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Blum baldinė furnitūra
Judėjimo komfortas jūsų baldams
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Pakėlimo mechanizmai
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Stalčių sistemos

Bėgelių sistemos

Vidaus skirtukų sistemos

Judėjimo technologijos

Virtuvės
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Lengvas atidarymas, tylus ir nerei-
kalaujantis pastangų uždarymas 
pakėlimo sistemoms, durelėms ir 
stalčiams. Blum furnitūros spren-
dimai užtikrina įspūdingą judėjimą 
kokybiškuose balduose. 

Kiekvienas atvėrimas ir užvėrimas 
pilni magijos, bet tuo pačiu ir praktiški.  
Mūsų gaminiai palengvina kasdie-
nes užduotis, suteikia komforto ir 
ergonomijos. 

www.blum.com
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Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. 
Tai šeimos įmonė, veikianti tarptautiniu lygiu.  
Įmonės strateginių tikslų sritis sudaro pakėlimo, 
lankstų ir stalčių sistemos. Visais mūsų įmonės  
sukurtais gaminiais siekiama palengvinti judėjimą.

Blum
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Dizainas – tai kur kas daugiau nei tik patraukli išvaizda 
Forma, funkcionalumas ir tobulo judėjimo siekis visada buvo ir yra Blum gaminių  
neatsiejamos savybės. Todėl Blum gaminiai aukštos kokybės baldų naudojimą paverčia 
išskirtine patirtimi ir suteikia galimybę atrasti kiekvieniems namams reikalingus furni-
tūros sprendimus. Blum gaminiuose susilieja šiuolaikinės dizaino tendencijos, asmeni-
niai poreikiai ir baldų naudojimo funkcionalumas. Tai jau ne vieną kartą patvirtino viso 
pasaulio dizaino specialistai. 

Kokybė pasiteisina kasdien 
Blum pakėlimo, lankstų, stalčių, bėgelių ir stalčių vidaus suskirstymo sistemos išsiskiria 
aukšta kokybe. Ji užtikrinama visapusiškais medžiagų ir apkrovos testavimais.  
Gautus rezultatus panaudojame savo gaminių tobulinimui ir gamybai. Blum gaminiai ir 
furnitūra išsiskiria šiuolaikinėmis funkcionalumo ir pripažintomis dizaino savybėmis bei 
suteikia galimybę aukšta kokybe mėgautis bet kurioje gyvenamojoje erdvėje.

Mes tausojame aplinką 
Blum ypač rūpinasi įmonės poveikio aplinkai sumažinimu. Būtent dėl šios priežasties 
pradėti taikyti tokie standartai kaip sumanus, optimizuotas medžiagų panaudojimas, 
nuolat didinamas alternatyviųjų energijos šaltinių ir aplinką tausojančių procesų taikymas. 
Blum laikosi nuostatos, kad atsakinga ir ekologiška veikla užtikrinama tinkamai išnau-
dojant išteklius, o tai svarbu ne tik pasauliui, bet ir ateities kartoms.

Inovacijos kokybiškai gamybai 
Baldų gamyba yra vertinamas verslas, kuriuo rūpinasi Blum. Blum suteikia inovatyvius 
sprendimus, kurie užtikrina santykius tarp baldų gamintojų, naudotojų. Furnitūra veikia 
tobulai, be to galima individualiai spręsti neįprastus uždavinius. Dėl BLUMOTION  
švelniam ir tyliam uždarymui, durelių trankymasis jau praeitis. Be to, TIP-ON mechaninė 
atidarymo sistema, arba SERVO-DRIVE, elektroninė atidarymo sistema tobulai pritaiky-
tos baldams be rankenėlių visose patalpose.
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Aukštos kokybės judėjimas visose 
sieninėse spintelėse su AVENTOS

 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė nau-
dojantis pakėlimo mechanizmais
 ▬Pakeliamos durelės patraukia-
mos iš judėjimo kelio, todėl galite 
saugiai palikti jas atvertas darbo 
metu
 ▬Dėl mechanizmo fiksavimosi, ran-
kenėlė išlieka lengvai pasiekiama 
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruota BLUMOTION stabdymo 
sistema
 ▬Dangtelių pasirinkimas – pilki ir 
balti
 ▬Tinka kampu nupjautiems ar  
nufrezuotiems fasadams

Pakėlimo sistemos padidintai  
judėjimo laisvei
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AVENTOS HK-S
Mažas įprastai atidarantis  
pakėlimo mechanizmas 

AVENTOS HK-S
Mažas įprastai atidarantis  
pakėlimo mechanizmas 

AVENTOS HF
Dviejų dalių fasadą  
sulenkiantis pakėlimo  
mechanizmas

AVENTOS HL
Vertikalaus pakėlimo  
mechanizmas 

AVENTOS HK
Įprastai atidarantis  
pakėlimo mechanizmas 

AVENTOS HS
Fasadą virš spintelės  
užverčiantis pakėlimo  
mechanizmas 
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AVENTOS HF
Dviejų dalių durelėms

 ▬Maksimali judėjimo laisvė ir  
puikus priėjimas spintelės viduje
 ▬Naujos dizaino galimybės – nesi-
metriški fasadai, taip pat ir labai 
aukšti ar platūs fasadai
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė su 
elektronine atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE, dureles atidaran-
čia lengvu paspaudimu, o užda-
rančia mygtuko paspaudimu
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruotu BLUMOTION
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AVENTOS HS 
Pasukant pakeliamoms durelėms

 ▬Maksimali judėjimo laisvė ir  
puikus priėjimas spintelės viduje 
 ▬Gražus judesys: fasadai pakyla ir 
verčiasi virš spintelės 
 ▬Naujos dizaino galimybės vienos 
dalies dideliems fasadams,  
tinka net spintelėms su karnizais 
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė su 
elektronine atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE, dureles atidaran-
čia lengvu paspaudimu, o užda-
rančia mygtuko paspaudimu
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruotu BLUMOTION
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AVENTOS HL
Vertikaliai pakeliamoms durelėms

 ▬Harmoningas judesys: fasadai 
pakyla aukštyn vertikaliai
 ▬Tinka aukštoms spintoms ir  
spintelėms, kurių viršuje yra kitos 
spintelės
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė su 
elektronine atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE, dureles atidaran-
čia lengvu paspaudimu, o užda-
rančia mygtuko paspaudimu
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruotu BLUMOTION
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AVENTOS HK
Atverčiamoms durelėms

 ▬Maksimali judėjimo laisvė ir gera 
prieiga 
 ▬Nereikia daug vietos virš spintelės
 ▬Tinka ir ypač platiems fasadams
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė su 
elektronine atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE, dureles atidaran-
čia lengvu paspaudimu, o užda-
rančia mygtuko paspaudimu
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruotu BLUMOTION
 ▬Baldus be rankenėlių galima 
gaminti ir naudojant mechaninę 
atidarymo sistemą TIP-ON
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AVENTOS HK-S
Mažoms atverčiamoms durelėms

 ▬Maksimali judėjimo laisvė ir  
puikus priėjimas spintelės viduje 
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė  
mažoms pakeliamoms durelėms
 ▬Nereikia daug vietos virš spintelės 
 ▬Praktiškas virtuvės technikos 
spintelėse
 ▬Baldus be rankenėlių galima 
gaminti ir naudojant mechaninę 
atidarymo sistemą TIP-ON
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AVENTOS HK-XS
Atverčiamoms durelėms negiliose spintelėse

 ▬Maksimali judėjimo laisvė ir  
puikus priėjimas spintelės viduje
 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė  
mažoms pakeliamoms durelėms
 ▬Mažas spintelės gylio poreikis
 ▬Baldus be rankenėlių galima 
gaminti ir su mechanine TIP-ON 
atidarymo sistema
 ▬Tylus ir lengvas uždarymas dėl 
CLIP top lankstuose integruoto 
BLUMOTION
 ▬Praktiškas naudojant virš  
gartraukio 
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CLIP top

Lankstų sistemos
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CLIP top BLUMOTION

3

Geriausias durelių veikimas tik  
su CLIP top lankstais 

 ▬Teisingas sprendimas kiekvienoms 
durelėms
 ▬Aukšta kokybė – visam baldo 
amžiui
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su  
integruotu BLUMOTION
 ▬Baldus be rankenėlių galima  
gaminti ir su TIP-ON mechanine 
atidarymo sistema – tiesiog pas-
tumkite ir uždarysite
 ▬Gražūs lygūs tarpeliai dėl puikių re-
guliavimo technologijos galimybių
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CLIP top BLUMOTION 
Paslaptys viduje
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 ▬Daugybiniai tarptautiniai apdova-
nojimai už puikų dizainą
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruota BLUMOTION stabdymo 
sistema 
 ▬Pastebimai sumažina triukšmą 
namuose ir padaro uždarymą 
švelnesnį 
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 ▬Teisingas lankstas kiekvienoms 
durelėms
 ▬Lengva prieiga prie spintelės 
turinio – dėl plataus atidarymo 
kampo
 ▬Priedai CLIP top lankstams: 
Užsegamas, prisukamas,  
įgręžiamas BLUMOTION
 ▬Fasadams be rankenėlių:  
mechaninė atidarymo sistema 
TIP-ON 
 ▬Saugus naudojimas net su veidro-
džio ir stiklo durelėmis, naudojant 
CRISTALLO klijuojamas plokšteles
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LEGRABOX

Stalčių sistemos
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TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plusTANDEMBOX intivo

4

Viena programa. Keturi linijos. 
 ▬Gera apžvalga ir prieiga į tolimiau-
sius kampus su pilno ištraukimo 
stalčiais
 ▬Aukšta judėjimo kokybė dėl plunks-
nos lengvumo slydimo
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruota stabdymo sistema
 ▬Išskirtinė kokybė dėl kokybiškų 
medžiagų
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Patirkite eleganciją

Peržiūrėkite filmą  
apie LEGRABOX  
www.blum.com/ 
trailerlegrabox

LEGRABOX
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 ▬Ploni, tik 12.8 mm storio stalčių 
šonai gražiai dera su visomis  
baldų detalėmis
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruota BLUMOTION stabdymo 
sistema
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechanines TIP-ON ar  
TIP-ON BLUMOTION sistemas
 ▬Suderinama su AMBIA-LINE  
vidinių pertvarų sistema
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 ▬Kokybiški sprendimai įvairios  
paskirties baldams
 ▬Spalvos: sodriai juoda, pilka, 
matinė balta, nerūdijančio plieno 
(atspari pirštų atspaudams)
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TANDEMBOX antaro
Minimalistinė linija

 ▬Aiškus dizainas: šios linijos bruo-
žas – stačiakampiai vamzdeliai
 ▬Tos pačios sodriai juoda, pilka, 
matinė balta spalvos, bei iš nerū-
dijančio plieno
 ▬Atviras šonas naudojant tik vamz-
delį, ar uždaras su dizaino intarpu 
iš stiklo, metalo ar kitų medžiagų 
(pvz., medžio)
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechanines TIP-ON ar  
TIP-ON BLUMOTION sistemas
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 ▬Daug variantų: aukšti stalčiai,  
vidiniai stalčiai, žemi stalčiai ir 
žemi vidiniai stalčiai 
 ▬ORGA-LINE aukštų stalčių vidinių 
skirtukų sistema yra tos pačios 
spalvos, kaip stalčius
 ▬Įspūdinga kokybė, aukštas stabi-
lumas ir didelė leistina apkrova 
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TANDEMBOX intivo
Visada skirtingas, visada unikalus

Apsilankykite dizaino  
konfigūratoriaus puslapyje: 
http://myintivo.blum.com
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 ▬Daugiau vietos saugojimui dėl 
aukštų uždarų stalčių šonų
 ▬Kurkite individualizuotus stalčius, 
suderintus su baldo detalėmis ir 
gyvenimo stiliumi
 ▬Baldams, kuriuose dera vidus ir 
išorė 
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechanines TIP-ON ar  
TIP-ON BLUMOTION sistemas
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TANDEMBOX plus
Stalčių sistemų įvairovė

 ▬Šios linijos bruožas – apvalūs 
vamzdeliai
 ▬Baltos arba pilkos metalinės 
detalės, dera su pilko plastiko 
detalėmis
 ▬Galimi atviri stalčių šonai naudo-
jant tik vamzdelį, du vamzdelius, 
ar uždari su BOXSIDE
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechaninę TIP-ON sistemą
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 ▬Daug variantų: aukšti stalčiai,  
vidiniai stalčiai, žemi stalčiai ir 
žemi vidiniai stalčiai
 ▬ORGA-LINE aukštų stalčių vidinių 
skirtukų sistema yra tos pačios 
spalvos, kaip stalčius
 ▬Išmintingiems saugojimo  
sprendimams, tokiems kaip Blum 
SPACE TOWER aukšta spinta
 ▬Įspūdinga kokybė, aukštas stabi-
lumas ir didelė leistina apkrova
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TANDEM

Bėgelių sistemos



45

MOVENTO

5

Plunksnos lengvumo slydimas 
mediniams stalčiams

 ▬Paslėptas bėgelis mediniams  
stalčiams
 ▬Puikios slydimo charakteristikos 
 ▬Gera apžvalga ir prieiga į  
tolimiausius kampus su pilno 
ištraukimo stalčiais
 ▬Išbandyta kokybė kiekvienoje 
detalėje
 ▬Užsidaro tyliai ir lengvai su inte-
gruota BLUMOTION stabdymo 
sistema
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MOVENTO
Judėjimo evoliucija
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 ▬Paslėptas bėgelis su puikiomis 
slydimo charakteristikomis
 ▬Aukšta kokybė, apkrova ir stabilu-
mas su 40 kg ar 60 kg
 ▬Kerintis atidarymo lengvumas,  
net sunkiai prikrovus stalčius
 ▬Atveria plačias dizaino galimybes 
įvairiuose visų gyvenamųjų erdvių 
balduose
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechanines TIP-ON ar  
TIP-ON BLUMOTION sistemas
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TANDEM
Sklandumas ir praktiškumas visur
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 ▬Paslėptas bėgelis su laiko  
išbandytomis tolygaus slydimo 
savybėmis
 ▬Aukšta kokybė ir apkrova iki  
30 kg ar 50 kg
 ▬Galima naudoti visų patalpų bal-
duose dalinio ar pilno ištraukimo 
stalčiuose 
 ▬Baldai be rankenėlių atidaromi 
įdiegus elektroninę SERVO-DRIVE, 
arba mechaninę TIP-ON sistemą
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Vidaus skirtukų sistemos

AMBIA-LINE, skirta LEGRABOX
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Idealiai tvarkingi stalčiai
 ▬Viskas ten, kur turėtų būti,  
ir visada po ranka
 ▬Laikomi daiktai lengvai pasiekiami
 ▬Galima derinti su patogiais  
virtuvės priedais
 ▬Aukšta kokybė ir išskirtinis  
dizainas
 ▬Puikiai dera prie stalčių sistemų

ORGA-LINE, skirtas TANDEMBOX
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AMBIA-LINE,  
skirta LEGRABOX
Pavyzdinė tvarka

Pažiūrėkite filmą  
apie AMBIA-LINE 
www.blum.com/ 
trailerambialine
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 ▬Plonas tiesus dizainas
 ▬Rėmeliai gali būti bet kokioje 
pozicijoje
 ▬Įdėklai stalo įrankiams su kontei-
neriais, padengtais „Softtouch“ 
danga
 ▬Tinka bet kuriai patalpai
 ▬Galima rinktis iš plieno ar medžio 
dekorų
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AMBIA-LINE
Virtuvės priedai
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 ▬Lengvas plėvelės ir folijos naudoji-
mas su AMBIA-LINE pjaustyklėmis 
 ▬Saugus peilių laikymas  
AMBIA-LINE laikiklyje
 ▬Idealus lėkščių laikymas stalčiuje 
su Blum lėkščių laikikliu
 ▬Įvairių dydžių prieskoninės gerai 
matomos AMBIA-LINE prieskonių 
laikiklyje
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ORGA-LINE,  
skirtas TANDEMBOX

 ▬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 aukšta išilginė pertvara

Daugybė praktiškų privalumų
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ORGA-LINE
Virtuvės priedai
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 ▬Lengvas plėvelės ir folijos naudoji-
mas su ORGA-LINE pjaustyklėmis
 ▬Idealus lėkščių laikymas stalčiuje 
su Blum lėkščių laikikliu
 ▬Saugus peilių laikymas  
ORGA-LINE laikiklyje
 ▬Įvairių dydžių prieskoninės gerai 
matomos ORGA-LINE prieskonių 
laikiklyje
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Kiekvienas Blum gaminys išsiski-
ria įspūdinga judėjimo kokybe

 ▬Blum judėjimo technologijos  
atveria naujas dizaino galimybes 
 ▬Palengvina baldus, padaro juos 
praktiškesnius, patogesnius nau-
doti

Judėjimo technologijos

BLUMOTION – baldai užsidaro švelniai  
ir be pastangų
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TIP-ON – mechaninė  
atidarymo sistema

TIP-ON BLUMOTION – mechaninė atidarymo sistema  
su švelnaus uždarymo funkcija

SERVO-DRIVE – elektroninė automatinio  
atidarymo sistema
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BLUMOTION 
Tylus ir pastangų nereikalaujantis uždarymas

 ▬Adaptyvaus stabdymo sistema  
tyliam ir švelniam baldų uždarymui
 ▬BLUMOTION visuomet užsidaro 
tyliai ir švelniai, nepriklausomai 
nuo elemento svorio ir uždarymo 
jėgos 
 ▬Integruotas stalčiuose, durelėse, 
pakėlimo mechanizmuose
 ▬Patikimas ir saugus uždarymas – 
kokybė visam baldo amžiui
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SERVO-DRIVE

 ▬Elektroninė judėjimo sistema  
baldams be rankenėlių
 ▬Dizaino laisvė ir tobula judėjimo 
kokybė
 ▬Ypač praktiškas kai rankos  
užimtos: pastumkite keliu,  
klubu ar pėda
 ▬Pakėlimo sistemos uždaromos 
paspaudus lengvai pasiekiamą 
jungiklį 
 ▬BLUMOTION – tyliam ir lengvam 
užsidarymui
 ▬Lengva išbandyti stalčiuje: 
SERVO-DRIVE uno, komplektas 
vienam stalčiui, kurį lengva  
sumontuoti
 ▬Specialiai įmontuojamiems  
šaldytuvams be rankenėlių: 
SERVO-DRIVE flex

Elektroninė atidarymo be rankenėlių sistema
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TIP-ON BLUMOTION
Dvi funkcijos – nepriekaištingas derinys
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 ▬Mechaninė atsidarymo sistema 
baldams be rankenėlių
 ▬Nepriekaištingas derinys:  
Stalčiai atsidaro lengvai palietus, 
o dėl BLUMOTION užsidaro tyliai 
ir be pastangų
 ▬Net jei netinkamai atidarysite ar 
uždarysite, mechanizmas išliks 
pilnai funkcionalus
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TIP-ON 

 ▬Mechaninis atmetiklis fasadams 
be rankenėlių
 ▬Stalčiai, pakėlimo sistemos, dure-
lės atsidaro lengvai paspaudus
 ▬Baldai saugiai užsidaro lengvai 
paspaudus 
 ▬Net jei netinkamai atidarysite, 
mechanizmas išliks pilnai funk- 
cionalus

Mechaninė automatinio atsidarymo sistema



69



70

TIP-ON 2SERVO-DRIVE 1 TIP-ON BLUMOTION 1

██ █

██

██ █ █

██ █ █

BLUMOTION

3

Blum judėjimo technologijos pritaikomos šioms sistemoms:

1) Galima naudoti su BLUMOTION 
2 Negalima naudoti su BLUMOTION 
3) Tik AVENTOS HK, HK-S ir HK-XS

Lankstų sistemos

Stalčių sistemos

Bėgelių sistemos

Pakėlimo mechanizmai

Judėjimo technologijos
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270 – 600

450 – 750

270 – 600

270 – 600

270 – 600 450 – 600

270 – 300 350 – 400

250 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

450 – 650

TIP-ON

TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION

450 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

BLUMOTION

BLUMOTION

270 – 600

250 – 600

270 – 550

250 – 600 250 – 600

260 – 560 260 – 560

LEGRABOX 
nominalūs ilgiai, mm

TANDEMBOX 
nominalūs ilgiai, mm

Stalčių sistemos

MOVENTO 
nominalūs ilgiai, mm

TANDEM,  
pilno ištraukimo 
nominalūs ilgiai, mm
TANDEM,  
nepilno ištraukimo 
nominalūs ilgiai, mm

Bėgelių sistemos

20 kg 30 kg30 kg 40 kg40 kg 50 kg 70 kg70 kg70 kg65 kg 65 kg50 kg40 kg30 kg

30 kg60 kg40 kg 40 kg 50 kg 60 kg60 kg50 kg40 kg30 kg
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Virtuvės

DYNAMIC SPACE – idėjos praktiškoms virtuvėms
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Praktiški spintelių sprendimai
Inovatyvios judėjimo  
technologijos

Išmanios vidaus tvarkymo galimybės
Aukštos kokybės furnitūros  
sistemos
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DYNAMIC SPACE
Idėjos praktiškoms virtuvėms

Blum idėjos  
www.blum.com/ideas
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Nuostabios ir praktiškos virtuvės,  
kuriomis džiaugiamasi kiekvieną 
dieną. Praktiškos virtuvės savybės

 ▬Optimizuoti darbo procesai  
(darbo eiga)
 ▬Optimaliai išnaudota vieta  
(erdvė)
 ▬Aukščiausios kokybės judėjimas

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

www.blum.com/ideas
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Štai kaip tai daroma: 
Darbo eiga 

 ▬Virtuvės dalijimas į penkias zonas 
padeda sukoncentruoti viską ten, 
kur to reikia
 ▬Tai sutaupo laiką ir pastangas
 ▬Dėl pilno ištraukimo matomas  
visas stalčiaus turinys, net virtuvės 
kampuose
 ▬Viskas tvarkingai surūšiuota  
naudojant AMBIA-LINE ir  
ORGA-LINE skirtukų sistemas
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Ruošos zonaDaiktų zona Virimo zonaValymo zonaProduktų zona
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Daugiau erdvės geroms idėjoms: 
Erdvė

 ▬Reikalavimai erdvei priklauso nuo 
namų dydžio, bei nuo gaminimo ir 
apsipirkimo įpročių
 ▬Naudinga optimizuoti erdvę, pvz., 
panaudoti SPACE TOWER aukštą 
spintą, Blum stalčių po kriaukle, 
SPACE CORNER kampinę spin-
telę
 ▬Sutaupykite daugiau naudingos 
erdvės naudodami aukštesnius, 
platesnius ir gilesnius stalčius
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Naudodami vieną platų stalčių vietoje 
dviejų siaurų, galite sukurti iki 15 % daugiau 
laikymo vietos.

Aukšti stalčiai su uždarais šonais padidina 
laikymo vietą iki 55 %. 

Ilgesni stalčiai suteikia iki 30 % papildomos 
laikymo vietos.
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Įkvepianti technologija: 
Judėjimas

 ▬Patogu, kai atidarymas ir uždary-
mas nereikalauja pastangų
 ▬Inovatyvios Blum judėjimo  
technologijos padeda virtuvių 
naudotojams
 ▬Lengvas atidarymas, tolydus 
slydimas ir švelnus užsidarymas 
tikrai palengvina darbą
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Optimizuokite savo virtuvės dizainą

Zonų planuoklis

www.blum.com/ 
zoneplanner
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Zonų planuoklis yra internetinis  
įrankis, padėsiantis Jums pasiruošti 
virtuvės planavimui: pasirinkite  
daiktus, kuriuos ketinate saugoti, 
nustatykite jų kiekius, gaukite pata-
rimus 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 žinosi-
te savo poreikius, todėl rezultatas – 
tinkama virtuvė.

www.blum.com/zoneplanner
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Gyvenamosios erdvės

Svetainės
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9

Darbo erdvės 

Miegamieji ir persirengimo kambariai Vonios kambariai

Žaidimų kambariai
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Furnitūros sprendimai 
svetainei

 ▬Palaikomi universalūs dizaino 
trendai, tokie kaip aukšti fasadai
 ▬Lengvas atidarymas, švelnus 
judėjimas ir tylus uždarymas
 ▬Baldams be rankenėlių:  
elektroninė atidarymo sistema 
SERVO-DRIVE, arba mechaninės 
TIP-ON ar TIP-ON BLUMOTION 
sistemos
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 ▬Aukštas stabilumas net sunkiems 
stalčiams
 ▬Pilno ištraukimo stalčiuose daiktai 
yra lengviau pasiekiami
 ▬Individualūs baldų interjero  
akcentai, su dizaino elementais  
iš bet kokios medžiagos
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Sprendimai miegamiesiems 
ir persirengimo kambariams
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 ▬Švelnus durelių, stalčių, pakėlimo 
mechanizmų uždarymas
 ▬Švelnus slydimas ir aukštos  
stabilumo charakteristikos 
 ▬Blum furnitūra sukurta, kad teiktų 
džiaugsmą visą baldų tarnavimo 
laiką.
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 ▬Aukščiausia judėjimo kokybė  
atidarant ir uždarant
 ▬Paslėpti bėgeliai tvarkingam  
baldų interjerui
 ▬Aukštos kokybės spintelių įranga 
kokybiškiems baldams
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Kūrybiški sprendimai 
vonioms

 ▬Vizualinė stalčių ir jų skirtukų 
darna
 ▬Kosmetikos priemonės tvarkingai 
ir saugiai surūšiuotos
 ▬Lanksčios dizaino galimybės  
stalčiams iš metalo ir medžio



95



96

Furnitūros sprendimai  
žaidimų kambariui

 ▬Aukšti stalčiai uždarais šonais 
geriau išnaudoja erdvę
 ▬Aukštas stabilumas net sunkiems 
stalčiams
 ▬Kūrybingos idėjos stalčių šonams
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Sprendimai darbo erdvei

 ▬Ergonomiški sprendimai  
efektyviam darbui
 ▬Individualus baldų dizainas tinka 
kiekvieno skoniui
 ▬Aukštos kokybės sprendimai  
patraukliam prekių pristatymui
 ▬Aukšta kokybė – visam baldo 
amžiui
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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

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


