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Daugybė praktiškų privalumų
Naudojant ORGA-LINE vidines pertvarų sistemas
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Praktiškas  
įvairiapusiškumas
ORGA-LINE vidaus pertvarų sistemos ir naujoviški aksesu-
arai stalčiams tampa vis svarbesni virtuvėje, nes jie padeda 
kasdienei darbo eigai. Daiktai yra laikomi tvarkingai, juos 
paprasta rasti ir lengva pasiekti. Dėka jų virtuvė tampa žy-
miai praktiškesnė – gaminimas dabar kaip niekad smagus.

ORGA-LINE  
puodams ir dangčiams

ORGA-LINE  
plastikinėms talpykloms

Blum DYNAMIC SPACE – „idėjos praktiškai  
virtuvei“ suteikia naudingų minčių ir patarimų, 
kurie padės sukurti idealią virtuvę. Ji remiasi  
trimis pagrindiniais veiksniais:

ORGA-LINE plėvelės pjaustyklė

Daugiau informacijos rasite 
www.blum.com/ideas



ORGA-LINE naudotų ir perdirbamų  
atliekų atskyrimui ir valymo priemonėms

ORGA-LINE stalo įrankiams ORGA-LINE  
buteliams ir pjaustymo lentelėms

Blum lėkščių laikiklis

ORGA-LINE peilių laikiklis
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Nuostabi laikymo vieta: naudojant ORGA-LINE, kiekvienas  
daiktas turi patikimą laikymo vietą

Gerai atskirta: lengvai perstatomos šoninės pertvaros  
gali būti pritaikytos prie atskirai laikomo daikto

Puikiai sutvarkyta: ORGA-LINE nerūdijančio plieno loveliai  
gali būti sudėti taip, kaip Jūs to pageidaujate
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Praktiškumas ir  
funkcionalumas
ORGA-LINE talpyklos, šoninės ir skersinės 
pertvaros gali būti sudedamos priklausomai 
nuo laikomo daikto. Kad ir ką Jums reiktų  
laikyti, ORGA-LINE garantuoja idealią  
tvarką stalčiuose. Yra vietos ir papildomiems 
daiktams, pvz., puodams ir lėkštėms.
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Visada pasiekiamas:  
reikiamas dangtis reikiamai talpyklai

Patikimas laikymas:  
pjaustymo lentelėms ir visų dydžių buteliams

Geras matomumas:  
reikiamas daiktas gali būti lengvai randamas
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Naudojant ORGA-LINE visi daiktai laikomi taip,  
kad būtų lengvai pamatomi. Net ir didesni daik-
tai gali būti patikimai sudėti. Dėka ORGA-LINE 
viskas puikiai matoma, nes kiekvienas daiktas 
tvarkingai guli jam skirtoje stalčiaus vietoje. 
Kai svečiai nori jums padėti virtuvėje, reikiami 
prieskoniai visada po ranka.

Geras matomumas



ORGA-LINE  
kepimo reikmenims

ORGA-LINE  
vonios aksesuarams

ORGA-LINE  
batų laikymui

ORGA-LINE  
gyvenamosioms zonoms

ORGA-LINE spintoms



ORGA-LINE drabužinėms ORGA-LINE  
vonios kambariui

ORGA-LINE  
virtuvės reikmenims

ORGA-LINE folijos pjaustyklė ORGA-LINE virtuvės reikmenims,  
laikomiems kampiniame stalčiuje
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Visi prieskoniai puikiai matomi:  
dėka ORGA-LINE prieskonių laikiklio

Patogus plėvelės naudojimas:  
su ORGA-LINE plėvelės pjaustykle

Net 9 peiliai gali būti saugiai laikomi:  
su ORGA-LINE peilių laikikliu
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ORGA-LINE virtuvės aksesuarai palengvina 
darbo procesą ir užtikrina tvarką bei gerą 
matomumą. Naudojant folijos pjaustyklę, peilių, 
prieskonių ir lėkščių laikiklius, viskas yra ranka 
pasiekiama ir būtent ten, kur ir turi būti – gami-
nant maistą virtuvėje ar per pikniką. Kai maisto 
gaminimas baigtas, visi maži įrankiai greitai ir 
patogiai sudedami į savo vietas.

Praktiški aksesuarai
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Kokybė visą baldo tarnavimo laiką:  
ši aukštos kokybės sistema yra ilgaamžė

ORGA-LINE nerūdijančio plieno lovelius  
galima plauti indaplovėje

Aukštos kokybės nerūdijančio plieno dugnas buteliams  
valomas lengvai ir greitai
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Lipnūs vaikų pirštukai palieka žymes – visi tai 
žinome. Su ORGA-LINE – tai ne problema. 
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno lovelius 
paprasta valyti jų nepažeidžiant – netgi plauti 
indaplovėje. Blum kokybė – visą baldų tarna-
vimo laiką.

Blum kokybė –  
visą baldo tarnavimo laiką.

Kasdienis  
praktiškumas
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ORGA-LINE prieskonių laikikliai

ORGA-LINE puodams,  
dangčiams ir virtuvės reikmenims

ORGA-LINE atsargoms

Praktiškas pritaikymas  
individualiems poreikiams
ORGA-LINE ne tik praktiškas, bet taip pat atitinka Jūsų 
stalčių išvaizdą ir dizainą. Faktiškai kiekvienam stačiui 
Jūs galite parinkti reikiamos spalvos, formos ir medžiagos 
pertvaras, kas suteikia harmoningą išvaizdą virtuvėje ar 
bet kurioje gyvenamoje zonoje. Kreipkitės į savo virtuvės 
dizainerį.

Detali informacija apie 
apdovanojimus:  
www.blum.com/award



ORGA-LINE  
valgio ruošimo reikmenims

ORGA-LINE  
valymo priemonėms

ORGA-LINE dažnai naudojamiems  
produktams ir virtuvės prietaisams

ORGA-LINE kepimo  
skardoms ir formoms

ORGA-LINE atsargoms



Vi
so

 tu
rin

io
 te

is
ės

 p
rik

la
us

o 
Bl

um
.

Pa
si

lie
ka

m
e 

te
is

ę 
te

ch
in

ia
m

s 
pa

ke
iti

m
am

s 
pr

og
am

oj
e.

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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