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Gaminiai ir paslaugos



Blum pakėlimo sistemos, lankstai, stalčių ir bėgelių sistemos pasižymi naujau-
siomis technologijomis ir 60 metų kaupta gamybine patirtimi. Aukšti testavimo 
standartai užtikrina tobulą veikimą – nuo lengvos atidarymo jėgos, iki švelnaus 
užsidarymo. Aukšta kokybė yra užtikrinama visam baldų tarnavimo laikotarpiui.

Originalių Blum gaminių  
kokybė – tobulas veikimas
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Pasitelkus Blum judėjimo technologijas ne tik lengviau atidaryti ir uždaryti baldus: 
dėl jų judėjimas tampa užburiančiu potyriu. Aukštos kokybės judėjimas įvairios 
paskirties gyvenamosiose patalpose – elektrinis arba mechaninis.

Judėjimo technologijos užtikrina 
tobulą veikimo kokybę
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pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

stalčiams

pakėlimo sistemoms, stalčiams, šaldytuvams, 
šaldikliams ir indaplovėms

kai kurioms pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

Mechanika

Mechanika

Elektronika

Mechanika

švelnus  
užsidarymas

atidarymas  
ir švelnus  

užsidarymas

atidarymas  
ir švelnus  

užsidarymas

atidarymas

Švelnus lengvas užsidarymas visuose  
balduose – nesvarbu kokie sunkūs stalčiai, 
durelės ar pakeliami fasadai.

Stalčiai atsidaro lengvai paspaudus – tiek, kad fa-
sado kraštas būtų lengvai pasiekiamas. Atidaryti 
galima ir traukiant. Užsidaro švelniai ir lengvai 
su minimalia jėga dėl integruotos BLUMOTION 
sistemos. Taip pat galima uždaryti stumiant.

Padeda atidaryti pakėlimo sistemas ir stalčius 
palietus fasadus. Judesys įvyksta lyg savaime. 
Švelnus ir lengvas uždarymas su integruota 
BLUMOTION sistema. Pakėlimo sistemos užsi-
daro ypač lengvai, tiesiog mygtuko paspaudimu.

Baldai atsidaro lengvai paspaudus – tiek,  
kad fasado kraštas būtų lengvai pasiekiamas. 
Uždaroma stumiant, be stabdymo.
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www.blum.com/aventos 

AVENTOS pakėlimo mechanizmai užtikrina puikų kasdien naudojamų pakabi-
namų spintelių durelių veikimą. Tiek virtuvėse, tiek kambariuose, maži ar dideli 
fa sa dai su AVENTOS pakėlimo sistemomis atidaromi itin lengvai ir užsidaro 
tyliai ir švelniai dėl integruotos BLUMOTION sistemos. Judėjimo laisvė visuo-
met užtikrinama, nes fasadai netrukdo po jais vaikščioti.

Pakėlimo sistemos –  
dar didesnė judėjimo laisvė

Sužinokite daugiau apie 
skirtingų pakėlimo sistemų 
pranašumus
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AVENTOS HF –
Sistemos dviejų dalių dure-
lėms
Sprendimas aukštoms sie ni nėms 
spintelėms su dvigubomis durelė-
mis ir minimaliu erdvės poreikiu 
prie lubų.

AVENTOS HS –
Virš špintelės fasadą  
užverčianti sistema
Idealus sprendimas dideliems 
ištisiniams fasadams. Virš spin-
telės galima montuoti profilinius 
karnizus.

AVENTOS HL –
Lygiagretaus pakėlimo sistema
Tinka tiek aukštoms spintoms, 
tiek ir sieninėms spintelėms. 
AVENTOS HL taip pat puikiai 
tinka specialiems atvejams, pvz., 
balduose paslepiant buitinę 
techniką.

AVENTOS HK-XS –
Taupantis erdvę pakėlimo me-
chanizmas
Tinka daugeliui atvejų (tiek 
aukštose spintose, tiek sieninėse 
spintelėse), montavimui reikalauja 
mažai erdvės. Ypač pasiteisina 
negiliose spintelėse.

AVENTOS HK-S –
Mažiems atveriamiems  
fasadams
Teisingas sprendimas mažes-
niems vientisiems fa sa dams, 
pvz., virš ūkinės spintos ar 
šaldiklio. Kompaktiški gabaritai 
reiškia, kad galima montuoti ir 
labai mažose spintelėse.

AVENTOS HK top –
Pakėlimo sistema  
atveriamiems fasadams
Kompaktiška, minimalistinė,  
itin funkcionali. Gali būti su elek-
tronine automatinio atidarymo  
sistema. Tinka mažiems ir dide-
liems fasadams. Reguliuojama 
atsidarymo kampo ribojimo ir  
saugumo sistemos – integruotos.
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Blum išsamus lankstų asortimentas apima beveik visus taikymo atvejus. 
Lankstų sistemos pasižymi patikimumu, itin patogiu reguliavimu, paprastu  
montavimu ir patraukliu dizainu.

Lankstų sistemos įvairiems  
montavimo atvejams
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MODUL
Klasikinė konstrukcija ir patikimas 
veikimas – MODUL tvirtinimo būdas 
pasiteisino per daugelį metų. Ši lankstų 
sistema yra itin populiari tarp baldų 
gamintojų.

CLIP top
Tiesiog prisekite ir viskas. CLIP top 
asortimente yra paprasti ir specialūs 
lankstai įvairiems taikymams. Galima 
derinti su BLUMOTION arba TIP-ON.

CLIP top BLUMOTION
Inovatyvios technologijos mažiausioje 
erdvėje. CLIP top BLUMOTION  
lanksto švelnaus uždarymo sistema 
BLUMOTION integruota lanksto  
galvutėje.
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Blum stalčių sistemos siūlo platų dizaino galimybių spektrą, tenkinantį  
išrankius baldų pramonės poreikius. Jos pasižymi plunksnos lengvumo  
slydimu, įspūdinga kokybe ir elegantišku dizainu.

Stalčių sistemos įvairiems  
dizaino poreikiams
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METABOX
METABOX stalčius sudaro vos keli 
komponentai, pagaminti iš kokybiškų 
atsparių medžiagų, jie tinka įvairiems 
taikymams. BLUMOTION sistemą gali-
ma įrengti papildomai.

TANDEMBOX
TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX  
antaro ir TANDEMBOX plus siūlo dau-
gybę dizaino variantų, naudojant tuos 
pačius bėgelius. 

LEGRABOX
Lengvas ir tiesus dizainas su plonais, 
tik 12.8 mm storio, stalčių šonais – tai 
LEGRABOX. Greta LEGRABOX pure 
su matiniais, metališkais pa vir šiais,  
LEGRABOX free versija leidžia aukš-
tuose stalčiuose individualizuoti šonų 
dizainą.
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Su Blum praktiška stalčių vidaus skirtukų sistema kiekvieną stalčių sutvarkysi-
te taip, kaip reikia. Visi laikomi daiktai turi savo vietas, laikomi saugiai ir lengvai 
pasiekiami. Daiktų laikymo vietą galite išnaudoti optimaliai ir pritaikyti pagal 
asmeninius poreikius.

Vidinių skirtukų sistemos idealiai 
tvarkai stalčiuose
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Praktiški virtuvės priedai
Gausus virtuvės priedų asortimentas pa-
lengvina įvairius virtuvės darbus. Peiliai, 
lėkštės, prieskoniai, maistinė plėvelė 
ir aliuminio folija laikoma tvarkinga ir 
saugiai, visada lengva pasiekti.

ORGA-LINE, skirtas TANDEMBOX
ORGA-LINE padeda stalčiuose sukurti 
praktišką tvarką. Aukštos kokybės ne-
rūdijančio plieno loveliuose turinys pui-
kiai matomas, jį lengva pasiekti. Visas 
pertvaras galima perstatyti, pritaikant 
laikomiems daiktams.

AMBIA-LINE, skirta LEGRABOX
Elegantiška skirtukų sistema užtikrina 
tvarką visose namų erdvėse. Rėmelius 
lengva perstatyti pagal poreikius, nau-
dojamos aukščiausios kokybės me-
džiagos, tokios kaip plienas ir medžio 
kompozitai.
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Bėgelių sistemos užtikrina, kad mediniai ir metaliniai stalčiai atsidarytų bei 
užsidarytų tobulai lengvai. Net ir sunkiai prikrauti stalčiai slysta lengvai ir ne-
nusvyra. Lengvesnis gyvenimas visose gyvenamosiose erdvėse.

Bėgelių sistemos  
tobulam veikimui
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STANDARD
STANDARD yra matoma bėgelių sistema, patikima ir 
patikrinta laiko. Šią bėgelių sistemą sudaro tik keli kom-
ponentai, todėl jos surinkimas yra greitas ir paprastas.

MOVENTO
MOVENTO bėgelių sistema pasižymi ypač švelniu sin-
chronizuotų profilių slydimu, 4 krypčių fasado reguliavi-
mo galimybėmis, bei galima 40 kg ir 60 kg apkrova.

TANDEM
Pilno ir dalinio ištraukimo TANDEM bėgeliai pasižymi  
tobulai lengvu slydimu ir naudojimosi paprastumu.  
Galima rinktis arba su užsegamais fiksatoriais, arba su 
greito montavimo kaiščiais. TANDEM 19 mm – bėgelių 
sistema stalčiams su mediniais šonais nuo 17 to 19 mm.

Ištraukiamos lentynos fiksavimo sistema,  
skirta MOVENTO ir TANDEM
Gyvenimo kokybė lydima dizaino ir patogumo. Mes 
sukūrėme praktišką ištraukiamų lentynų fiksavimo 
sistemą su pilno ištraukimo MOVENTO ar TANDEM 
bėgeliais. Neatkreipianti dėmesio ir vietą taupanti  
sistema tvirtai laiko lentyną.
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Gamyba turi būti tiksli, tik tuomet pakėlimo, stalčių, bėgelių ir lankstų sistemų 
judėjimas bus nepriekaištingas. Blum montavimo įrenginiai palengvina  
gamybą, užtikina tikslumą. Jie taip pat atitinka visus saugumo reikalavimus.

Montavimo įrenginiai tiksliai  
gamybai
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▬

Šablonai ir matricos
Šablonai ir matricos užtikrina tikslų 
pozicionavimą ir garantuoja optimalų 
Blum gaminių funkcionalumą. Juos 
galima naudoti tiek gamykloje, tiek ir 
kliento namuose.

Montavimo įrenginiai
Montavimo įrenginiai padeda optimi-
zuoti surinkimo operacijas. Juos lengva 
nustatyti ir naudoti.

Gręžimo ir montavimo staklės
Blum gręžimo ir presavimo staklių 
asortimentas pritaikytas visoms kas die-
nėms montavimo situacijoms. Greitas 
nustatymas ir lengvas darbas užtikrina 
efektyvų visos Blum furnitūros monta-
vimą.
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www.blum.com/services

Per Blum E-SERVICES mes galime su Jumis bendrauti gyvai bet kur bet kuriuo 
metu. Mūsų paslaugos pritaikytos Jūsų kasdieniam darbui. Kai kurios padeda at-
likti individualias užduotis, kitos skirtos gamybos procesų žingsnių palengvinimui. 
Jos padės Jums pasiekti norimą rezultatą greičiau ir efektyviau.

Visiškas palaikymas –  
kiekvienam proceso žingsniui
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/productconfigurator

www.blum.com/ccds

Marketingas
Su Blum E-SERVICES visuomet lengvai pa-
sieksite gaminių ir marketingo dokumentaciją.  
Marketingo medžiagos bibliotekoje rasite 
profesionaliai paruoštą marketingo medžiagą, 
aukštos raiškos nuotraukas, filmus, brošiūras –  
visada atnaujinamas ir prieinamas bet kuriuo 
metu. 

Gaminių pasirinkimas, projektavimas  
ir užsakymas
Gaminių konfigūratorius yra greita ir lengvai pri-
taikoma priemonė tinkamų sprendimų parinkimui, 
detalių sąrašų sudarymui (su integruota klaidų 
patikra) ir CAD duomenų atsisiuntimui. Išsaugokite 
ir tvarkykite planavimo rezultatus skiltyje „Mano 
projektai“ ir patogiai ruoškite užsakymus skiltyje 
„Mano užsakymų sąrašai“. 

Montavimas ir reguliavimas
EASY ASSEMBLY programėlė mobiliems 
įrenginiams montuotojams pateikia naudingas 
instrukcijas ir video medžiagą tiesiog darbo 
vietoje. Visa reikalinga informacija tiksliam ir 
lengvam Blum gaminių montavimui ir regulia-
vimui taip pasiekiama ir neprisijungus.

CAD/CAM duomenų paslauga
CAD/CAM duomenų paslauga leidžia atsisiųsti  
ir naudoti CAD ir CAM duomenis kaip paketą, 
arba individualiai. 
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www.blum-inspirations.com

Blum idėjos  
praktiškiems namams
Patikimi sprendimai daro virtuves funkcionalesnes ir unikalesnes, taip sukurdami 
dar didesnį įspūdį. Prisijunkite prie mūsų atradimų kelionėje į kūrybingą baldų 
sprendimų pasaulį.
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Skirta virtuvės naudotojams
Blum jau daugelį metų stebi ir tiria vir-
tuvės naudotojų įpročius ir darbų eigą 
visame pasaulyje. Surinkti pastebėjimai 
panaudojami naujoms idėjoms ir prak-
tiškiems sprendimams, kurie atitinka 
virtuvių naudotojų poreikius.

Funkcionalios virtuvės
Virtuvės baldai naudojami labai  
intensyviai, todėl turi atlaikyti  
kasdienio naudojimo sunkumus.  
DYNAMIC SPACE suteikia Jums 
daugybę idėjų, kaip virtuvėje maksi-
maliai padidinti daiktų laikymo vietą, 
patogumą ir ergonomiškumą.  
Pasidalinkite savo patirtimi.

Praktiški spintelių sprendimai
Norite daugiau vietos savo namuo-
se? Su mūsų sprendimais – tai Jūsų. 
Nesvarbu, ar tai būtų SPACE TOWER 
produktų spinta ar SPACE CORNER 
spintelė, mūsų sprendimai sukuria 
funkcinį daiktų laikymą anksčiau 
neišnaudotose vietose. SPACE TWIN  
ir SPACE STEP paverčia mažas erdves 
ir spintelių cokolius vertinga daiktų 
laikymo vieta.
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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.

www.blum.com

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
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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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