mechanine atidarymo 
sistema, baldai be rankenėlių gali būti naudojami visose gyvenamosiose patalpose. Negalima derinti 
TIP-ON su BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema. Baldai uždaromi švelniai pastūmus ar 
lengvai spustelėjus fasadą.

BLUMOTION
Tyliam ir švelniam užsidarymui

Su BLUMOTION baldai užsidaro švelniai ir tyliai – nesvarbu su kokia jėga jie uždaromi 
ir nepriklausomai nuo stalčiaus ar durelių svorio. Ši funkcija įmontuota į pakėlimo 
mechanizmus, lankstus, BOX ir bėgelių sistemas.

Šios sistemos gali būti naudojamos su mūsų SERVO-DRIVE ir TIP-ON 
atidarymo sistemomis bei BLUMOTION.

1.  Negalima naudoti kartu su adap-
tyvia švelnaus stabdymo sistema 
BLUMOTION

2. Įmanoma tik AVENTOS-HK

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje reikalingos skirtingos baldų formos bei funkcijos. 

Turėdami plačią įvairiausių sistemų programą siūlome daugybę sprendimų bet kokioms 

namų ar komercinėms patalpoms, nesvarbu ar tai būtų virtuvė, miegamojo kambarys, 

svetainė, vonios kambarys, prieškambaris ar parduotuvė.

Gyvenamoji aplinka

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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41AVENTOS HF – mechanizmas dviejų dalių durelių pakėlimo sistemoms

Stalčius po kriaukle

ORGA-LINE stalo įrankiams

Stalčius su ORGA-LINE lentynėle prieskoniams

Virtuvės

Gyvenamųjų erdvių sujungimas su virtuve – labai madinga. Todėl virtuvių dizainas tampa vis svar-
besnis. Tačiau negalima pamiršti ir funkcionaliosios virtuvės paskirties. Blum gali Jums pateikti daug 
praktiškų sprendimų.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos



42 Virtuvės baldai reguliariai ir intensyviai naudojami metų metus. Aukštos kokybės baldų sistemos 
atlieka svarbų vaidmenį kasdieniniame virtuvės baldų naudojime, per visą jų tarnavimo laiką.

TANDEMBOX intivo su ORGA-LINE buteliams ir pjaustymo lentelėms

ORGA-LINE puodams ir dangčiams

ORGA-LINE lėkščių laikiklis

ORGA-LINE folijos / plėvelės laikiklis 
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Media sprendimas ir AVENTOS HL su SERVO-DRIVE

Svetainė

Svetainės baldai turi būti praktiški ir puikaus dizaino. Svarbu, kad visose gyvenamosiose patalpose 
gražaus dizaino baldai būtų patogūs ir kad būtų nesunku pasiekti juose laikomus daiktus.

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos



46 Miegamasis

BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistemos ypač tinka miegamajame. Dėka tylaus ir švelnaus 
užsidarymo jūsų poilsio netrikdys pašaliniai garsai. Dėl stalčių stabilumo bei gero veikimo, naudoji-
masis baldais tampa dar patogesnis.

Naktinės spintelės prie lovos su TANDEM bėgeliais ir įmontuota BLUMOTION adaptyvaus stabdymo sistema

TANDEMBOX intivo su BOXCOVER ir dizaino elementu
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Baldai ir jų furnitūra tampa pažeidžiami dėl didelės drėgmės vonios kambaryje. Cinkuoti bėgeliai ir 
nailono voleliai jų viduje užtikrina geriausią apsaugą nuo korozijos. Vonios kambario baldams taip 
pat reikia ieškoti dizaino sprendimų, kad būtų galima optimaliai naudotis suprojektuotomis daiktų 
laikymo vietomis. Galimybė naudoti plačius stalčius su mažu gyliu – tikras privalumas. BLUMOTION 
adaptyvaus stabdymo sistema taip pat užtikrina tylų ir švelnų baldų uždarymą vonios kambaryje.

TANDEMBOX antaro ir CRISTALLO lankstai stiklinėms ar veidrodinėms durims

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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51Biurui, parduotuvei ir koridoriui

Tinkamam reprezentavimui reikalinga tinkama aplinka. Aukštos kokybės furnitūros sistemos yra 
jos dalis.

Akiniams nuo saulės, raktams, striukėms ar batams – prieškambario balduose turi būti vietos 
visiems šiems daiktams laikyti. 

Daiktų laikymo sprendimai su TANDEMBOX intivo

Rūbų spinta su stalčiais

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Daug metų mes tyrėme vartotojų poreikius virtuvėms. Šios žinos vėliau buvo panaudotos 

tobulinant mūsų gaminius, kurie supaprastina ir palengvina baldų atidarymą ir uždarymą. 

Galiausiai baldai turi būti ne tik gražūs, bet ir praktiški.

Blum idėjos praktiškoms virtuvėms

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Darbų srautas

Daiktų laikymas, maisto gaminimas, atsargų papildymas – tai tik keletas iš daugelio darbų, atliekamų virtuvėje. Kad nešvaisty-
tumėte laiko, mes Jums siūlome išdėstyti spinteles atsižvelgiant į tai, kokie darbai atliekami tam tikroje vietoje. Tai padės Jums 
atskirti zonas, kuriose sudėti daiktai ir kuriose jie paprastai naudojami. Tuomet juos lengvai galėsite pasiekti dėka aukščiausios 
kokybės mechanizmų ir vidinių pertvarų sistemų.

Suplanavus penkias virtuvės zonas bus sugaištama mažiau laiko ir paspartės darbų eiga.

Dažniausiai naudojami daiktai turi būti pasiekiami greitai ir lengvai – geriausia juos laikyti 
vidutiniame aukštyje. Rečiau naudojamus daiktus geriausia laikyti viršuje arba apačioje.

Pakėlimo sistemos atsidaro pasikeldamos į viršų, tai reikškia, kad jos 
netrukdo vartotojui ir užtikrina lengvą priėjimą.

Praktiškos virtuvės bruožai
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Erdvė

Labai svarbu sukurti pakankamai erdvės virtuvėje, kad visi daiktai turėtų savo vietą ir prireikus būtų greitai surasti. 
Nežiūrint į tai kiek išties vietos yra virtuvėje: Blum sprendimai padeda optimaliai išnaudoti esamą erdvę ir užtikrina, 
kad užteks vietos visiems reikalingiems daiktams laikyti.

Judesys

Virtuvės baldai ekspluatuojami reguliariai ir intensyviai. Todėl yra ypač svarbu palengvinti 
naudojimąsi jais. Blum siūlo idealų sprendimą – lengvą savaiminį atsidarymą su elektronine 
SERVO-DRIVE sistema, švelnų ir tolygų stalčių slydimą su TANDEM sistema, tylų ir minkštą 
uždarymą su BLUMOTION švelnaus stabdymo sistema.

Geriau išnaudojama erdvė: dėl aukštesnių 
stalčiaus šonų...

...dėl gilesnių elementų...dėl platesnių elementų...

Praktiškos virtuvės bruožai
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Judėjimo kokybė yra 
gyvenimo kokybė
Projektuodami baldų furnitūrą, mes galvojame apie žmones, kurie ja naudosis. Jų reikalavimai 

– mūsų įkvėpimas. Rezultatas – patikrinti gaminiai su atidarymo ir uždarymo funkcijomis.

Štai kodėl mūsų šūkis – Perfecting motion
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Blum furnitūros sistemos ne tik gražiai atrodo, bet taip pat siūlo Jums 
daugybę dizaino galimybių. Priklausomai nuo dizaino idėjos, su Blum 
sistemomis gali būti projektuojami tiek platūs horizontalūs, tiek aukšti 
vertikalūs ar kitokie baldo elementai – net ypač plačiose ar ypač 
aukštose konstrukcijose. Šiuo būdu Blum palaiko funkcionalumą bei 
kūrybingą dizainą.

Dizainas

Dizaino laisvė – galimybė kurti sprendimus su rankenėlėmis ir be jų
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Darbas tarptautiniu mastu: savo filialų ir prekybos vietų turime daugelyje pasaulio šalių. 

Naujovės

Laikydamiesi savo principo Perfecting motion visuomet stengiamės patobulinti mūsų jau gaminamą furnitūrą bei ieškome kūrybiškų idėjų nau-
jiems gaminiams. Štai kodėl daug Blum sprendimų tapo gairėmis baldų gamyboje. 

Kokybės reikalavimai

Virtuvės baldai dažnai naudojami daugiau kaip 20 metų. Per tuos metus pakėlimų sistemos, durelės bei 
stalčiai daugybę kartų atidaromi ir uždaromi. Mums svarbu, kad mūsų gaminai atitiktų tokio ilgo naudo-
jimo reikalavimus. Štai kodėl mes siekiame tokios aukštos furnitūros kokybės ir vykdome intensyvius 
bandymus mūsų laboratorijose.

Tačiau mus domina ne tik gaminių kokybė. Aukšta aptarnavimo kokybė mums taip pat svarbi dirbant su 
mūsų klientais, partneriais ir pardavėjais.

Mes stengiamės, kad kiekvienas, dirbantis su 
Blum gautų maksimalios naudos. Mes tai vadiname 
globaline nauda klientams. Mes siekiame savo 
tikslų, bendraujame su klientais iš viso pasaulio ir 
renkame jų atsiliepimus.

SERVO-DRIVE gavo daugybę 
apdovanojimų už puikų dizainą 
ir praktiškumą.

Rinkoje pasirodė lankste įmon-
tuota BLUMOTION adaptyvaus 
stabdymo sistema.

Sistema, judanti sinchronizuotai 
ir sklandžiai.

AVENTOS pakėlimo sistemos 
pristatytos pirmąjį kartą.

Pristatyta CLIP lankstų sistema 
montavimui be įrankių.

Ritininis bėgelis

Pradėtas naudoti ratukinis 
bėgelis.

Kai baldų gamyboje pradėtos 
naudoti medienos drožlių 
plokštės, Blum pradėjo gaminti 
nematomus iš išorės lankstus 
baldams.

Gamybos pradžia

BLUMOTION užtikrina tylų ir 
lengvą uždarymą.

Nematoma, nepriekaištingai 
veikianti stalčių sistema ir 
BLUMATIC automatinio užda-
rymo sistema pirmąkart prista-
tytos žymių įmonių, gaminančių 
virtuves.

Dėl pilnai išsitraukiančių 
BOX sistemų virtuvė tampa 
patogesnė.

Pilnas ištraukimas

Gyvenamoji aplinkaGaminiai Apie Blum Paslaugos
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Paslaugos dizaineriams 
ir architektams. 
Mes labai rimtai reaguojame į Jūsų klausimus dėl furnitūros: teikiame platų paslaugų spektrą.  
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Blum Austrijoje

Šiuo metu net šešios mūsų gamyklos sėkmingai veikia Aus-
trijoje, Forarlbergo rajone. Gaminame pakėlimo, lankstų, 
BOX ir bėgelių sistemas pasaulio rinkai. Mūsų gaminiai 
užtikrina kad bus patogu naudotis baldais, ir kad bus 
lengviau įgyvendinti daugybę dizaino idėjų.

Dizaineriams ir architektams turime daug reklaminių bukletų ir tekstų. 
Visus reklaminius tekstus galima rasti internete. Juos galite parsisiųsti iš mūsų inter-
netinio puslapio: www.blum.com.

Siūlome platų projektavimo paslaugų spektrą. Teikiame naudingos informacijos ir reklaminę 
medžiagą – visada atnaujinamos ir lengvai parsisiunčiamos internetu.

Daugiau informacijos internete:                     http://e-services.blum.com

PASLAUGOS INTERNETU E-SERVICES
Viskas internetu. Lengva prieiga.

 ■ Išsami informacija apie gaminius ir jų aprašymai
 ■ Galimybė parsisiųsti gaminių nuotraukas / brėžinius bei CAD duomenis.

Daugiau informacijos rasite adresu www.blum.com
 ■ Dokumentų parsisiuntimo skiltyje, pvz. reklaminė informacija, katalogai, 
gaminių brošiūros

 ■ Priemonės rinkodaros dokumentų ir prezentacijų kūrimui

POIS paslaugos internetu

MAIS paslaugos internetu



Jūsų kontaktinis partneris

Geras aptarnavimas visada prasideda nuo gerų patarimų. 
Mes esame Jūsų paslaugoms.



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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