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Judėjimo komfortas jūsų baldams

Blum furnitūra
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TANDEMBOX antaro 
metaliniams stalčiams

CLIP top BLUMOTION 
durelėms

ORGA-LINE/AMBIA-LINE
vidinių pertvarų sistema stalčiams

TIP-ON BLUMOTION
mechaniniam atidarymui

MOVENTO 
mediniams stalčiams

SERVO-DRIVE 
elektroniniam atidarymui
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Baldai turi atrodyti puikiai. Neabejojame jog 
tuo pasirūpins Jūsų baldų gamin tojai. O baldų 
judėjimo kokybę užtikrins Blum furnitūra. 
Blum pakėlimo, lankstų, stalčių, bėgelių ir stalčių 
vidaus suskirstymo sistemos išsiskiria aukšta 
kokybe. Ji užtikrinama visapusiškais medžiagų 
ir apkrovos testavimais. Kartu su inovatyviomis 
judėjimo technologijomis, Blum furnitūra tinka 
visoms dizaino tendencijoms ir atneša judėjimo 
koky bę į visas gyvenamąsias erdves. 

Daugiau judesio  
Jūsų namams
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Nuostabios ir praktiškos virtuvės,  
kuriomis džiaugiamasi kiekvieną dieną. 
Praktiškos virtuvės savybės

 ▬ Optimizuoti darbo procesai (darbo eiga)
 ▬ Optimaliai išnaudota vieta (erdvė)
 ▬ Padidinta naudojimo laisvė (judėjimas)

Blum padeda padaryti virtuves praktiškas,  
naudojant inovatyvias sistemas, baldų  
sprendimus, naudingą patirtį apie planavimą.

Blum idėjos praktiškoms 
virtuvėms
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DARBO EIGA
Patogu, kai viskas turi 
vietą ir lengva pasiekti.

JUDĖJIMAS
Patogu, kai atidary-
mas ir uždarymas 
yra lengvi.

ERDVĖ
Patogu, kai saugojimo 
erdvė yra optimizuota.
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Optimizuokite savo virtuvės planavimą

www.blum.com/ 
zoneplanner

Zonų planuoklis
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Zonų planuoklis yra internetinis įran-
kis, padėsiantis Jums pasiruošti vir-
tuvės planavimui: pasirinkite daiktus, 
kuriuos ketinate saugoti, nustatykite 
jų kiekius, gaukite patarimus erdvės 
organizavimui, idėjas praktiškiems 
sprendimams – viskas bus saugoma 
ergonomiškai, ir visada pasiekiama 
lengvai.  
 
Zonų planuoklis yra geriausias įrankis 
ruošiantis susitikimui su Jūsų virtuvės 
dizaineriu – iš anksto žinosite savo 
poreikius, todėl rezultatas – tinkama 
virtuvė.

www.blum.com/zoneplanner
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Furnitūros sprendimai  
virtuvės baldams

Kurdama saugojimo spren-
dimus, Blum visada rėmėsi 
virtuvių naudotojų poreikiais 
Tai reiškia, kad turite patogią 
prieigą prie visko, viską puikiai 
matote, viską lengvai ir grei-
tai pasiekiate. Nereikia daug 
vaikščioti virtuvėje. Kiekvienas 
sprendimas suteikia daugiau 
patogumo ir saugojimo vietos.
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AMBIA-LINE
Folijos/plėvelės laikiklis

Blum stalčius  
po kriaukle
Papildoma naudinga 
erdvė

SPACE CORNER
Kampinė spintelė
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Furnitūros sprendimai  
svetai nei 

Ar mėgstate patogumą? Norite judėjimo  
laisvės ir naudojimosi patogumo? 
Jei atsakote taip, Jums patiks mūsų gami-
nami stalčiai ir pakėlimo mechanizmai, kurie 
atsiveria tarsi savaime. Baldams be rankenėlių. 
Lengvas paspaudimas – tai viskas, ko reikia, 
kad didelės durelės ar sunkiai prikrauti stalčiai 
atsivertų be pastangų. Uždarymas ne mažiau 
efektingas – tylus ir švelnus.
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MOVENTO
mediniams  
stalčiams

AVENTOS HL
lygiagrečiam pakėlimui

LEGRABOX
individualizuotiems  
stalčiams
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Sprendimai miegamiesiems 
ir persirengimo kambariams

Kai spintelių durelės, pakėlimo sistemos ir stal-
čiai užsidaro taip švelniai ir tyliai, galite nesunkiai 
įtarti, kad viduje sumontuotas Blum sprendimas.  
Blum furnitūra yra paslėpta už baldų fasadų, tai daro 
ją išskirtine tiek viduje, tiek išorėje. Su paslėptais 
bėgeliais, stalčių sistemomis ir jų vidinės erdvės 
suskirstymo pertvaromis, ypatingu stabilumu ir pilnu 
ištraukimu.
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TANDEM
mediniams stalčiams

LEGRABOX free
su stikliniais dizaino  
elementais

AMBIA-LINE
plieno dizainas
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Stulbinantis sprendimas Jūsų voniai
Kai pakėlimo sistemos, durelės ir stal-
čiai atsiveria nuo lengvo paspaudimo, 
o užsiveria švelniai ir be garso, žinote, 
kad naudojamo Blum furnitūra – gali 
būti su arba be elektronikos!

Furnitūros sprendimai  
vonioms



15

LEGRABOX
individualizuotiems 
stalčiams

TANDEMBOX antaro
vidiniai stalčiai

CLIP top BLUMOTION  
CRISTALLO
durelėms iš veidrodžio
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Furnitūros sprendimai  
žaidimų kambariui

Blum furnitūra yra ilgaamžė ir turi 
„oho“ faktorių, kurį išlaiko visą 
baldo tarnavimo laiką.  
Su daiktų laikymo sprendimais, kurie 
yra ne tik ivovatyvūs, bet ir gražūs bei 
unikalūs. Neprilygstama kokybė, kuri 
palaiko kasdieniniame gyvenime su 
vaikais.
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TANDEM
mediniams stalčiams

AMBIA-LINE
geram daiktų  
matomumui

TANDEMBOX antaro
vaikų kambariuose
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Furnitūros sprendimai  
darbo zonai

Blum furnitūra yra įvairi ir  
palengvina darbą namuose.
Su funkciniais sprendimais, kurie įgali-
na Jus dirbti efektyviai. Su modeliuoja-
momis ir pritaikomomis daiktų laikymo 
galimybėmis. Ir su galimybe saugiai ir 
patikimai saugoti kai kuriuos daiktus 
nuo vaikų.



19

Ištraukiamos lentynos 
fiksacijos sistema
lanksčiam darbui

CABLOXX
užrakto sistema

AVENTOS HK top
laisvė dirbant
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Gyvenimo kokybės kėlimas  
į naujas aukštumas.   
Baldų poreikiai yra individualūs, 
o Blum furnitūra užtikrina tobulą 
patogumą vartotojui. Jau skitės gerai 
kiekvienoje gyvenamojoje erdvėje.
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 www.blum-inspirations.com

Kas Jus įkvepia?   
Sužinokite daugiau įdomių idėjų, 
apie geresnę gyvenimo kokybę 
visose gyvenamosiose erdvėse

www.blum-inspirations.com.



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.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 31 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 8 000 žmonių, 6 000 iš jų 
dirba Voralberge.

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.

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.

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.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2019-06-30

Bendrovė Blum
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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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