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Dvi virtuvės pusės
Virtuvė turi būti pritaikyta kiekvieno poreikiams. Todėl ji turi 
ne tik gerai atrodyti, bet ir būti praktiška. Blum jau ilgus metus 
tiria virtuvės naudotojų poreikius ir reikalavimus. Šių tyrimų  
rezultatai įkvepia Blum konstruktorius nuolat kurti naujas 
idėjas šiuolaikinės virtuvės praktiškumo gerinimui. Norime 
pasidalinti atradimais su jumis. 
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DYNAMIC SPACE
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Dėl kokių priežasčių virtuvė tampa praktiška? Į šį klausimą galima atsakyti stebint kasdieninį darbą  
virtuvėje. Poreikių tyrimas atskleidė, kad praktiška virtuvė turi turėti tris požymius: paprasta darbo 
eiga, optimalus laikymo vietos panaudojimas ir aukščiausios kokybės judėjimas. Trumpai tariant – 
darbo eiga, erdvė ir judėjimas. 

DYNAMIC SPACE kuria praktiškų virtuvių idėjas. Tokie gaminiai kaip produktų spinta SPACE TOWER 
arba kampinė spintelė SPACE CORNER, sukurti patenkinti virtuvės naudotojų poreikius. Jais ir kitomis 
inovacijomis pasinaudokite projektuodami naujas virtuves. Pajuskite įkvėpimą!

Idėjos praktiškoms virtuvėms



6

Poreikių tyrimas
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Ilgus metus Blum specialistai stebi, kaip žmonės naudoja virtuvę visame pasaulyje. Tyrimo rezultatai 
yra tiesiogiai įtraukiami kuriant produktus ir padeda įgyvendinti naujas idėjas, kad virtuvė būtų dar 
praktiškesnė. 

Virtuvės naudotojų visame pasaulyje apklausa ir AGE EXPLORER® – kostiumas, kuris imituoja 
judėjimo suvaržymus – svarbūs poreikių tyrimo įrankiai. AGE EXPLORER® padeda nustatyti kaip 
pasikeis virtuvės naudotojų poreikiai atsiradus judėjimo suvaržymams ir į ką reiktų atsižvelgti  
planuojant virtuvę.

Viskas sukasi apie virtuvės naudotojus

Darbo eigos stebėjimas virtuvėje 
leidžia gauti svarbius duomenis 
naujų gaminių sukūrimui.
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Darbo proceso optimizavimas
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Valgio gaminimas ir tvarkymosi darbai yra dažniausiai pasikartojanti veikla virtuvėje. Svarbu 
užtikrinti, kad atstumai būtų kiek įmanoma trumpesni ir viskas būtų ten, kur ir turi būti. Todėl 
padalinti virtuvę į penkias zonas, kad būtų sutaupyta laiko ir energijos, yra puiki idėja.

Maistas yra laikomas „produktų“ zonoje. Planuojant 
šią zoną svarbu užtikrinti, kad viskas būtų lengvai 
pasiekiama.

Produktai

Reikmenys, reikalingi maistui ruošti, laikomi tarp 
„virimo“ ir „valymo“ esančioje "ruošos" zonoje. 
Dėka lengvai ištraukiamų stalčių, daiktus paprasta 
pasiekti ir padėti ant valgio ruošimo vietos.

Ruoša

„Daiktų“ zona yra skirta stalo įrankiams, indams ir 
stiklinėms. Todėl laikyti indų plovimo mašiną šalia, 
yra puiki idėja.

Daiktai

Vietos šalia viryklės turėtų užtekti ir puodams,  
ir keptuvėms, ir gaminimo įrankiams.

Virimas

Šiai zonai priklauso ir indų plovimo mašina bei 
kriauklė. Valymo reikmenys ir priemonės taip pat 
turėtų būti laikomi šioje zonoje, kad juos būtų 
paprasta pasiekti.

Valymas

Penkios zonos optimaliai darbo eigai
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Produktai

Ruoša

Daiktai

Virimas

Valymas

Darbo proceso optimizavimas
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Kiekviena virtuvė gali būti padalinta į penkias zonas – nesvarbu, kokia jos forma ar dydis. Dešinia-
rankiams - produktų, daiktų, valymo, valgio ruošimo ir virimo zonos išdėstomos pagal laikrodžio 
rodyklę. Kairiarankiams – prieš laikrodžio rodyklę. Valgio ruošimo zona yra pagrindinė darbo aikštelė, 
todėl turėtų būti mažiausiai 90 cm pločio. Tai užtikrina, kad bus pakankamai vietos ant maisto ruošimo 
paviršiaus, kad gaminimas būtų paprastas ir teiktų džiaugsmą.

Kiekvienai virtuvei galite pritaikyti optimalią 
darbo eigą 

U formos virtuvė Virtuvė „sala“ G formos virtuvė

L formos virtuvė Dviejų linijų virtuvė Linijinė virtuvė
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Darbo proceso optimizavimas
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Jeigu norite, kad darbo eiga būtų paprasta, visi daiktai turi būti lengvai pasiekiami. Tinkama baldo 
įranga turi didelę įtaką. Vienas iš pagrindinių principų yra aprūpinti apatines spinteles stalčiais, o 
ne durelėmis. Jie yra labiau ergonomiški, o vidiniai suskirstymai suteikia lengvą stalčiaus turinio 
apžvalgą.

Stalčiai gali būti pilnai ištraukiami, todėl naudotojas 
matys, kas yra jų viduje ir galės pasiekti daiktus iš 
pačių tolimiausių kampų.

Pilnas ištraukimas

Turinys lengvai matomas, galite lengvai pasiekti 
reikiamus daiktus, daugiau nebereikės lenktis ir 
ieškoti daiktų visoje spintelėje.

Ištraukiami stalčiai, o ne durelės

Praktiškos vidinės erdvės suskirstymo sistemos 
padeda palaikyti tvarką stalčiuose. Daugiafunkcinės 
vidinės erdvės suskirstymo sistemos turi keletą versijų – 
pagal atitinkamas stalčių sistemas.

Stalčiaus skirtukų sistema

Tam tikri daiktai naudojami dažniau negu kiti. Puiki 
idėja yra šiuos daiktus laikyti taip, kad juos būtų lengva 
pasiekti. Ir priešingai – fondiu rinkinys, kuris retai 
naudojamas, gali būti laikomas aukštai arba žemai.

Ergonomikos lygiai

Pasiekite lengviau nei kada nors anksčiau

Nuolatos

Dažnai

Dažnai

Retai

Retai



Sklandūs judesiai ruošiant maistą įrodo, kad viskas yra pasiekiama ranka.

Jei valgyti pusryčius yra svarbiau nei juos gaminti, laikykite viską, ko 
jums reikia (įskaitant indus), šalia šaldytuvo. 
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Optimalus erdvės išnaudojimas
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Praktiškose virtuvėse yra pakankamai laikymo vietos įvairiems daiktams. Reikalavimai laikymo 
vietai skiriasi priklausomai nuo gaminimo ir apsipirkimo įpročių, namų ūkio dydžio ir gyvenimo būdo. 
Virtuvė paprastai tarnauja 15 metų ar daugiau, todėl, kuriant virtuvės dizainą, reiktų atsižvelgti ir į 
ateities poreikius.

Laikymo vietos poreikiai skiriasi

Jei jums tikrai labai patinka gaminti ir mėgstate naudoti specialius reikmenis, įsitikinkite, kad virtuvėje turėsite 
jiems pakankamai vietos. Jei siauro stalčiaus pakanka puodams ir keptuvėms, likusią erdvę panaudokite 
kitiems daiktams.

Didelėms šeimoms ir asmenims, kurie retai apsiperka, svarbu, kad būtų pakankamai vietos maisto atsargoms.
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Optimalus erdvės išnaudojimas
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Vienas iš svarbiausių virtuvės dizaino tikslų yra maksimaliai panaudoti turimą erdvę. Gilios spintelės, 
aukšti stalčiai uždarais šonais ir toliaregiškas planavimas sukuria papildomos erdvės (kuri, priešingu 
atveju, nebūtų naudingai panaudota) – ir nereikia keisti patalpos dydžio.

Kiekvienas erdvės centimetras

Naudodami vieną platų stalčių, o ne du 
siaurus, galite sukurti iki 15 % daugiau 
laikymo vietos.

Aukšti stalčiai uždarais šonais padidina 
laikymo vietą iki 55 %. 

Paprastas būdas sukurti papildomos erdvės

Gilesni stalčiai suteikia iki 30 % papil-
domos laikymo vietos.



Pakeiskite akliną viršutinę plokštę stalčiumi po kriaukle, skirtu valymo reikmenims.

Optimalus erdvės išnaudojimas
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Naujoviški sprendimai, pavyzdžiui SPACE TOWER produktų spinta arba SPACE CORNER kampinė 
spintelė, leis maksimaliai išnaudoti turimą erdvę. Naujos idėjos, kaip pavyzdžiui, stalčius po kriaukle, 
padeda sukurti laikymo vietos ten, kur net neįsivaizdavote. 

Blum SPACE TOWER produktų spinta suteikia daug laikymo 
vietos ir yra paprasta naudoti. Kiekvienas vidinis stalčius  
atsidaro atskirai ir pasiekti reikiamus daiktus galite iš trijų 
pusių. Spintų būna įvairių pločių, todėl galite pasirinkti spintos 
dydį, kuris labiausiai atitiks jūsų laikymo vietos poreikius.

SPACE CORNER kampinė spintelė turi ergonomiškus stačius 
kampuose. Maži daiktai, pavyzdžiui, stalo įrankiai, peiliai ir 
gaminimo reikmenys, gali būti laikomi stalčiuose, kad visuomet 
būtų po ranka. Dabar tai praktiška!

Sukurkite daugiau laikymo vietos
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Aukščiausios kokybės judėjimas
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Virtuvės kokybė priklauso ne tik nuo apdailos medžiagų vertės. Dėl aukštos kokybės furnitūros, 
virtuvę paprasta naudoti ir ji teikia džiaugsmą. Baldas turi užtikrinti lengvą jo atsidarymą net ir esant 
pilnai prikrautiems stalčiams, tolygų jų slydimą ir švelnų užsidarymą - visa tai ir išskiria gražią ir 
funkcionalią virtuvę.

Leiskite būsimiems pirkėjams 
patiems išbandyti aukščiausios 
kokybės judėjimą demonstruoja-
mose virtuvėse. 
Jie bus sužavėti ir pasisems 
įkvėpimo.

Judėjimas nelygu judėjimui
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Aukščiausios kokybės judėjimas
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Šiuolaikiškos technologijos, daug kartų išbandytos praktikoje, užtikrina lengvą atidarymą, tolygų 
slydimą ir švelnų užsidarymą. Be to, mechaninis  arba elektroninis savaiminis stalčių atsidarymas 
praplečia virtuvės dizaino galimybes - juk dėl to galima gaminti fasadus be rankenėlių.

Technologija, kuri įkvepia

Dėl SERVO-DRIVE elektroninės atidarymo sistemos pakė-
limo sistemos ir stalčiai atsidaro vos prisilietus. Pakėlimo 
sistemos užsidaro, paspaudus jungiklį.

Elektroninis atidarymas su SERVO-DRIVE

Švelnus BLUMOTION uždarymas jau beveik tapo standartu 
ir leidžia stalčius, dureles bei pakėlimo sistemas uždaryti 
švelniai ir be pastangų.

BLUMOTION švelnus uždarymas

TIP-ON suteikia galimybę atidaryti paviršius be rankenėlių 
vos prisilietus. Norėdami uždaryti, tiesiog paspauskite stal-
čius ir dureles.

Mechaninis atidarymas su TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION sujungia TIP-ON mechaninės stalčių 
atsidarymo sistemos privalumus ir patikimą BLUMOTION 
stabdymo sistemą.

Stulbinanti kombinacija – su TIP-ON BLUMOTION
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Praktiški sprendimai



Aukštos kokybės ORGA-LINE rinkiniai su nerūdijančio plieno loveliais, 
kuriuos galima plauti indų plovimo mašinoje, suskirsto stalo įrankius 
stalčiuose.

Vidiniai skirtukai ORGA-LINE virtuvės reikmenims, peiliams ir elektros 
prietaisams sukuria lengvą apžvalgą ir priėjimą. Čia rasite vietos bet 
kam, kas reikalinga pagaminti įvairiausiems patiekalams.

Blum SPACE TOWER produktų spinta yra gera, ergonomiška  
alternatyva paprastai spintai. Kiekvienas vidinis stalčius atsidaro atskirai, 
suteikdamas gerą turinio apžvalgą ir pasiekimą iš trijų pusių.

Su AMBIA-LINE rėmeliais visada atrasite vietą stalčiuose tvarkingai pasidėti 
bet kurią smulkmeną. Perstatomi loveliai ir pertvaros gali būti pritaikomos 
laikomam turiniui.



Stalčiai atsidaro automatiškai vos palietus, nes juose naudojama  
SERVO-DRIVE elektroninė automatinė savaiminio  atsidarymo sistema.  
Taip pat galite naudoti klubą ar kelį, kai rankos užimtos. Dabar tai praktiška!

Platūs stalčiai po kriaukle yra tinkamiausia vieta laikyti šiukšliadėžes ir 
valymo priemones. ORGA-LINE butelių laikiklis su lengvai valomomis 
skersinėmis pertvaromis garantuoja, kad buteliai neapvirs.

Praktiški virtuvės priedai, pvz., AMBIA-LINE pjaustyklė, palengvina 
kasdienę namų ruošą ir padeda išlaikyti virtuvę gražią ir tvarkingą.



Pakėlimo sistemos suteikia visišką prieigą ir turinio matomumą. Dėl SERVO-DRIVE, durelės gali atsidaryti vos prisilietus prie jų paviršiaus ir vėl užsidaryti paspaudus jungiklį.



Reguliariai naudojami gaminimo reikmenys turėtų būti laikomi šalia viryklės. Dėl ORGA-LINE dabar galite lengvai ir greitai rasti puodus, keptuves ir dangčius.



Prieskonių stalčiuje visiška tvarka. Visų dydžių prieskonių talpyklos 
laikomos šiek tiek palenktos, kad jas būtų paprasta matyti ir naudoti. 

Stalčius tiesiai po virykle suteikia papildomos laikymo vietos.  
Tai yra ideali vieta mentelėms ir mediniams šaukštams.

ORGA-LINE prieskonių laikiklis – visiems jūsų prieskoniams.  
Jis gali būti ištrauktas ir padėtas šalia viryklės ar ant valgomojo stalo. 

Praktiški AMBIA-LINE rėmeliai dangčius laiko stačius, kur jie lengvai 
pasiekiami.



Nerūdijančio plieno ORGA-LINE dugną buteliams paprasta išvalyti –  
jį netgi galima plauti indų plovimo mašinoje.

Stalčiai aukštais fasadais yra idealus sprendimas buteliams ir pjaustymo 
lentoms. Perstatomos skersinės pertvaros užtikrina, kad buteliai neapvirs.

Perstatomos skersinės pertvaros gali būti pritaikomos prie laikomo turinio. Ir vis keičiama jų vieta.



Blum lėkščių laikiklis turi neslystančias kojeles ir saugiai stalčiuose laiko iki 12 lėkščių. 
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Sunkus išbandymas. Blum stalčiai, net pilnai prikrauti ir su sumontuotais  
sunkiais fasadais, slysta minkštai ir švelniai - visą baldo tarnavimo laikotarpį.

Visų dydžių durelės, dėka BLUMOTION, užsidaro švelniai ir be pastangų. 
Stabdis gali būti įmontuotas į lanksto galvutę, užsegamas ant jo peties, 
arba montuojamas prie korpuso su adapteriu, ar be jo. 

Stulbinanti kombinacija – TIP-ON BLUMOTION: Stalčiai atsidaro lengvai palietus, o dėl BLUMOTION užsidaro tyliai ir švelniai.
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Privalumai ir galimybės
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Norėtume pasidalinti savo atradimais ir įkvėpti jus su DYNAMIC SPACE – mūsų idėjomis praktiškoms 
virtuvėms. Mūsų novatoriški produktai ir praktiški spintelių sprendimai palengvina naudojimąsi virtuve ir 
jos projektavimą.

 ▬ Demonstravimo salonai 
Dėl DYNAMIC SPACE idėjų demonstravimo 
salonai tampa gyvenimiški ir įtikinantys. 
Būsimi pirkėjai gali patirti geros furnitūros 
pridedamosios vertės funkcionalumą. 

 ▬ Rinkodaros komunikacija  
Galime pasiūlyti platų brošiūrų, informacinės 
medžiagos, vaizdo įrašų, nuotraukų ir eskizų 
asortimentą, kad padėtume virtuvės gaminto-
jams, platintojams ir baldžiams.

 ▬ Produktų asortimentas  
Mūsų praktiški spintelių sprendimai ir įranga 
suteikia naujų idėjų produktų asortimentui. 
Virtuvės projektuotojai gali patenkinti indivi-
dualius savo klientų poreikius. 

 ▬ Pardavimas  
Kalbėjimas apie praktiškos virtuvės pride-
damąją vertę ir naudą, suteikia būsimiems 
virtuvės pirkėjams drąsos įgyvendinti savo 
sprendimus ir investuoti į naują virtuvę.

Mes visi galime pasinaudoti  
DYNAMIC SPACE 
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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.

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.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo septynias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 29 filialus / atstovy-
bes. Įmonė produkciją tiekia dau-
giau nei 120 rinkų. Blum Group iš 
viso samdo 7 300 žmonių, 5 500 
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 2 600 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

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.
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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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