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Viskas turi dvi puses

Dizainas
Baldai turi gerai atrodyti ir atitikti asmeninį  
stilių – nesvarbu, ar jie buvo kuriami pagal  
individualius pageidavimus, ar pagal bendras  
tendencijas. Baldai su  Blum furnitūra yra sėkmingi, 
nes veikia nepastebimai. Furnitūros sprendimai 
padeda įgyvendinti Jūsų dizaino idėjas ir atitinka 
naujausias tendencijas.
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... ir funkcija
Baldai taip pat turi būti ir funkcionalūs, nes funkcio- 
nalumas labai svarbus galutiniams vartotojams. 
Funkcionalumas – tai baldų ergonomiški spren-
dimai, kurie suteikia pakankamai vietos patogiam 
daiktų saugojimui.
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Pakėlimo sistemos
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www.blum.com/
liftsystems2 

AVENTOS pakėlimo sistemos užtikrina aukščiau- 
sios kokybės fasadų judėjimą pakabinamose 
spintelėse. Plokštumos pakyla ir sustoja aukščiau 
žmogaus judėjimo erdvės, taip atverdamos priei-
gą prie spintelių turinio.

AVENTOS užtikrina visišką patogumą naudotojui. 
Net sunkūs fasadai pakyla lengvai, o dėl integruo-
tos stabdymo sistemos BLUMOTION, užsidaro 
tyliai ir švelniai.

Derinant su SERVO-DRIVE ir TIP-ON automatinio 
atidarymo sistemomis, AVENTOS furnitūrą taip 
pat galima naudoti ir balduose be rankenėlių.  
Tai atveria naujas dizaino galimybes: virtuvėje ar 
kitoje gyvenamojoje erdvėje, esant mažiems ar 
dideliems fasadams, AVENTOS užtikrina,  
kad pakėlimo mechanizmai lengvai atsidarytų. 

Apie musBaldų idėjosGaminiai Virtuvės idėjos

http://www.blum.com/liftsystems
http://www.blum.com/liftsystems
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AVENTOS HF AVENTOS HK-S AVENTOS HK-XSAVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK top

AVENTOS suteikia galimybę kurti horizontalių fasadų raštą pakabinamose spintelėse.

Dvigubų durelių pakėlimo 
sistema:  
Mechanizmas pakelia abu  
durelių fasadus

Fasadą virš spintelės paverčiantis 
pakėlimo mechanizmas:  
Fasadai kyla ir verčiasi virš 
spintelės

Vertikalaus pakėlimo  
mechanizmas:  
Fasadas pakyla lygiagrečiai 
spintelės plokštumai

Įprastas atsidarymas:  
Fasadas tiesiog pasisuka

Mažas įprastai atidarantis  
pakėlimo mechanizmas: 
Fasadas tiesiog pasisuka

Ypač mažas pakėlimo  
mechanizmas:  
Fasadas tiesiog pasisuka

Forma

 ▬ Galimas plotis iki 1800 mm, aukštis iki 1040 mm
 ▬ Ypatingai plačius elementus galima sujungti su 
AVENTOS detalėmis
 ▬ Galima naudoti didelius fasadus su arba be 
tarpeliu centre
 ▬ AVENTOS dangteliai gali būti baltos, šviesiai 
arba tamsiai pilkos spalvos
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SERVO-DRIVE

TIP-ON

© Copyright by Blum

.. ir vėl užsidaro paspaudus jungiklį.SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS: fasadai be rankenėlių 
atsidaro vos paspaudus ...

Su TIP-ON fasadai be rankenėlių atsidaro vos paspaudus. Norėdami uždaryti, tiesiog paspauskite ir užverkite. 

Funkcija

 ▬ Sunkūs fasadai su SERVO-DRIVE atsidaro lengvai paspaudus
 ▬ Fasadas lieka reikiamoje padėtyje
 ▬ SERVO-DRIVE sistema gali būti naudojama su AVENTOS HF, HS, HL ir HK top

Funkcija

 ▬ Paprastas atidarymas vienu prisilietimu
 ▬ Saugus uždarymas stumiant 
 ▬ TIP-ON galima naudoti su AVENTOS HK top, HK-S ir HK-XS
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CLIP top lankstai gaminami įvairiems durelių 
atidarymo kampams ir taikymams. Juos galima 
naudoti skirtingų aukščių, storių bei medžiagų 
durelėms; taip pat stiklinėms ir veidrodinėms 
durelėms. Tikslus 3 dimensijų reguliavimas leidžia 
lengvai suvienodinti visus tarpelius. Reguliavimo 
ir tvirtinimo varžtai pasislepia po dangteliais.

Naudojant BLUMOTION sistemą, durelės visada 
užsidaro švelniai ir lengvai. Technologija yra  
integruota CLIP top BLUMOTION lankstuose, 
todėl yra visiškai nematoma.

Lankstų sistemos
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www.blum.com/hinges1 

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Forma

 ▬ Dizaino galimybės tampa beveik neribotos, 
panaudojant lankstus stiklui, aliuminio rėmelio 
durelėms, bei kitus ypatingus sprendimus
 ▬ Tikslius fasadų tarpelius labai lengva  
sureguliuoti per trumpiausią laiką 
 ▬ Lankstai puikiai įsilieja į harmoningą baldų 
vidaus erdvę
 ▬ Juodi „Onyx“ spalvos lankstai nepriekaištingai 
dera tamsiuose balduose. Suteikiama didesnė 
dizaino laisvė kuriant baldus.
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Aukščiausios kokybės judėjimas su kampiniais nuo -50° iki +50° lankstais.

Funkcija

 ▬ Skirtingi atidarymo kampai užtikrina lengvą 
priėjimą prie spintelių vidaus
 ▬ Net ir labai sunkios durys atsidaro ir užsidaro 
lengvai
 ▬ Jei durelės mažos ir lengvos, BLUMOTION 
funkciją galima išjungti
 ▬ Švelnus ir lengvas užsidarymas su 
BLUMOTION
 ▬ Taip pat yra lankstai ploniems fasadams

Baldai atrodo įspūdingai dėl plonų fasadų ir pirmaujančių Blum 
technologijų. 

Dar didesnis patogumas naudoti spinteles su vidiniais stalčiais arba  
ištraukiamomis lentynomis: CLIP top BLUMOTION lankstas su 0-niu išsikišimu.

Lankstai ir klijuojamos plokštelės – idealu stiklinėms vitrinoms. 
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Nesvarbu, virtuvėje, svetainėje, vonios kambaryje 
ar biure: stalčiai ir ištraukiamos lentynos puikiai 
tinka bet kuriame kambaryje. Daiktus juose pato-
gu apžvelgti ir paimti. 

Įvairios stalčių sistemos suteikia daug dizaino 
galimybių, todėl lengva įgyvendinti individualias 
idėjas. LEGRABOX produktų grupę charakte-
rizuoja plonas ir tiesus dizainas. TANDEMBOX 
produktų grupę sudaro trys stiliai, tikrai rasite sau 
tinkamą.

Blum stalčių sistemos pasižymi plunksnos  
lengvumo slydimu ir integruota švelnaus  
uždarymo sistema BLUMOTION, užtikrinančia 
tobulą judėjimą visuose namų balduose.  
Dizainą be rankenėlių lengva kurti  
su elektronine atidarymo sistema SERVO-DRIVE,  
bei mechaninėmis sistemomis  
TIP-ON BLUMOTION, arba TIP-ON.

Stalčių sistemos
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www.blum.com/boxes1 

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Forma

 ▬ LEGRABOX ir TANDEMBOX programų linijos 
suteikia naujas dizaino galimybes
 ▬ Įvairūs aukščiai ir formos, o taip pat įspūdinga 
spalvų ir medžiagų gama užtikrina individualu-
mą kiekviename lygmenyje
 ▬ Taip pat galima gaminti ypatingai plačius 
stalčius
 ▬ Galimi variantai ir be rankenėlių
 ▬ Lengva tiksliai ir greitai sureguliuoti lygius 
tarpelius tarp fasadų
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Funkcija

 ▬ Tiekiame įvairias stalčių sistemas:  
aukšti stalčiai, vidiniai stalčiai, stalčiai ir 
SPACE CORNER sprendimas kampinei  
spintelei
 ▬ Pilno ištraukimo stalčiuose geriau matomi  
laikomi daiktai, patogu juos paimti net iš  
stalčiaus galo
 ▬ Specialios vidaus skirtukų sistemos siūlo  
naujas pritaikymo galimybes
 ▬ Platūs ir sunkūs stalčiai lengvai atidaromi  
ir uždaromi
 ▬ Lengvai atidaromi baldai be rankenėlių gali 
būti gaminami naudojant įvairias automatinio 
atidarymo sistemas

Dalinis ištraukimas Pilnas ištraukimas

Stenkitės nenaudoti lentynų 
apatinėse spintelėse.

Stalčiai leidžia aiškiai pamatyti 
visą jų turinį ir lengvai jį pasiekti.
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LEGRABOX
LEGRABOX pasižymi plonu tiesiu dizainu, aiškiomis linijomis, bei aukštesnio 
lygio naudojimo patogumu. 3 dimensijų fasado reguliavimas užtikrina greitą 
ir lengvą tarpelių išlyginimą. Baldus be rankenėlių galima lengvai pagaminti 
naudojant mechanines ir elektronines atidarymo sistemas. 
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Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/ 
legrabox1

Plonas dizainas
LEGRABOX stalčių dizainas – tendencijos 
atveriančios naujausias baldų dizaino galimybes 
visuose namuose. Stalčiaus šonai yra lygūs  
tiek viduje tiek išorėje, taip pat įspūdingai ploni 
(tik 12.8 mm), todėl puikiai tinka balduose visose 
namų erdvėse.
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Gaminiai

LEGRABOX free leidžia individualizuoti stalčius naudojant įvairius pasirinktus dizaino elementus.  
Tiekiama užsakius.

Visų detalių spalvos ir medžiagos yra suderintos.

Stalčiai  gali būti gaminami įvairių aukščių, ilgių ir spalvų.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX intivo suteikia galimybę personalizuoti stalčių šonų dizainą.  
Galite rinktis klasikinį BOXCAP dizainą, kurio spalva atitinka stalčiaus šono 
spalvą. Arba pasirinkti dizaino elementą pagal Jūsų skonį, pvz., odą, stiklą, 
medį, tvirtinamą su BOXCOVER. Kitais žodžiais, TANDEMBOX intivo suteikia 
didelę dizaino laisvę.
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Personalizuotas dizainas, kai pasirenkami dizaino elementai, tvirtinami prie fasado  
ir nugarėlės su BOXCOVER.

Gaminiai

Patenkinkite klientų individualius poreikius naudodami dizaino elementus iš skaidraus ar matinio stiklo, su ar be piešinio.

Klasikinis dizainas su BOXCAP, kurio spalva atitinka stalčiaus šono spalvą.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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TANDEMBOX antaro
Mažiau kartais reiškia daugiau! Štai kur pasitarnauja TANDEMBOX antaro.  
Visi stalčių, vidinių stalčių, aukštų stalčių komponentai yra spalviškai suderinti. 
Galite gaminti uždarus stalčius naudodami dizaino elementus iš įvairių medžiagų. 
Stačiakampiai paaukštinimo vamzdeliai pabrėžia minimalistinę konstrukciją. 
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Gaminiai

TANDEMBOX antaro pasižymi aiškiu stačiakampiu stiliumi – nesvarbu, ar su paaukštinančiais vamzdeliais ar su dizaino elementais.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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TANDEMBOX plus
TANDEMBOX plus suteikia dizaino pasirinkimo laisvę. Galimos įvairių 
aukščių stalčių konstrukcijos: uždarais šonais arba su paaukštinančiais 
vamzdeliais. Pagrindinis programos bruožas – apvalūs vamzdeliai ir pilkos 
jungiančios detalės iš nailono.
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Nesvarbu, ar tai paprastas ar dvigubas vamzdelis, ar uždaras BOXSIDE paaukštinimas: su TANDEMBOX plus svajonės pildosi.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/runners1 

Bėgelių sistemos
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Mediniai stalčiai, pagaminti staliaus ar gamykloje, 
siauri ar platūs, žemi ar aukšti: Blum bėgelių siste-
mos nustebins Jus savo nepriekaištingu veikimu 
net tuomet, kai stalčiai pilni sunkių daiktų.

Galite naudoti mechanines ar elektronines automa-
tinio atidarymo sistemas baldams be rankenėlių. 
O su integruota adaptyvaus stabdymo sistema 
BLUMOTION jie užsidaro švelniai ir be garso.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Forma

 ▬ Bėgeliai yra nematomi baldų naudotojui 
 ▬ Didelis sprendimų pasirinkimas:  
pvz., ištraukiamos lentynos su borteliais,  
maži stalčiai arba ypač platūs stalčiai
 ▬ Visai nesudėtinga tiksliai sureguliuoti fasadų 
tarpelius, nes reguliavimo sistema veikia labai 
paprastai
 ▬ Galimi variantai ir be rankenėlių
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Funkcija

 ▬ Sunkūs stalčiai nenusvyra, tolydžiai slysta  
net pilni sunkių daiktų
 ▬ Pilno ištraukimo stalčiai leidžia aiškiai pamatyti 
visą jų turinį ir lengvai jį pasiekti
 ▬ Lengvai atidaromi fasadai be rankenėlių su 
mechanine ar elektrine atidarymo sistema
 ▬ Švelnus ir lengvas užsidarymas su 
BLUMOTION

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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MOVENTO
Judėjimo evoliucija. MOVENTO jau žinomą ir išbandytą judėjimą pakelia  
į naują lygį. Sinchronizuotas plunksnos lengvumo slydimas užtikrina  
aukščiausios kokybės judėjimą. Veikia visais atvejais: stalčiai, aukšti stalčiai, 
žemi ir aukšti vidiniai stalčiai, ištraukiamos lentynos.
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MOVENTO yra kokybės, stabilumo ir tvirtumo pavyzdys.4 dimensijų reguliavimas užtikrina greitą ir lengvą fasadų tarpelių išlyginimą.

MOVENTO sinchronizuotų bėgelių sistema garantuoja stabiliai kokybišką lengvą slydimą.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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TANDEM
TANDEM – tai paslėptų bėgelių sistema mediniams stalčiams.  
Net ir sunkiai prikrautų stalčių slydimas lengvas kaip plunksnelė.  
Minimalus atidarytų stalčių nusvirimas leidžia gaminti plačius  
ir ilgus stalčius arti grindų. Į savo asortimentą įtraukėme  
TANDEM 19 mm – bėgelių sistemą mediniams stalčiams, kurių  
šono storis 17–19 mm.
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Papildoma šoninė stabilizacija padeda labai platiems stalčiams judėti stabiliai ir švelniai.

Kokia Blum technologija užtikrina plunksnos lengvumo slydimą? Tai trintį mažinantys cilindriniai voleliai ir švelnus perėjimas tarp profilių judėjimo metu.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Gaminiai

Ištraukiamos lentynos  
fiksavimo sistema, skirta  
MOVENTO ir TANDEM

Gyvenimo kokybę lemia ne tik dizainas, bet ir  
patogumas. Štai kodėl mes sukūrėme praktišką 
fiksavimo sistemą, tinkančią pilno ištraukimo  
MOVENTO ir TANDEM bėgeliams. Sistema  
užsifiksuoja ištrauktą lentyną iš abiejų pusių,  
o sinchronizavimo funkcijos dėka gali būti lengvai 
atleidžiama viena ranka.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/ 
innerdividingsystems1

Su Blum praktiška stalčių vidaus skirtukų sistema 
kiekvieną stalčių sutvarkysite taip, kaip reikia.  
LEGRABOX su AMBIA-LINE, arba TANDEMBOX 
su ORGA-LINE ir visomis bėgelių technologijomis: 
Visi daiktai, atsargos, indai, vonios reikmenys, 
aksesuarai, laikomi saugiai ir tvarkingai.
Daiktų laikymo vietą galite išnaudoti optimaliai ir 
pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

Stalčių skirtukų  
sistemos
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Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Forma

 ▬ Harmoningas bendras įspūdis: vidaus skirtukų 
sistemos atitinka charakteringus stalčių  
sistemos bruožus bei interjerą
 ▬ Tai laisvai perstatomi rėmeliai ir konteineriai, 
lanksčiai reguliuojamos skersinės ir išilginės 
pertvarėlės 
 ▬ Aukščiausios kokybės medžiagos – plienas, 
nerūdijantis plienas, medienos tekstūra
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Veikimas

 ▬ Kiekviename stalčiuje įvedama tvarka –  
visose namų erdvėse
 ▬ Daiktų laikymo vietą galite išnaudoti optimaliai 
ir pritaikyti pagal asmeninius poreikius
 ▬ Paprasta naudoti ir valyti
 ▬ Viskas ten, kur turėtų būti, ir visada po ranka
 ▬ Siūlomi ir praktiški virtuvės aksesuarai,  
tokie kaip peilių laikiklis, folijos ir plėvelės 
pjaustyklės, prieskoninių laikikliai, lėkščių 
laikikliai

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/ 
ambialine3

AMBIA-LINE,  
skirta LEGRABOX
LEGRABOX skirta vidinių skirtukų sistema yra lengva ir elegantiška,  
puikiai ir gražiai sudalina vidines erdves balduose. Rėmeliai perstatomi ten, 
kur reikia, jie harmoningai dera prie LEGRABOX stalčių sistemų dizaino. 
Jais lengva naudotis ir pritaikyti daugybei poreikių.
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Įvairūs rėmeliai gali būti laisvai perstatomi stalčiuose.Medžiagų ir dekorų pasirinkimas: galima derinti prie stalčių šonų arba interjero stiliaus.

AMBIA-LINE gali būti iš metalo, arba medžio dekoro.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos



46

ORGA-LINE, skirta TANDEMBOX
ORGA-LINE yra aukštos kokybės vidinių pertvarų sistema,  
skirta TANDEMBOX, kuri daro stebuklus su žemų ir aukštų stalčių vidumi. 
Laisvai perstatomos išilginės ir skersinės pertvarėlės gali pilnai arba dalinai 
užpildyti stalčių, būti pritaikytos prie laikomo turinio. Aukštos kokybės  
nerūdijančio plieno loveliuose turinys puikiai matomas, jį lengva pasiekti. 
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ORGA-LINE yra puikus būdas sutvarkyti interjerą.

Stalčiams skirta ORGA-LINE sistema užtikrina, kad visi daiktai laikomi saugiai  
ir pasiekiami lengvai. 

Visos skersinės ir išilginės pertvarėlės gali būti perstatytos.

Buteliai ir lentelės lengvai pasiekiami. 

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/4formore

Blum judėjimo  
technologijos

Sužinokite daugiau  
apie keturias Blum  
judėjimo technologijas:
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Gaminiai

Daugiau laisvės individualiems sprendimams.  
Keturios Blum judėjimo technologijos suteikia 
Jums: daugiau sprendimų, kaip lengvai atidaryti  
ir uždaryti baldus. Ir daugiau dizaino laisvės  
įgyvendinti idėjas su įkvepiančiomis funkcijomis.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Forma

 ▬ Platus dizaino galimybių pasirinkimas  
moderniems baldams, įskaitant fasadus  
be rankenėlių
 ▬ Didelė dizaino laisvė stalčiams, fasadams, 
durelėms
 ▬ Švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION jau 
integruota gaminiuose ir visiškai nematoma

Funkcija

 ▬ Stalčiai, sieninės spintelės su pakeliamomis  
ar atveriamomis durelėmis dėl mechaninės 
arba elektroninės automatinės atidarymo  
sistemos atsidaro lengvai ir efektingai
 ▬ Fasadai be rankenėlių atsidaro lyg savaime 
vos paspaudus
 ▬ Minkštas ir lengvas uždarymas su integruota 
švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION
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Gaminiai

pakėlimo sistemoms, stalčiams, šaldytuvams, 
šaldikliams ir indaplovėms

kai kurioms pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

Elektronika

Mechanika

atidarymas  
ir švelnus  
užsidarymas

atidarymas

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

Baldai atsidaro lengvai paspaudus – tiek,  
kad fasado kraštas būtų lengvai pasiekia-
mas. Uždaroma stumiant, be stabdymo.

pakėlimo sistemoms,  
durelėms ir stalčiams

stalčiams

Mechanika

Mechanika

švelnus  
užsidarymas

atidarymas  
ir švelnus  
užsidarymas

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

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

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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BLUMOTION
Baldai užsidaro lengvai ir tyliai su BLUMOTION stabdymo sistema,  
nesvarbu kaip sunkiai prikrausite stalčių ar kaip stipriai uždarinėsite.  
Švelnaus uždarymo funkcija integruota į pakėlimo sistemas, lankstus,  
stalčių ir bėgelių sistemas.



53

Durelės niekada nesitranko – nesvarbu kaip stipriai jas paleisite.

Sunkiai prikrauti stalčiai užsidaro švelniai ir tyliai.

Net dideli ir sunkūs sieninių spintelių fasadai užsidaro įspūdingai tyliai.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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SERVO-DRIVE
Fasadai be rankenėlių – naujausia dizaino tendencija. Baldus be  
rankenėlių lengva sukurti juose naudojant SERVO-DRIVE atidarymo  
sistemą. Ši judėjimo technologija pasižymi ypatingai lengvu atidarymu.  
Užtenka lengvo palietimo, ir atrodo, kad pakėlimo sistemos, stalčiai,  
šaldytuvai ar šaldikliai atsidaro patys.
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Gaminiai

Pakėlimo sistemos atsidaro vienu lengvu prisilietimu, o užsidaro paspaudus jungiklį. Taip paprasta!

Elektroninis atidarymas integruotiems šaldytuvams, šaldikliams ir indaplovėms be  
rankenėlių.

Stalčių sistemos atsidaro automatiškai vos paspaudus. Švelnus ir lengvas  
uždarymas integruoto BLUMOTION dėka. Taip pat galima įgyvendinti ir vienetinius  
taikymus, pavyzdžiui, stalčius su šiukšliadėžėmis.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos



56

TIP-ON BLUMOTION
TIP-ON BLUMOTION sujungia TIP-ON mechaninės atsidarymo sistemos 
privalumus ir patikimą BLUMOTION stabdymo sistemą. Atidarymas švelniu 
prisilietimu, uždarymas kiek energingiau. Švelnaus stabdymo sistema  
BLUMOTION užbaigia uždarymą švelniai ir tyliai. Nuostabu, kad tai  
100% mechaninis veikimas.
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... ir stalčių sistemos – abi gali būti su TIP-ON BLUMOTION sistema.Atidarymas vienu paspaudimu, plunksnos lengvumo slydimas, efektingas švelnus uždarymas.

Bėgelių sistemos ...

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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TIP-ON
Nesvarbu, ar tai pakeliamos, ar atidaromos durelės, ar stalčiai:  
su TIP-ON mechanine atidarymo sistema baldai be rankenėlių gali  
būti naudojami visuose namuose. Uždarykite lengvu pastūmimu  
ar paspaudimu.
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Patikimas stalčių su TIP-ON atidarymas.Durelės be rankenėlių atsidaro vos paspaudus.

Su TIP-ON lengvai atidarysite sieninių spintelių dureles.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Jūsų namuose skirtingose erdvėse skiriasi ir 
baldų dizainas bei funkcijos. Mūsų išsami pro-
grama pateikia daug sprendimų rinktis – virtuvei, 
miegamajam, svetainėms, vaikų, vonios baldams, 
prieškambariams ir prekybiniams baldams.
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Baldų idėjos

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Svetainės

Svetainės baldai turi būti gerai apgalvoti ir praktiški. 
Puikus dizainas – tai dar ne viskas. Ne mažiau 
svarbu yra išnaudoti kiekvieną erdvės centimetrą, 
bei užtikrinti lengvą priėjimą prie saugomų daiktų.
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Spintelių, durelių ir stalčių fasadų iš plonų medžiagų tvirtinimo sistema EXPANDO T baldų dizainą padaro dar labiau minimalistinį.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Miegamieji

Švelnaus uždarymo sistema BLUMOTION yra 
ideali miegamiesiems. Baldai užsidaro lengvai  
ir tyliai, saugodami ramų namiškių miegą.  
Padidintas patogumas dera su aukštu stabilumo 
lygiu ir puikiomis slydimo charakteristikomis.
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Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Vonios kambariai

Vonios baldai ir furnitūra turi atlaikyti drėgmės po-
veikį. Cinkuoti bėgeliai ir nailono voleliai užtikrina 
geriausią apsaugą nuo korozijos. Be to, Jums reikia 
sprendimų, optimaliai išnaudojančių naudingą 
erdvę balduose. Čia patogu naudoti trumpus 
plačius stalčius. Su BLUMOTION sistema baldai 
užsidaro švelniai ir lengvai.
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Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Ofisai ir prieškambariai

Praktiški sprendimai padidina produktyvumą 
ofisuose, o prieškambariuose padidina naudingą 
vietą daiktams laikyti. Aukštos kokybės furnitūra 
sukuria aukščiausios kokybės judėjimą ir nepri-
lygstamą patogumą kasdieniame naudojime.
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Galite lengvai rasti daiktus prieškambario stalčiuose.

Gaminiai

Atraskite įdomių idėjų, kaip pagerinti gyvenimo kokybę visose namų erdvėse,  
apsilankykite adresu internete: www.blum-inspirations.com.

SPACE STEP – dar daugiau funkcionalumo.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos



70

Parduotuvės

Parduotuvių baldai turi atitikti specifinius poreikius. 
Vitrinos turi būti gražios ir gerai suplanuotos. 
Galite lengvai personalizuoti dizainą su aukščiau- 
sios kokybės Blum furnitūra ir apsaugoti nuo 
neautorizuotos prieigos su CABLOXX.
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CABLOXX prekių saugojimui ir pateikimui.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Virtuvės

Valgomojo ir gyvenamųjų erdvių apjungimas 
dabar labai populiarus. Todėl virtuvių dizainas 
tampa vis svarbesnis. Tačiau virtuvių funkcio-
nalumas taip pat svarbus. Čia Blum siūlo daug 
praktiškų sprendimų.
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Gaminiai

Erdvė buteliams ir pjaustymo lentelėms.

Lėkštes galima saugiai laikyti krūvelėje ir patogiai neštis Blum lėkščių laikiklyje.

AMBIA-LINE stalo įrankiams.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Virtuvės baldai reguliariai ir intensyviai naudo-
jami metų metus. Štai kodėl taip svarbu naudoti 
aukščiausios kokybės furnitūrą. Ji užtikrina, kad 
virtuvė atlaikys kasdienius išbandymus visą baldo 
amžių.
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AMBIA-LINE plaustyklės stalčiuose.

Blum stalčius po kriaukle išnaudoja erdvę kriauklės šonuose ir po ja. Naudojant SPACE STEP lengviau pasiekti aukštai spintelėse laikomus daiktus, o taip pat sukuriama daugiau vietos 
daiktų laikymui baldų cokolyje

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Idėjos praktiškoms virtuvėms
Virtuvės yra intensyviausiai naudojami baldai, todėl turi atlaikyti kasdienį 
naudojimą. Siūlome Jums idėjas, kaip maksimaliai padidinti saugojimo  
vietą, patogumą ir ergonomiką virtuvėse. Pasidalinkite savo patirtimi.
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www.blum.com/ 
introideas1 

Gaminiai

Blum tyrinėjo virtuvės naudotojų poreikius daug 
metų. Gauti duomenys suteikia žinias, reikalingas 
naujų produktų kūrimui, kurie baldo atidarymą ir 
uždarymą padaro paprastą ir patogų. Virtuvė turi 
ne tik gerai atrodyti – ji turi būti ir praktiška.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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www.blum.com/ 
workflow2

Praktiškos virtuvės bruožai:

Darbo eiga – patogumas
Pasidėti produktus, ruošti ir gaminti maistą – daug 
procesų vyksta kas dieną. Virtuvės spintelės 
turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į šias kasdienes 
užduotis. Galima sukurti virtuvės zonas, kuriose 
viskas ko reikia būtų laikoma iškart po ranka.  
Teisingai parinkta vidinė stalčių suskirstymo 
sistema įveda tvarką ir palengvina prieigą prie jų 
turinio. Tai taupo laiką ir palengvina pastangas.
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www.blum.com/ 
zoneplanner2

© Copyright by Blum

Suskirsčius virtuvę į penkias zonas galima sumažinti nueinamus atstumus ir padaryti sklandesnį darbą. 
Naudokitės zonų planuokliu – jis padės suplanuoti praktišką virtuvę.

Darbo zonų paskirstymas

Gaminiai

Viskas iškart po ranka – pusryčius galima lengvai paruošti nevaikštant pirmyn - atgal.

Greita ir švaru – indų plovimas ir sudėjimas vos keliais žingsniais.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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+15 % +30 % +55 %

Kaip sukurti daugiau naudingos erdvės ...

... su aukštesniais stalčiais – iki.... su platesniais elementais –  
iki ...

... su ilgesniais elementais –  
iki ...

Praktiškos virtuvės bruožai:

Erdvė – optimizavimas
Svarbu turėti pakankamai vietos laikyti visiems 
reikiamiems daiktams, kurie būtų po ranka.  
Nesvarbu, kiek virtuvėje išties yra erdvės:  
Blum sprendimai padeda optimaliai išnaudoti  
esamą erdvę ir užtikrina, kad užteks vietos  
visiems daiktams laikyti.
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Praktiškos virtuvės bruožai:

Judėjimas – kokybė
Virtuvės baldai reguliariai ir intensyviai  
naudojami metų metus. Štai kodėl judėjimo  
kokybė ir vartotojo patogumas yra tokie  
svarbūs. Nesvarbu, ar naudojant automatines,  
ar mechanines judėjimo sistemas,  
Blum sprendimai tinka įvairiems poreikiams.

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Judėjimo kokybė yra 
gyvenimo kokybė
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Mes išliekame veržlūs naujoms idėjoms. Mūsų 
tikslas nėra tiesiog apžvelgti galimybes, norime 
kurti Jums naudą. Tai ne apie mūsų idėjas.  
Tai apie Jūsų idėjų įgyvendinimą. Mes dirbame 
kartu su Jumis. Mes stengėmės, kad galėtume 
plėtoti ir kurti ateitį. Ir pateikiame sprendimus, 
kurie geriausiai atitinka Jūsų poreikius. Aptarkime 
naujas idėjas ir sprendimus gerinančius gyvenimo 
kokybę.

www.blum.com/movingideas

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Dizainas

Blum furnitūros sprendimai ne tik atrodo gerai,  
bet ir užtikrina nevaržomas dizaino galimybes. 
Jūsų dizaino koncepcija gali reikalauti horizontalios 
kompozicijos, vertikalios harmonijos ir fasadų 
tąsos. Viskas įmanoma su Blum. Nes Blum remia 
funkcionalumą bei kūrybiškumą dizaine.
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Su ar be rankenėlių – dizainą renkatės Jūs

Gaminiai Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Paslaugos dizaineriams 
ir architektams
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www.blum.com/interiordesigners1

Gaminiai

Kas Jums iš to? 
Ne tik gausite Blum gaminių apžvalgą, tačiau ir 
detalią informaciją tiesiai iš furnitūros gamintojo.  
Informacija yra išsami, be klaidų, visuomet po 
ranka. Tai taupo Jūsų brangų laiką kuriant ir  
pristatant savo projektus. 

Asmeninė pagalba
Mums malonu atsakyti į Jūsų klausimus ir suteikti 
Jums naujų idėjų planuojant ir kuriant baldų dizainą. 
Rasite visus reikiamus kontaktus bei naujos įkve-
piančios medžiagos iš įvairių gyvenamųjų erdvių 
www.blum.com/interiordesigners

Kaip mes galime padėti? 
Galime pateikti Jums kruopščiai paruoštą 
informaciją apie Blum gaminius. Taip pat mielai 
duosime asmeninių patarimų renkantis gaminius 
ir įgyvendinant savo kūrybines idėjas.  
Mums malonu suteikti Jums prieigą prie šaltinių, 
įkvėpsiančių Jus naujoms dizaino idėjoms.

Dokumentai
Galite sutelkti dėmesį tik į dizainą. Mūsų jau paruošti dokumentai padės 
įgyvendinti Jūsų idėjas.

Kokie Jūsų iššūkiai? 
Vis daugiau ir daugiau reikalaujama iš baldų 
funkcionalumo, dizaino idėjos kas kartą darosi 
individualesnės. Jei norite išsiskirti iš konkurentų, 
Jums reikia patikimų gaminių, bei garantijų,  
kad galėsite įgyvendinti savo idėjas (kurios yra kū-
rybiško planavimo ir praktiško dizaino rezultatas), 
kad viskas veiks tobulai. 

Taip pat galite užsakyti papildomų dokumentų arba 
atsisiųsti skaitmenines jų versijas patys.

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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Dizaino apdovanojimai
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EXPANDO T

CLIP top BLUMOTION

ORGA-LINE

AMBIA-LINE

TANDEMBOX plus

TANDEMBOX intivo

TANDEMBOX antaro

LEGRABOX free

LEGRABOX pure

BLUMOTION

SERVO-DRIVE flex

best of 
the best

best of 
the best

nominee

nominee

special
mention

special
mention

special
mention

special
mention

special
mention

nominee

nominee

special
mention

nomineebest of 
the best

nominee

Gold
Award

Gold
Award

Gaminiai

AVENTOS pakėlimo mechanizmai

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ir ploni fasadai

Juodos „Onyx“ spalvos CLIP top BLUMOTION 

AVENTOS su SERVO-DRIVE

TIP-ON BLUMOTION stalčiams

TIP-ON durelėms

SERVO-DRIVE stalčiams

Daugiau informacijos apie apdovanojimus:  
www.blum.com/award

Apie musBaldų idėjos Virtuvės idėjos
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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 32 filialų / atstovybių. Įmonė pro-
dukciją tiekia daugiau nei 120 rinkų. Blum Grupė 
iš viso samdo 8 300 žmonių, 6 200 iš jų dirba 
Voralberge.

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, montuotojas, ar 
virtuvės naudotojas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ – tokia yra Blum 
filosofija dėl įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais montavimo spren-
dimais ir ilgalaikės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų į tyrimus ir plėtrą, 
gamyklas ir fabrikus, darbuotojų apmokymą. Turė-
dama daugiau kaip 2 100 registruotų prekių ženklų 
visame pasaulyje, Blum yra viena pažangiausių 
Austrijos įmonių.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra visapusiška ir galioja ne 
tik mūsų produktams. Paslaugos ir bendradarbiavi-
mas su klientais ir partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsakingas elgesys 
teikia ilgalaikę ekonominę naudą. Produktų ilga-
amžiškumas yra tik vienas iš daugybės svarbių 
aspektų. Tolimesnės priemonės apima ekologiškus 
procesus, apgalvotą medžiagų naudojimą ir apdai-
rų energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai naudingos vietos ir itin 
patogus judėjimas yra praktiškos virtuvės bruožai. 
Vystydama šią praktiškos virtuvės idėją, Blum sie-
kia sujungti funkciją, patogumą ir ergonomiškumą į 
baldų interjerą.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2020-06-30
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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 32 filialų / atstovybių. Įmonė pro-
dukciją tiekia daugiau nei 120 rinkų. Blum Grupė 
iš viso samdo 8 300 žmonių, 6 200 iš jų dirba 
Voralberge.

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, montuotojas, ar 
virtuvės naudotojas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ – tokia yra Blum 
filosofija dėl įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais montavimo spren-
dimais ir ilgalaikės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų į tyrimus ir plėtrą, 
gamyklas ir fabrikus, darbuotojų apmokymą. Turė-
dama daugiau kaip 2 100 registruotų prekių ženklų 
visame pasaulyje, Blum yra viena pažangiausių 
Austrijos įmonių.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra visapusiška ir galioja ne 
tik mūsų produktams. Paslaugos ir bendradarbiavi-
mas su klientais ir partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsakingas elgesys 
teikia ilgalaikę ekonominę naudą. Produktų ilga-
amžiškumas yra tik vienas iš daugybės svarbių 
aspektų. Tolimesnės priemonės apima ekologiškus 
procesus, apgalvotą medžiagų naudojimą ir apdai-
rų energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai naudingos vietos ir itin 
patogus judėjimas yra praktiškos virtuvės bruožai. 
Vystydama šią praktiškos virtuvės idėją, Blum sie-
kia sujungti funkciją, patogumą ir ergonomiškumą į 
baldų interjerą.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2020-06-30
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Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001 ir ISO 14001.

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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