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Idėjos prezentacijoms

Ženklai ir simboliai

Šis simbolis reiškia „praktinis pavyzdys“.  
Tai yra istorija, kurią pasakodamas lektorius  
išryškina argumentų vertę.

Šis simbolis reiškia „informacija  
lektoriui“. Svarbiausi argumentai ir 
faktai išvardinti čia.

Dokumentas pateikia patarimus, kaip elgtis dialogo su galutiniais klientais metu.

Jame gausu idėjų kaip vaizdžiai paaiškinti apie Blum produktus salone ar parodoje. Idealiu atveju, pokalbio metu  
reiktų būti šalia baldų su Blum furnitūra. Minimalus reikalavimas – virtuvė, atitinkanti praktiškumo standartus.
Šis dokumentas nepakeičia jokių apmokymų, jis – tik pagalbinė priemonė. Pateikiama pagrindinių argumentų  
apžvalga produktams ir sprendimams, bei patarimai dėl praktiškumo (žr. ikonėles).

Kaip šios priemonės gali Jums padėti?
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Idėjos prezentacijoms

Kiekviena virtuvė turi dvi puses – gražiąją ir praktiškąją

Įdomi informacija: Blum poreikių tyrimai

Blum, furnitūros gamintojas iš Austrijos, tyrinėja žmonių įpročius naudojant 
virtuvės baldus visame Pasaulyje jau daug metų. Šio „poreikių tyrimo“ rezultatai 
apdorojami ir naudojami produktų kūrimui ir tobulinimui. Surinktos žinios ir kilusios 
idėjos padeda kurti produktus modernioms virtuvėms ir dar praktiškesniems 
sprendimams.

Tyrimų priemonės, pavyzdžiui, tai yra filmavimo kameros, filmuojančios žmonės 
savo namuose besinaudojančius baldais. Taip pat naudojame AGE EXPLORER® 
sistemą - tai yra kostiumas, atkartojantis senėjimo metu atsirandančius pojūčių ir 
galimybių pasikeitimus.

Ar esate kada pagalvoję, kaip dažnai ar kaip ilgai naudojatės savo virtuve? Vidutiniškai, tie patys virtuvės baldai naudojami 
20 ir daugiau metų. Jie turi įrodyti savo vertę kasdienio naudojimosi metu per daugelį metų. Štai kodėl baldai turėtų būti ne 
tik gražūs, bet ir praktiški.

Grožis yra skonio dalykas, Jūs sprendžiate pats kas Jums patinka. Tačiau praktiškumo supratimas yra tas pats visiems 
virtuvių naudotojams. Tikrai džiaugsitės daug metų savo naująja virtuve, jei nepagailėsite laiko dabar virtuvės planavimui, 
jos praktiškumo ir funkcionalumo vertinimui. Mes įkvėpsime Jus funkcionaliais sprendimais ir idėjomis Jūsų virtuvei.

Sveiki / Įvadas
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Blum idėjos praktiškoms virtuvėms

Praktiškos virtuvės bruožai

 ▬ Virtuvės turi įrodyti savo privalumus kiekvieną dieną –  
tiek grožiu, tiek ir praktiškumu
 ▬ DYNAMIC SPACE siūlo praktiškų virtuvių idėjas
 ▬ Praktiškos virtuvės savybės

 ▬ Patogumas (darbo eiga)
 ▬ Optimizavimas (erdvė)
 ▬ Kokybė (judėjimas)

 ▬ Daugybę patarimų, idėjų ir įkvėpimų praktiškoms virtuvėms rasite  
www.blum.com/ideas

Blum siūlo vertingus patarimus ir idėjas, reikalingas virtuvės planavimo metu – 
„DYNAMIC SPACE – idėjos praktiškoms virtuvėms“. Iš esmės, visos jos paremtos 
šiais trimis faktoriais: Darbo eiga – Erdvė – Judėjimas.

 ▬ Darbo eiga – Patogumas: tinkamai įrengta virtuvė padeda sutaupyti laiko ir 
energijos. Lengva prieiga, pavyzdžiui, naudojant pilno ištraukimo stalčius, labai 
svarbi ergonomiškai darbo eigai.
 ▬ Erdvė – Optimizavimas: vietos, skirtos laikyti daiktams, niekada neužteks. 
Gerai apgalvoti spintelių sprendimai optimaliai išnaudoja turimą plotą.
 ▬ Judėjimas – Kokybiškas veikimas: lengvai atidaromi (net jei yra sunkiai pri-
krauti) bei švelniai užsidarantys baldai – būtent tai yra aukščiausios kokybės 
judėjimas, kuriantis nuostabius įspūdžius.

Aplankykite www.blum.com/ideas ir raskite daugybę patarimų, idėjų ir įkvėpimų 
praktiškoms virtuvėms.
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Darbo eiga – Patogumas

Virtuvės padalinimas į penkias zonas

Darbo eiga – Patogumas

Praktiški teisingos darbo eigos patarimai: Pusryčių gaminimas

Kai viską laikote ten, kur naudojate, pavyzdžiui, peilius po darbiniu stalviršiu,  
kempines prie kriauklės, sutaupote laiką ir sutrumpinate nueinamą atstumą.  
(Pavyzdyje trys skirtingos spintelės naudojamos iš analogiškų pozicijų.) 

Pagal šį principą, visa virtuvė yra padalinama į penkias zonas: Produktai,  
Daiktai, Valymas, Ruoša, Virimas. Šios zonos yra visose virtuvėse, nesvarbu  
koks jų dydis ar forma. Išdėstant zonas pagal laikrodžio rodyklę, patogiau  
dirbti bus dešiniarankiams. Kairiarankiams – išdėstyti reikia atvirkščia tvarka.

 ▬ Atkartojant tipiškas veiklas iš kasdienio virtuvės gyvenimo galime  
atpažinti gerus darbo eigos pavyzdžius.
 ▬ Virtuvės padalinimas į penkias zonas: 
 produktai, daiktai, valymas, ruoša, virimas
 ▬ Lengva prieiga dėl pilno ištraukimo sistemų ir pakėlimo sistemų  
vietoje durelių, stalčiaus vidaus skirtukų sistemų, dažnai naudojamų  
daiktų laikymo lengvai pasiekiamame aukštyje.

Geriausias būdas patikrinti virtuvės praktiškumą, tai išbandyti kaip vyksta darbo eiga kasdienėje veikloje virtuvėje. Įsivaiz-
duokite, kad gaminate pusryčius ryte. Jums galbūt reikės dribsnių iš spintos, dubens, kavos puodelio  
(ar kavos aparatas šalia?), stiklinės apelsinų sultims, stalo įrankių. Kai visi reikmenys laikomi netoli vienas nuo kito  
keliai, kuriuos reikia nueiti, pastebimai sutrumpėja. O su praktiškais sprendimais, kaip stalčių vidaus skirtukų sistemos,  
ar fasado pakėlimo sistemos sieninėms spintelėms, viską greitai randate. Ir galėsite ramiai be streso pradėti dieną.
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Erdvė – Optimizavimas

Erdvė – Optimizavimas

Pavyzdys: Sukurkite daugiau laikymo vietos

Patarimas: Štai taip reikia optimaliai išnaudoti vietą

Informacija: Personalizuoti erdvės poreikiai

Taip pat galite optimaliai išnaudoti vietą panaudodami inovatyvius spintelių  
sprendimus. Geras pavyzdys – Blum stalčius po kriaukle. U formos išpjova stal-
čiaus dugne netrukdo santechnikai, tačiau kriauklės šonuose sukuriama erdvė lai-
kymui. Paprastai ši vieta būna prarandama. Galite šią vietą panaudoti kem pi nėms, 
valikliams ir pan. Praktiški sprendimai taip pat sukurti kampinei spintelei (SPACE 
CORNER) ir atsargoms (SPACE TOWER) laikyti.

Nenorite prarasti nė centimetro? Galite nekeisdami spintelių gabaritų sukurti 
daugiau laikymo vietos, vien šiais paprastais būdais. Vietoje dviejų siaurų spinte-
lių, gaminkite vieną plačią (tai sutaupo iki 15% erdvės). Rinkitės aukštus stalčius 
su uždarais šonais (tai sukuria iki 55% daugiau vietos). Laikomi daiktai galės būti 
sukrauti aukščiau, niekas neiškris per stalčiaus šonus, pvz., keptuvės rankena. 
Naudokite ilgesnius stalčius, jei įmanoma – tai sukurs iki 30% daugiau laikymo 
vietos.

Įsivaizduokite, kad viską norite susidėti savo virtuvėje, ir pritrūkstate kažkam 
vietos. Reikiamos vietos kiekis gali labai skirtis. Todėl labai svarbu iš anksto gerai 
apgalvoti ką ir kiek laikysite virtuvėje. Kiek vietos reikia puodams, keptuvėms, 
indams ir prieskoniams? Nuo pat pradžių supažindinkite savo virtuvės dizainerį 
su poreikiais – tai vienintelis būdas jam viską gerai suplanuoti. Patarimas: turite 
pagalvoti ir apie ateities poreikius.

 ▬ Naudingos erdvės poreikis priklauso nuo individo. Lemiantys faktoriai:  
namų dydis, gaminimo ir apsipirkimo įpročiai, gyvenimo stilius
 ▬ Panaudokite vietą optimaliai rinkdamiesi ilgesnius, platesnius elementus,  
aukštus stalčius su uždarais šonais.
 ▬ Papildomos laikymo vietos galima sukurti panaudojant tokius sprendimus kaip 
stalčius po kriaukle SPACE CORNER kampinė spintelė, ar SPACE TOWER 
aukšta spinta.
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Judėjimas – Kokybė

Judėjimas – Kokybė

Pavyzdys: Lemiamas veiksnys – gera stabdymo sistema

Pavyzdys: Kaip mes suprantame aukščiausios kokybės judėjimą?

Kartais ir maži dalykai labai svarbūs. O malonios vos pastebimos funkcijos,  
kurias įpratote naudoti, vėliau jau atrodo tiesiog būtinos.

Baldai su BLUMOTION sistema visada užsidaro švelniai ir be garso. Durelės nie-
kada neatsitrenkia uždarant, nesvarbu kaip smarkiai jas stumsite. Galėsite rūpintis 
svarbesniais dalykais. Virtuvės sistemos Jums netrukdys.

Įsivaizduokite, kad turite platų, sunkiai prikrautą stalčių. Su elektronine atidarymo 
sistema SERVO-DRIVE jį atidarysite vos paspaudę pirštu. O dėl puikios bėgelių ei-
gos, stalčius juda lengvai ir stabiliai. Nesvarbu kaip stipriai jį uždarinėsite, stalčius 
visada užsidarys švelniai ir be garso – nes jame įmontuota BLUMOTION sistema.

 ▬ Virtuve naudojantis turite jausti, kad ji gera.  
Atidarymas, užsidarymas, veikimas – turi būti paprasti ir malonūs. 
 ▬ Yra judėjimas, ir yra tobulas judėjimas: tai neišdildomas įspūdis –  
kai pats bandote, lyginate parodose, o po kiek laiko aiškiai prisimenate  
tik tuos sprendimus, kurie privertė ištarti „oho!“.
 ▬ Judėjimo technologijos užtikrina komfortą ir padeda virtuvės naudotojui:  
švelnaus užsidarymo sistema BLUMOTION, elektroninė atidarymo sistema  
baldams be rankenėlių SERVO-DRIVE, mechaninis atidarymas su TIP-ON, 
arba mechaninio atidarymo kombinacija su stabdymu – TIP-ON BLUMOTION.
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Pakėlimo sistemos
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Pakėlimo sistemos

Unikalus AVENTOS judėjimo komfortas

Praktiškas pavyzdys: Indaplovės iškrovimas

Pakėlimo sistema pakelia dureles aukščiau judėjimo zonos, jas galima saugiai 
palikti atidarytas viso darbo metu – atlaisvinama prieiga prie spintelės vidaus.

 ▬ Nepralenkiamas naudojimo paprastumas: net ir sunkūs fasadai atsidaro len-
gvai, o rankenėlė lieka tame aukštyje, kur ją paliekate, nes sistema fiksuojasi 
bet kurioje padėtyje. Užsidarymas visada begarsis dėl BLUMOTION sistemos.
 ▬ Dizaino laisvė: AVENTOS tinka įvairiems aukščiams ir pločiams, pritaikant esa-
moms erdvėms, laikymo vietos poreikiams ir dizainui.
 ▬ Skirtingi sistemų tipai: dvejų durelių, pakėlimo pasukant, lygiagretaus pakėlimo, 
atvėrimo
 ▬ Galima derinti su elektronine atidarymo sistema SERVO-DRIVE  
atsidaro paspaudus fasadą, o uždaroma mygtuko paspaudimu
 ▬ AVENTOS pakėlimo sistemas (HK, HK-S, HK-XS) galima derinti su  
mechaninio atsidarymo sistema TIP-ON.

Įsivaizduokite, kad iškraunate stiklines ir indus iš indaplovės ir dedate į sieninę 
spintelę.

Su AVENTOS fasadas pakyla aukščiau darbo zonos ir išlieka pakeltas viso  
darbo metu. Rankos lieka laisvos, o prieiga prie spintelės – atvira. AVENTOS  
visada užsidaro švelniai ir tyliai BLUMOTION sistemos dėka.

Jei pakėlimo sistema yra su SERVO-DRIVE, galite atidaryti ją užimtomis rankomis, 
pvz., alkūne. Uždarymas – tiesiog mygtuko paspaudimu.
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Lankstų sistemos

CLIP top lankstai optimaliam durelių naudojimui

Praktiškas pavyzdys: Tylus gyvenimas

 ▬ Lengva prieiga prie spintelės turinio – dėl plataus atidarymo kampo
 ▬ Durelės užsiveria švelniai ir be garso dėl BLUMOTION sistemos  
(integruotos, arba sumontuotos papildomai įvairiais būdais).
 ▬ Fasadams be rankenėlių: mechaninė atidarymo sistema TIP-ON
 ▬ Gražūs lygūs tarpeliai dėl puikių reguliavimo technologijos galimybių
 ▬ Aukšta kokybė – visam baldo amžiui

Įsivaizduokite, kad atsikėlėte anksti. Jūsų šeimos nariai dar miega, ir svarbu jų 
nepažadinti, kai ko nors ieškote rūbų spintoje. Durelės visada užsidaro švelniai ir 
tyliai BLUMOTION sistemos dėka.
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Stalčių sistemos
LEGRABOX ir TANDEMBOX
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Stalčių sistemos LEGRABOX ir TANDEMBOX

Įvairios dizaino galimybės stalčiams su TANDEMBOX

Tiesios linijos, modernus ir elegantiškas dizainas su LEGRABOX

Praktiškas pavyzdys: Ergonomiškas darbas virtuvėje

 ▬ Pasiektas aukštas judėjimo komforto lygis, jau išbandytas TANDEM švelniai 
slystančiose sistemose, o net pilni stalčiai užsidaro švelniai ir tyliai dėl sistemos 
BLUMOTION.
 ▬ Lengvai valomi komponentai iš kokybiško metalo
 ▬ Galimos skirtingos spalvos ir versijos:

 ▬ TANDEMBOX intivo su tolygiais uždarais šonais ar individualizuotais  
dizaino elementais
 ▬ TANDEMBOX antaro su stačiakampiais paaukštinančiais vamzdeliais ir  
atvirais arba uždarais stalčių šonais ir dizaino elementais
 ▬ TANDEMBOX plus su apvaliais paaukštinimo vamzdeliais ir plačiomis  
pritaikymo galimybėmis, uždari šonai irgi įmanomi

 ▬ Galima derinti su judėjimo technologijomis BLUMOTION, SERVO-DRIVE,  
TIP-ON BLUMOTION ir TIP-ON
 ▬ Tvarką palaikanti skirtukų sistema ORGA-LINE turi daugybę pritaikymo galimybių

 ▬ Ploni, tik 12,8 mm storio stalčių šonai gražiai dera su visomis baldų detalėmis
 ▬ Inovatyvi bėgelių sistema užtikrina aukštesnės kokybės judėjimą su apkrova  
iki 70 kg.
 ▬ Galima derinti su judėjimo technologijomis BLUMOTION, SERVO-DRIVE,  
TIP-ON BLUMOTION ir TIP-ON
 ▬ Galimos skirtingos spalvos ir versijos:

 ▬ LEGRABOX pure su matiškais, metaliniais paviršiais
 ▬ LEGRABOX free dizaino versija aukštiems C aukščio stalčiams

 ▬ Tvarką palaikanti skirtukų sistema AMBIA-LINE buvo specialiai pritaikyta dizainui.

Įsivaizduokite, kad apatinė spintelė yra su lentynomis ir durelėmis. Rasti plastikinę 
dėžutę ir jos dangtelį gali būti sunki užduotis: turite  lenktis, gal klauptis, ieškoti, gal 
išimti kitus daiktus, norėdami pasiekti. Naudojant pilno ištraukimo stalčių iš karto 
matote viską ir lengvai paimate. O skirtukų sistemos visada palaiko tvarką ir grožį.
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Bėgelių sistemos
MOVENTO ir TANDEM
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Bėgelių sistemos MOVENTO ir TANDEM

Švelnus medinių stalčių su MOVENTO ir TANDEM slydimas

Praktiškas pavyzdys: Aukštos kokybės funkcionalūs baldai svetainėje

 ▬ Paslėptų bėgelių sistema, pasižyminti puikiomis slydimo charakteristikomis
 ▬ Geriausia kokybė, didelė apkrovos klasė, stabilumas
 ▬ Pilno ištraukimo stalčiuose puikiai matomas ir lengvai pasiekiamas turinys  
net stalčiaus kampuose
 ▬ Užsidaro tyliai ir lengvai su integruota BLUMOTION stabdymo sistema
 ▬ Baldai be rankenėlių atidaromi įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, arba me-
chanines TIP-ON ar TIP-ON BLUMOTION sistemas
 ▬ Leidžia neatsilikti nuo dizaino trendų visų kambarių balduose (stalčiai prie 
žemės, platūs fasadai)

Įsivaizduokite, kad perkate naujus svetainės baldus, kažkas pagaminta iš medžio, 
nesenstantis dizainas? Blum paslėptųjų bėgelių sistemos puikiai tinka tokių įdėjų 
įgyvendinimui. Stalčių medžiaga gali būti pritaikyta prie fasadų, o technologija – 
nematoma. Pilno ištraukimo stalčiai itin lengvai slysta net pilnai pakrauti, atidarius 
nenusvyra. Visa vieta išnaudojama lengvai pasiekiamai laikymo erdvei iki maksi-
mumo.

SERVO-DRIVE, TIP-ON ir TIP-ON BLUMOTION judėjimo technologijos atidaro 
baldus be rankenėlių. Užtikrinamas patikimas atidarymas lengvai paspaudus. 
Uždarymas švelnus ir begarsis, jei naudojamos sistemos SERVO-DRIVE ar  
TIP-ON BLUMOTION. Su TIP-ON, reikia lengvai pastumti.
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Stalčių skirtukų sistemos
AMBIA-LINE ir ORGA-LINE
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AMBIA-LINE ir ORGA-LINEStalčių skirtukų  
sistemos

Praktiški privalumai su TANDEMBOX skirta ORGA-LINE sistema

Tobula tvarka su LEGRABOX skirta AMBIA-LINE sistema

Praktiškas pavyzdys: Daugiau jokio chaoso stalčiuose

 ▬ Aukštos kokybės skirtukai ir loveliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, lengvai 
valomi
 ▬ Lankstus lovelių išdėstymas
 ▬ Pilnai ar dalinai užpildo stalčių
 ▬ Lengvai perstatomos išilginės ir skersinės pertvaros
 ▬ Stabili išilginė pertvara

 ▬ Plonas tiesus dizainas
 ▬ Rėmeliai gali būti bet kokioje stalčiaus vietoje
 ▬ Įdėklai stalo įrankiams su konteineriais, padengtais „Softtouch“ danga
 ▬ Tinka bet kuriai patalpai
 ▬ Galima rinktis iš plieno ar medžio dekorų

Ar tai yra kažkas, kas jau matyta namuose? Kiekvienas turime stalčių, pripildytą 
smulkmenų. 

Tvarkos palaikyti jame praktiškai neįmanoma, tenka inirtingai paieškoti, kai ko nors 
prireikia.

Su skirtukų sistemomis daiktai visada tvarkingi, viską rasti ir pasiekti lengva.  
Tai padeda sukurti dar praktiškesnę virtuvę.
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AMBIA-LINE ir ORGA-LINE Stalčių skirtukų  
sistemos

Naudojimas: Virtuvės įrankiai

Naudojimas: Stalo įrankiai

AMBIA-LINE 
 ▬ Virtuvės reikmenys patogiai laikomi greta darbinių paviršių
 ▬ Lengvas AMBIA-LINE rėmelių perstatymas
 ▬ Galima derinti su AMBIA-LINE peilių laikikliu ar plėvelės pjaustyklėmis

AMBIA-LINE 
 ▬ Stalo įrankių įdėklas su „Softtouch“ danga ar medžio dekoru ir plieniniai  
ar medžio dekoro rėmeliai
 ▬ „Softtouch“ saugo stalo įrankius, kad jie nekeltų triukšmo
 ▬ Prireikus, lovelius ir rėmelius galima įvairiai derinti ir perkelti

ORGA-LINE 
 ▬ Virtuvės reikmenys patogiai laikomi greta darbinių paviršių
 ▬ ORGA-LINE lovelius galima laisvai perstatyti skirtukuose
 ▬ Galima derinti su ORGA-LINE peilių laikikliu ar plėvelės pjaustyklėmis

ORGA-LINE 
 ▬ Aukštos kokybės loveliai ir skirtukai smulkmenoms,  
pagaminti iš nerūdijančio plieno
 ▬ ORGA-LINE lovelius galima laisvai perstatyti skirtukuose
 ▬ Pilnai ar dalinai užpildo stalčių
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Stalčių skirtukų  
sistemos

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE

Naudojimas: Buteliai ir pjaustymo lentelės

Naudojimas: puodams ir dangčiams

AMBIA-LINE 
 ▬ Tvarkingas ir saugus acto ir aliejaus butelių saugojimas – jokio nuvirtimo
 ▬ AMBIA-LINE sprendimas buteliams su lengvai perstatomis pertvarėlėmis
 ▬ Lengvas pjaustymo lentelių paėmimas, nes jos laikomos vertikaliai

AMBIA-LINE 
 ▬ Puodai laikomi netoli kaitlentės – juos lengva rasti ir paimti
 ▬ Tvarkingai laikomi puodai ir dangčiai
 ▬ Dangčius galima laikyti patogiu kampu, atremtus į AMBIA-LINE pertvarėlę

ORGA-LINE 
 ▬ Tvarkingas ir saugus acto ir aliejaus butelių saugojimas – jokio nuvirtimo
 ▬ ORGA-LINE skiriančioji pertvara su perstatomais skersiniais skirtukais  
ir lengvai valomas nerūdijančio plieno dugnas 
 ▬ Lengvas pjaustymo lentelių paėmimas, nes jos laikomos vertikaliai

ORGA-LINE 
 ▬ Puodai laikomi netoli kaitlentės – juos lengva rasti ir paimti
 ▬ Tvarkingai laikomi puodai ir dangčiai
 ▬ Lengvai perstatomos išilginės ir skersinės pertvaros
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Stalčių skirtukų  
sistemos

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE

Naudojimas: Vonios kambariai

Naudojimas: Plastikinės maisto dėžutės

AMBIA-LINE 
 ▬ Patrauklus, tvarkingas ir teisingas kosmetikos saugojimas
 ▬ Lengvai prižiūrimos medžiagos atsparios drėgmės poveikiui
 ▬ Lengvas AMBIA-LINE rėmelių perstatymas

AMBIA-LINE 
 ▬ Tvarkingas laikymas
 ▬ Dangteliai ir dėžutės gali būti laikomi atskirai  
AMBIA-LINE aukštame stalčiaus rėmelyje

ORGA-LINE 
 ▬ Gera apžvalga ir tvarka su ORGA-LINE vonioje
 ▬ ORGA-LINE lovelius ir pertvarėle galima laisvai perstatyti
 ▬ Higieniškos medžiagos, atsparios plovimui indaplovėje

ORGA-LINE 
 ▬ Tvarkingai ir atskirai laikomos dėžutės ir dangteliai
 ▬ ORGA-LINE pertvarėles galima laisvai perstatyti
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Stalčių skirtukų  
sistemos

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE

Naudojimas: Viešbučiai

Naudojimas: Svetainės

AMBIA-LINE 
 ▬ Aiškus pirštinių, šalikų, bižuterijos laikymas
 ▬ Raskite reikiamą aksesuarą greitai

AMBIA-LINE 
 ▬ Tvarkingai laikoma elektronika ir priedai
 ▬ Lengvas AMBIA-LINE rėmelių perstatymas

ORGA-LINE 
 ▬ Aiškus pirštinių, šalikų, bižuterijos laikymas
 ▬ Raskite reikiamą aksesuarą greitai

ORGA-LINE 
 ▬ Tvarkingai laikoma elektronika ir priedai
 ▬ ORGA-LINE lovelius galima laisvai perstatyti skirtukuose
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Stalčių skirtukų  
sistemos

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE

Praktiški virtuvės priedai: Blum lėkščių laikiklis

Praktiški virtuvės priedai. Dozatorius pakavimo plėvelei ir aliuminio folijai

AMBIA-LINE – plėvelės pjaustyklė
 ▬ Dozatorius pakavimo plėvelei ir aliuminio folijai
 ▬ Nesuglamžydami ištraukite plėvelę ar foliją ir tvarkingai atpjaukite
 ▬ Jokio plėvelės ar folijos prilipimo ar plyšimo
 ▬ AMBIA-LINE rėmeliuose yra vieta pjaustyklėms

Blum lėkščių laikiklis 
 ▬ Vienas lėkščių laikiklis abiems vidaus skirtukų sistemoms
 ▬ Telpa iki 12 lėkščių, sudėtų krūvele
 ▬ Saugus laikymas, neslysta
 ▬ Reguliuojama pritaikant įvairiems lėkščių dydžiams, net kvadratinės formos
 ▬ Galėsite paimti ir nešti laikiklį paėmę už rankenų, kai lėkščių reikia ant stalo  
ar sode.

ORGA-LINE – laikiklis ir pjaustyklė aliuminio folijai
 ▬ Lengvas ir tikslus pjaustymas
 ▬ Folija nesuplyšta
 ▬ Šis gaminys gali būti naudojamas tiesiai stalčiuje, arba padėtas ant stalviršio
 ▬ Pridedama į ORGA-LINE komplektą.

ORGA-LINE – plėvelės laikiklis su pjaustykle
 ▬ Nesuglamžydami ištraukite plėvelę ar foliją ir tvarkingai atpjaukite, bei galą 
užvyniokite ant strypelio
 ▬ Galas neprilips – jo nereikės kas kartą ieškoti
 ▬ Pjaustyklė telpa į stalčių arba ją galima laikyti ant darbinio paviršiaus.
 ▬ Pridedama į ORGA-LINE komplektą.
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Stalčių skirtukų  
sistemos

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE

Praktiški virtuvės priedai: Peilių laikiklis

Praktiški virtuvės priedai: Prieskonių laikiklis

AMBIA-LINE 
 ▬ Peilių laikiklis tvarkingai ir saugiai talpina iki devynių skirtingų dydžių peilių
 ▬ Ašmenys apsaugomi ir išlieka aštrūs
 ▬ AMBIA-LINE rėmeliuose yra vieta peilių laikikliams

AMBIA-LINE 
 ▬ Saugus ir tvarkingas prieskoninių laikymas
 ▬ Prieskonius lengva paimti aukštame stalčiuje, kuris yra arti darbinio  
stalviršio ir kaitlentės
 ▬ Pozicija kampu reiškia, kad lengvai perskaitysite etiketes, reikiami  
prieskoniai bus visada po ranka
 ▬ Vieta prieskoninių laikikliui numatyta AMBIA-LINE aukšto stalčiaus rėmelyje

ORGA-LINE 
 ▬ Peilių laikiklis tvarkingai ir saugiai talpina iki devynių skirtingų dydžių peilių
 ▬ Peiliai visada po ranka
 ▬ Peilių laikiklis yra ORGA-LINE komplekte.

ORGA-LINE 
 ▬ Saugus ir tvarkingas prieskoninių laikymas
 ▬ Galima išimti iš stalčiaus ir nusinešti ant stalviršio ar stalo
 ▬ Tinkamas ir dideliems ir mažiems prieskonių indeliams.
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Judėjimo technologijos
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ir TIP-ON
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Judėjimo technologijos BLUMOTION stabdymo sistema

Tyliam ir švelniam užsidarymui

Praktiškas pavyzdys: Jokių trikdančių garsų uždarant

 ▬ Tylus ir švelnus baldų užsidarymas, nesvarbu kokiu stiprumu uždarinėjate
 ▬ Integruotas stalčiuose, durelėse, pakėlimo mechanizmuose

Įsivaizduokite, kad turite svečių, kurie nori ramiai pasikalbėti, arba greta miega 
kūdikis.

Net kai gaminate kavą ar imate stiklines iš sieninės spintelės, visos durelės, 
pakėlimo sistemos ir stalčiai užsidaro be garso ir švelniai dėl stabdymo sistemos 
BLUMOTION.
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Judėjimo technologijos

Praktiškas pavyzdys: Aukštas komforto lygis pakėlimo sistemoms sieninėse spintelėse

Įsivaizduokite, kad dedate indus ir stiklines į sieninę spintelę. Su SERVO-DRIVE, 
pakėlimo sistemos atsiveria nuo lengvo paspaudimo. Net ir sunkūs ir labai platūs 
fasadai atsidaro lengvai. Pakėlimo sistema pakelia fasadą aukščiau darbo erdvės, 
atverdama prieigą prie spintelės turinio. Pakėlimo sistema užsiveria švelniai ir be 
garso paspaudus patogiai įrengtą mygtuką. Užsidarymas iš karto sustabdomas, 
jei kas nors atsiduria kelyje. 

SERVO-DRIVE – elektroninė automatinio atidarymo  
sistema stalčių ir pakėlimo sistemoms

SERVO-DRIVE – elektroninė automatinio pakėlimo sistemų atidarymo sistema

 ▬ Stebinantis atsidarymas, lyg savaime: lengvas fasado spustelėjimas –  
viskas, ko reikia
 ▬ Netrukdo prieigos, nes pakėlimo sistema saugiai pakelia fasadą  
aukščiau naudotojo darbo erdvės
 ▬ Patogus uždarymas patogiai įrengtu mygtuku 
 ▬ Švelnus ir begarsis užsidarymas su BLUMOTION
 ▬ Be problemų veikia ir rankiniu būdu
 ▬ Saugus veikimas – sustoja, jei atsiranda kliūtis

 ▬ Stebinantis atsidarymas, lyg savaime: lengvas fasado spustelėjimas –  
viskas, ko reikia
 ▬ Ypatingai praktiška, kai rankos užimtos: tiesiog atidarykite su koja,  
keliu ar klubu
 ▬ Uždarymas su BLUMOTION visada tylus ir švelnus
 ▬ Aukštas dizaino laisvės lygis ir kokybiškas judėjimas baldams be rankenėlių
 ▬ Nutrūkus elektros tiekimui, visa furnitūra lieka veikti rankiniu būdu.

SERVO-DRIVE – elektroninė automatinio stalčių atidarymo sistema

Praktiškas pavyzdys: Laisvos rankos su SERVO-DRIVE

Gerai suprojektuota virtuvė mažina darbo pastangas ir padeda Jums kiekvieną 
dieną. Užimtos rankos? Stalčius uždarytas. Ką Jums tai primena? Fasadai greitai 
susitepa, šiukšlės gali iškristi ant žemės. Su SERVO-DRIVE, elektronine atida-
rymo sistema, baldai atsidaro nuo lengvo paspaudimo keliu, klubu, koja. Ypač 
praktiška šiukšliadėžės stalčiui: fasadai visada išlieka švarūs ir viskas patenka ten, 
kur ir vieta.
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SERVO-DRIVE uno – elektroninė automatinio vienos 
sistemos atidarymo sistema

Judėjimo technologijos

SERVO-DRIVE uno, skirtas AVENTOS 

SERVO-DRIVE uno stalčiams 

SERVO-DRIVE flex 

SERVO-DRIVE pritaikymas

 ▬ Naudojimui tik su viena pakėlimo sistema
 ▬ Ideali atidarymo sistema sieninei spintelei
 ▬ Atskiros pakėlimo sistemos atsidaro paspaudus fasadą, o užsidaro švelniai ir 
be garso dėl BLUMOTION, kai paspaudžiamas mygtukas

 ▬ Integruojamiems šaldytuvams, šaldikliams ir indaplovėms
 ▬ Stilingas sprendimas dizainui be rankenėlių
 ▬ Lengvas atidarymas vos paspaudus fasadą
 ▬ Automatinis užsidarymas, jei fasadas lieka pravertas

 ▬ Tiesiog palieskite fasadą keliu ar pėda ir stalčius atsidarys automatiškai
 ▬ Patogus sprendimas pagerinti jau esamą šiukšliadėžės stalčių
 ▬ Galima sumontuoti labai greitai

 ▬ SERVO-DRIVE komplektai vienam mechanizmui palengvina  
naudojimąsi virtuve
 ▬ Atskiri stalčiai ar pakėlimo sistemos gali būti atskirai aprūpintos  
elektronine sistema
 ▬ Atskiri atvejai

 ▬ SERVO-DRIVE flex
 ▬ SERVO-DRIVE uno stalčiams-šiukšliadėžėms
 ▬ SERVO-DRIVE uno, skirtas AVENTOS
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Judėjimo technologijos

 ▬ Sujungiami TIP-ON mechaninės atsidarymo sistemos privalumai  
ir patikima BLUMOTION stabdymo sistema begarsiam užsidarymui.
 ▬ Visiškai mechaninė sistema
 ▬ Atsidaro vos palietus, tyliai veikia ir švelniai be garso užsidaro –  
patirkite harmoningą patogumą
 ▬ Įkvepiantis baldų be rankenėlių naudojimo lengvumas

Dvi funkcijos – nepriekaištingas derinys

Norite baldų be rankenėlių – ne tik gražių, bet ir praktiškų?

Atidaroma lengvai prisilietus, švelniai slysta, o užsidaro tyliai ir lengvai – išskirtinai 
harmoningas ir patogus TIP-ON BLUMOTION technologijos sukurtas judėjimas. 
Puikiai suderinti TIP-ON mechaninio atidarymo sistemos privalumai ir patikima 
BLUMOTION amortizavimo sistema, užtikrinamas patogus ir tylus uždarymas – 
100% mechanika. Tai reiškia, kad modernios dizaino idėjos gali būti įgyvendina-
mos ir kambariuose – gražiai ir praktiškai.
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 ▬ Mechaninis atmetiklis fasadams be rankenėlių
 ▬ Stalčiai, pakėlimo sistemos, durelės atsidaro lengvai paspaudus
 ▬ Baldai saugiai užsidaro lengvai paspaudus

Patogiam funkcionalumui

Praktiškas pavyzdys: Vonios funkcionalūs baldai be rankenėlių

Norite baldų be rankenėlių vonioje, tačiau nenorite prarasti funkcionalumo? 

Su TIP-ON mechanine atidarymo sistema, fasadai atsidaro lengvai paspaudus, 
pavyzdžiui, keliu ar alkūne. Tai labai praktiška, kai rankos šlapios ar užimtos.

Uždarymui tereikia švelnaus paspaudimo. Kadangi sistemai nereikia energijos, ji 
puikiai tinka vonioje dėl saugumo.

Judėjimo technologijos
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Spintelių sprendimai
SPACE TOWER, SPACE CORNER, Blum stalčius po kriaukle,  
Blum stalčius šiukšliadėžėms, siaura spintelė
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Spintelių sprendimai SPACE TOWER –  
unikalus sprendimas produktų spintoms

Lengvai naudojamas erdvės stebuklas

Praktiškas pavyzdys: Spintelė, kuri atitinka Jūsų poreikius

 ▬ Laikymo vieta yra optimizuota ir su atskirais stalčiais
 ▬ Lengva prieiga iš trijų pusių net iki tolimiausio kampo
 ▬ Lengvai perstatomos pertvarėlės saugiai ir tvarkingai prilaiko atsargas
 ▬ Spintos plotis, aukštis ir gylis lengvai pritaikomi prie asmeninių erdvės  
poreikių ir esamos vietos

Su šia spinta, Jūsų sandėlis yra tiesiog virtuvėje. Ji optimaliai išnaudoja laikymo 
erdvę ir užtikrina, kad norimas daiktas bus visada arti ir po ranka – lengva pasiekti 
atskiruose stalčiuose. Atidarote tik vieną stalčių, o ne visą sistemą, kaip yra kituose 
sprendimuose.

Mūsų patarimas:
Ši spintelė gali būti siaura ar plati, priklauso nuo to, kiek erdvės Jums reikia. Gera 
idėja yra apgalvoti, kiek atsargų ketinate laikyti. Tai gali skirtis priklausomai nuo 
namų dydžio, gaminimo ir apsipirkimo įpročių.
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Spintelių sprendimaiSPACE CORNER –  
Blum sprendimas kampinėms spintelėms

 ▬ Laikymo vieta kampe yra gerai išnaudojama ir lengvai pasiekiama
 ▬ Dėl pilno ištraukimo matomas visas stalčiaus turinys, daiktus patogu  
paimti ir iš tolimų specialios formos stalčiaus kampų
 ▬ Laikomus daiktus sutvarko ir saugo ORGA-LINE skirtukai 
 ▬ Virtuvės smulkmenos, įrankiai ir peiliai saugiai laikomi netoli darbo vietos

Greita prieiga net kampuose

Praktiškas pavyzdys: Pagrindinė darbo zona yra kampe

Įsivaizduokite, kad Jūsų pagrindinė darbo zona virtuvėje yra kampe. Jei norite 
sutrumpinti atstumus ir palengvinti darbą, turite naudojamus virtuvės įrankius, 
peilius, indus laikyti ten.

Su SPACE CORNER sprendimu kampinei spintelei, erdvė kampe yra išnaudoja-
ma optimaliai ir ergonomiškai. Net smulkūs daiktai gali būti laikomi kampiniuose 
stalčiuose. Pilno ištraukimo stalčiuose patogu pasiekti bet kurį daiktą net pačiame 
stalčiaus gale.
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Spintelių sprendimai Blum stalčius po kriaukle

 ▬ Pakankamai vietos ir optimali prieiga prie visų reikiamų daiktų valymo zonoje 
 ▬ Papildoma vieta U formos stalčiuje aplink kriauklę (vietoje prarastos vietos už 
neveiksnaus fasado) 
 ▬ Užimtos rankos? Jokių problemų! Su SERVO-DRIVE, elektronine automatinio 
atidarymo sistema, atidarymui užteks lengvo fasadų paspaudimo 
 ▬ Spintelės plotis 900 mm ir daugiau

Papildoma laikymo vieta po kriaukle

Praktiškas pavyzdys: Lengvas valymas

Įsivaizduokite, kad turite greitai ką nors išvalyti. Stalčius po kriaukle optimaliai 
išnaudoja esamą erdvę, nei centimetras neprarandamas. Valymo reikmenys – 
kempinės, valikliai – lengvai paimami iš stalčiaus, esančio ten, kur jo reikia.

Jei norite ką nors išimti, kai rankos šlapios ar purvinos, puiku: su SERVO-DRIVE, 
elektronine automatinio atidarymo sistema, lengvo paspaudimo pakanka automa-
tiniam atidarymui.
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Spintelių sprendimaiBlum stalčius šiukšliadėžėms

 ▬ Pakankamai vietos laikyti daiktus greta kriauklės
 ▬ Papildoma laikymo vieta mažoms valymo smulkmenoms,  
šiukšlių maišeliams – naudojant vidinius stalčius
 ▬ Gera apžvalga ir prieiga prie šiukšlių rūšiavimo vietos dėl  
pilno ištraukimo stalčių
 ▬ Galima naudoti iš viršaus, ir iš apačios montuojamas šiukšliadėžes
 ▬ Užimtos rankos? Jokių problemų! Su SERVO-DRIVE, elektronine automatinio 
atidarymo sistema, atidarymui užteks lengvo fasadų paspaudimo.
 ▬ Taip pat galima užsakyti SERVO-DRIVE komplektą vienam stalčiui

Praktiška vieta rūšiuoti atliekas

Praktiškas pavyzdys: Patogus išmetimas

Ar esate susimąstę, kiek daug reikės išmesti? Šiukšliadėžės stalčius vidutiniškai 
naudojamas 30 kartų kasdien. Štai kodėl taip svarbu, kad šiukšlių išmetimas būtų 
higieniškas ir lengvas.

Blum sprendimai šiukšlių dėžėms puikiai išnaudoja turimą vietą. Šiukšlių išmetimo 
ar rūšiavimo dėžės, valymo priemonės lengvai pasiekiamos ir laikomos ten, kur 
ir reikalingos. Jei norite ką nors išmesti ar išimti, kai rankos šlapios ar purvinos, 
puiku: su SERVO-DRIVE, elektronine automatinio atidarymo sistema, lengvo pa-
spaudimo pakanka automatiniam šiukšliadėžės atidarymui. SERVO-DRIVE galima 
sumontuoti visoje virtuvėje, arba tik viename šiukšliadėžės stalčiuje.
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Spintelių sprendimai Siaura spintelė

Planuojate virtuvę ir norite optimaliai panaudoti esamą vietą, bet standartiniai 
spintelių pločiai neužpildo vietos ir palieka siaurą tarpą. Siaura spintelė puikiai 
tinka užpildyti likusį tarpą ir sukuria praktišką laikymo vietą daiktams, kurie dažnai 
reikalingi prie stalviršio, tokie kaip acto ir aliejaus buteliai ir prieskoniai.

Praktiškas pavyzdys: išnaudokite likusią laikymo vietą

Laikymo vieta siauriausioms vietoms

 ▬ Optimalus net mažiausių erdvių išnaudojimas
 ▬ Praktiškas aukštų daiktų laikymas, pavyzdžiui,  
butelių, pjaustymo lentelių, kepimo skardų
 ▬ Pilno ištraukimo sistema suteikia lengvą prieigą
 ▬ Patikimas stabilumas dėl įstrižai perslinktų bėgelių
 ▬ Tinka korpuso pločiams nuo 200 mm ir daugiau
 ▬ Didelė galima apkrova, iki 20 kg spintelei
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Informacijos šaltiniai galutiniams 
vartotojams
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WORKFLOW, SPACE, MOTION
Everything you’ve always wanted to know about  
convenience, optimisation and smart technologies

Beautiful and practical

Perfect harmony – modern kitchens  
combine functionality and aesthetics 

Blum’s magazine for practical kitchens

www.blum.com

More quality of motion  
for your furniture

AMBIA-LINE
Organisation at its best

www.blum.com

www.blum.com

So many practical advantages
With the ORGA-LINE interior dividing system

Informacijos šaltiniai galutiniams vartotojams

Brošiūra „ORGA-LINE“ (EP-195)
Emocinga brošiūra galutiniams klientams

Šioje brošiūroje pateikiama praktiškos ORGA-LINE sistemos apžvalga –  
indams, stalo įrankiams, buteliams, puodams, dangčiams, bei pristatomi  
penki ORGA-LINE aksesuarai (folijos, plėvelės pjaustyklės, peilių laikiklis,  
lėkščių laikiklis, prieskoninių laikiklis). Ten nėra užsakymo specifikacijų.

Brošiūra „AMBIA-LINE“ (EP-246)
Ši brošiūra paaiškina AMBIA-LINE sistemos paprastumą, joje gausu gražių nuo-
traukų su tipiniais taikymais virtuvėje, kambariuose, vonioje, ir t.t.

Brošiūra „Didesnė Jūsų baldų judėjimo kokybė“ (POS110000)
Brošiūroje pateikiama Blum temų, aktualių galutiniam vartotojui, apžvalga. Trumpa 
ir su mažai techninių detalių, ši brošiūra parodo įvairius produktus ir jų privalumus. 
Ten nėra užsakymo specifikacijų.

žurnalas „Įkvepiančios virtuvės idėjos“ (EP-286) 
„Įkvepiančios virtuvės idėjos“ – tai Blum žurnalas, kuris orientuojasi į praktiškos 
virtuvės idėjų įgyvendinimą. Jame pateikiama vertinga informacija ir sprendimai 
kaip optimizuoti laikymo vietą. Ten nėra specifikacijų užsakymui.

Dokumentai
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www.blum.com

SPACE TOWER
The ultimate solution for larder units

Cleaning information
For Blum fittings

www.blum.com

Informacijos šaltiniai galutiniams vartotojams Dokumentai

Valymo informacija (FO-024)
Šiame aplanke pateikiama informacija apie tinkamą Blum produktų valymą.

Erdvė galutiniam vartotojui Blum portale – www.blum.com/ideas
Erdvė galutiniam vartotojui portale blum.com fokusuojasi į praktiškos virtuvės 
temas. Be patarimų darbo palengvinimui, erdvės ir judėjimo technologijų apžval-
gos, rasite įkvepiančias idėjas iš realių virtuvių visame Pasaulyje. Blum žurnalas 
„Įkvepiančios virtuvės idėjos“ ir įrankis Zonų Planuoklis laikymo vietos paskaičiavi-
mui taip pat yra čia.

Brošiūra „SPACE TOWER“ (EP-264)
SPACE TOWER produktų spinta yra praktiškas sprendimas optimaliam atsargų 
laikymui. Brošiūra paaiškina privalumus ir pateikia taikymo pavyzdžius.

Zonų Planuoklis – www.blum.com/zoneplanner
Įrankis Zonų Planuoklis – tai priemonė internete, užtikrinanti galutinio vartotojo 
pasiruošimą virtuvės planavimui: pasirenkami daiktai laikymui, įrašomi kiekiai, 
ir viskas! Klientas gauna savo laikomų daiktų sąrašą, bei idėjas, kaip išnaudoti 
erdves pritaikant praktiškus spintelių sprendimus.
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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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