
  
  

AMBIA-LINE 
Viskas savoje vietoje 

www.blum.com 



  
  

Nepriekaištinga tvarka bet 
kurioje gyvenamojoje erdvėje 
AMBIA-LINE padės sukurti nepriekaištingą tvarką bet kuriame stalčiuje. 
Stalčiaus vidaus suskirstymo sistema su siauro dizaino rėmeliais 
suteikia daugybę galimybių tvarkingai sudėlioti baldų viduje laikomus daiktus. 

Žiūrėti filmą apie 
AMBIA-LINE: 
www.blum.com/ 
trailerambialine 
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Klasikinė plieno 

konstrukcija 

Milteliniais dažais 

dengtus rėmelius 

galima rinktis iš trijų 

spalvų, todėl galėsite 

suderinti stalčiaus ir 

jo vidaus organizacijos 

dizainą. 

Matinė juoda – Terra black 

Grafito pilka – Orion grey 

Matinė balta – Silk white 
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Elegantiškas 

medžio dizainas 

Rėmelius, kurie gami- 

nami iš plieno detalių 

ir medžio apdailos, 

galite rinktis iš trijų 

prabangių variantų. 

Baldų vidus bus 

gražus ir išskirtinio 

stiliaus. 

Riešutas – Tennessee walnut 

Ąžuolas – Nebraska oak 

Ąžuolas – Bardolino oak 
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Praktiškumas ir universalumas 
AMBIA-LINE suteikia galimybę laisvai suskirstyti stalčių vidų – nesvarbu, 
ką juose norite susidėti. Rėmeliai yra paruošti naudoti iškart, telpa bet kuriame 
stalčiuje ir tinka bet kuriai gyvenamajai erdvei. 

Dailus dizainas Individualus pritaikymas 

Skersinius skirtukus galima 

lengvai pritaikyti prie bet 

kokio dydžio daiktų, laikomų 

stalčiuje. 

Patogus naudojimas 

Mažesnių matmenų AMBIA-LINE 

praktiškai idealiai pritaikyti 

LEGRABOX – stalčių sistemoms 

su tiesiais ir siaurais šonais. Jei 

reikia daugiau informacijos, eikite 

į www.blum.com/legrabox 

Rėmelius galite įstatyti bet kurioje 

stalčiaus vietoje. Magnetinis fik- 

savimo šonas, o taip pat neslys- 

tančios kojelės, leidžia rėmeliams 

tvirtai laikytis savo vietoje. 
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Daugiau komforto virtuvėje 
Gera virtuvė turi būti ne tik praktiška, bet ir graži. AMBIA-LINE – tai paprastas 
būdas sukurti tvarką, kuri padės darbus atlikti lengviau. Jei medinius šaukštus, 
įvairius ingridientus ir prieskonius patogu pasiekti, viską galite atlikti 
nepriekaištingai. 

Blum idėjos praktiškai 

virtuvei 

Sklandi darbo eiga, užtektinai 

naudingos vietos ir itin patogus 

judėjimas – tai svarbiausios 

Blum praktiškos virtuvės savy- 

bės. 

www.blum.com/ideas 
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Darbo procesas – 

patogumas 

Maisto gaminimo priemo- 

nės, buteliai ir atsargos – 

AMBIA-LINE stalčių 

vidaus suskirstymo sis- 

tema tiks viskam. Daiktai 

tinkamoje vietoje ir tvarka 

palengvins jūsų darbą. 

Erdvė – optimizavimas 

Platūs, aukšti ir gilūs 

stalčiai padeda panaudoti 

daugiau turimos vietos. 

AMBIA-LINE suteikia 

galimybę turimą vietą 

suskirstyti taip, kaip jums 

patinka. 

Judėjimas – kokybė 

Lengvai atidaromi, tyliai ir 

švelniai uždaromi stalčiai 

suteiks daugiau patogumo 

jūsų virtuvei. Blum jums 

tai suteikia pasitelkdama 

moderniausias technolo- 

gijas. 
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AMBIA-LINE stalo įrankiams 

▬ Loveliuose su minkšta 

„Softtouch“ danga sudėti 

stalo įrankiai nekels beveik 

jokio triukšmo. 

▬ Prireikus, lovelius stalo 

įrankiams ir stalčiaus vidaus 

skirstymo rėmelius galima 

derinti. 

Plieninė 
konstrukcija 
Matinė juoda – 
Terra black 

Detali informacija apie 
apdovanojimus: 
www.blum.com/award 
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Idėjos virtuvei 
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AMBIA-LINE maisto gaminimo priemonėms ir 

AMBIA-LINE aliuminio folijos pjaustyklė 

▬ Tvarkingai sudėtos plakimo šluotelės, daržovių skustukai ir 

samčiai padeda išlaikyti tvarką stalčiuje. 

▬ Iš AMBIA-LINE aliuminio folijos pjaustyklės ją ištrauksite 

nesuglamžydami ir lengvai nupjausite. 

Plieninė konstrukcija 
Grafito pilka – Orion grey 
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AMBIA-LINE stalo įrankiams 

▬ Loveliuose stalo įrankiams 

galėsite tvarkingai susidėti visus 

valgymo instrumentus 

▬ Aukštos kokybės medžiagas 

lengva valyti drėgna šluoste. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Bardolino oak 

AMBIA-LINE buitinėms 

smulkmenoms 

▬ Tvarkingai susidėkite buitines 

smulkmenas ir lengvai jas 

pasiekite. 

▬ Rečiau naudojamiems daiktams 

taip pat reikia skirti vietos, kad 

prireikus jais lengvai galėtumėte 

pasinaudoti. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Nebraska oak 

AMBIA-LINE peilių laikiklis 

▬ Peilių laikiklyje galite tvarkingai 

ir saugiai sudėti net devynis 

peilius. 

▬ Aukštos kokybės plastikas ir 

nerūdijantis plienas, ant kurio 

nelieka pirštų žymių, padės 

išsaugoti nepriekaištingą 

ašmenų būklę. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 
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Blum lėkščių laikiklis 

▬ Iškeliamame iš stalčiaus 

laikiklyje galite saugiai sudėti 

iki 12 lėkščių, kurias galėsite 

patogiai nusinešti, pavyz- 

džiui, ant valgomojo stalo. 

▬ Lėkščių laikiklį galite įvai- 

riais būdais reguliuoti ir 

pritaikyti skirtingiems lėkščių 

dydžiams. 

Plieninė 
konstrukcija 
Grafito pilka – 
Orion grey 
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AMBIA-LINE atsargoms 

▬ Dideles talpas ar mažas pakuotes galite tvarkingai susidėti 

SPACE TOWER produktų spintoje, kuri užtikriną puikią 

stalčiaus apžvalgą ir patogų priėjimą iš trijų pusių. 

▬ Pavyzdžiui, atidarytas miltų, cukraus ar ryžių pakuotes galite 

saugiai susidėti neslystančiuose AMBIA-LINE rėmeliuose. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 
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AMBIA-LINE plastikinėms 

talpykloms 

▬ Stalčiuose aukštu fasadu 

karaliauja ne chaosas, o tvarka. 

▬ Dangtelių plastikinėms talpyk- 

loms ieškoti nereikia. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Bardolino oak 

AMBIA-LINE valymo 

priemonėms 

▬ Stalčius aukštu fasadu po 

plautuve padės išnaudoti vietą, 

kuri dažnai lieka nepanaudota ir 

tvarkingai susidėti priemones. 

▬ Šepečiai, kempinės, plovikliai 

bus ten, kur iš tikrųjų reikalingi. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 

AMBIA-LINE atliekų rūšiavimui 

▬ Stalčiuje aukštu fasadu valymo 

priemones tvarkingai ir saugiai 

susidėsite atskirai nuo šiukšlių 

rūšiavimo konteinerių. 

▬ Adaptyvų skersinį skirtuką galima 

pritaikyti pagal įvairius butelių 

dydžius. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 
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AMBIA-LINE puodams ir dangčiams 

▬ Virimo ir kepimo indus galite itin praktiškai susidėti 

stalčiuje aukštu fasadu po kaitlente. 

▬ Skersinis relingas leidžia dangčius susidėti patogiu kampu, 

kad juos būtų lengva pasiimti, tuo pačiu sukuriant daugiau 

vietos puodams stalčiuje. 

Plieninė konstrukcija 
Grafito pilka – Orion grey 
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AMBIA-LINE maisto gaminimo 

priemonėms 

▬ Mediniais šaukštais, mentelėmis 

ir plakimo šluotelėmis galėsite 

pasinaudoti akimirksniu. 

▬ Skersinį skirtuką galima regu- 

liuoti pagal priemonių ilgį. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 

AMBIA-LINE buteliams ir 

pjaustymo lentelėms 

▬ Buteliai saugiai sudėti ir lengvai 

pasiekiami. 

▬ Platesniuose stalčiuose aukštu 

fasadu atsiras daugiau vietos, 

pavyzdžiui, pjaustymo lente- 

lėms. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 

AMBIA-LINE prieskonių laikiklis 

▬ Lengvai susidėsite įvairių dydžių 

prieskonių indelius ir pakelius. 

▬ Sudėti prieskoniai yra pakreipti 

kampu, todėl lengvai perskaity- 

site pipirų, cinamono ar kalen- 

dros etiketes. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė balta – Silk white 
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AMBIA-LINE visiems jūsų 

vonios kambario aksesuarams 

▬ Nepriekaištinga tvarka jūsų 

vonios kambarį pavers tikra 

ramybės oaze. 

▬ Iš patvarių medžiagų paga- 

minti rėmeliai yra atsparūs 

didelei drėgmei. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Nebraska oak 
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Idėjos vonios kambariui 

21 



  
  

22 



  
  

AMBIA-LINE kosmetikai 

▬ Tvarkingai susidėsite 

rankšluosčius, losjonus ir 

buteliukus. 

▬ Rėmelius galite lengvai valyti 

drėgna šluoste. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė balta – Silk white 
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Idėjos drabužinei 
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AMBIA-LINE dalykiniams 

drabužiams 

▬ Tvarkingai susidėkite 

marškinius ir sąsagas. 

▬ Gera apžvalga padės greitai 

surasti tinkamą kaklaraištį 

artėjančiam susitikimui. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Nebraska oak 
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AMBIA-LINE kūdikių priemonėms 

▬ Sauskelnės, rankšluostukai ir pudra visada po ranka, 

todėl kūdikio niekada nereikės palikti be priežiūros. 

▬ Nepriekaištinga tvarka neleis pamesti kūdikio kojinaičių. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Bardolino oak 
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AMBIA-LINE paauglių 

drabužiams 

▬ Viskam yra sava vieta ir viską 

galima greitai sutvarkyti. 

▬ Adaptyvus skersinis skirtukas 

harmoningai žiūrisi netgi tarp 

ryškių ir įvairiaspalvių madingų 

jaunatviškų drabužių ir aksesuarų. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė balta – Silk white 

AMBIA-LINE aksesuarams 

▬ Šilkiniai šaliai, pirštinės ir 

papuošalai – viskas gražiai 

sudėliota. 

▬ Rasti derantį aksesuarą, 

tinkantį prie bet kokio drabužio 

bus visada lengva. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Nebraska oak 

AMBIA-LINE futbolo aprangai 

▬ Futbolo marškinėliai, kojinės ir 

vartininko pirštinės – kiekvienu 

rėmeliu sukursite atskirą vietą 

skirtingiems daiktams. 

▬ Patogiai išdėlioti daiktai padės 

susipakuoti sporto krepšį per 

rekordiškai trumpą laiką. 

Plieninė konstrukcija 
Grafito pilka – Orion grey 
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AMBIA-LINE ypatingiems 

daiktams 

▬ Atvirukus ar suvenyrus taip 

pat galima laikyti tvarkingai. 

▬ Stilingai sudėti daiktai padės 

atgaivinti prisiminimus ir 

pasidžiaugti jais dar kartą. 

Medinė konstrukcija 
Riešutas – 
Tennessee walnut 
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Idėjos svetainei 
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AMBIA-LINE siuvimo ir rankdarbių priemonėms 

▬ Laisvai kilnojami rėmeliai stalčius aukštu fasadu pavers 

patogia siuvimo priemonių dėžute. 

▬ Stalčiuose visada bus tvarka. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Bardolino oak 
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AMBIA-LINE interjero 

elementams 

▬ Naudodami rėmelius galite 

susidėti vazas bei įvairių formų 

ir dydžių žvakides. 

▬ Trapius, dūžtančius daiktus 

susidėsite saugiai. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – 
Terra black 

AMBIA-LINE žaislams 

▬ Stalčiaus idealaus sutvarkymo 

procesas gali tapti savotišku 

žaidimu vaikams. 

▬ Jei nuo triušiuko kailio liko šerių, 

rėmelius galite lengvai nuvalyti. 

Medinė konstrukcija 
Ąžuolas – Nebraska oak 

AMBIA-LINE biurui 

▬ Nepriekaištinga tvarka padeda 

išlaikyti dėmesį darbo metu. 

▬ Užkandžiai, pavyzdžiui, šokola- 

das, visada pasiekiamas ranka. 

Plieninė konstrukcija 
Matinė juoda – Terra black 
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AMBIA-LINE programos apžvalga 
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Dydžiai Plieninė konstrukcija 

Matinė juoda – Terra black 

Grafito pilka – Orion grey 

Medinė konstrukcija 

Riešutas – Tennessee walnut 

Ąžuolas – Nebraska oak 

Ąžuolas – Bardolino oak 

Siauras rėmelis 
100 mm pločio 
422 / 472 / 522 / 572 mm ilgio 
50 mm aukščio 

Platus rėmelis 
200 mm pločio 
422 / 472 / 522 / 572 mm ilgio 
50 mm aukščio 

Trumpas rėmelis 
242 mm pločio 
272 mm ilgio 
50 mm aukščio 

Lovelis stalo įrankiams 
300 mm pločio 

Matinė balta – Silk white 

422 / 472 / 522 / 572 mm ilgio 
50 mm aukščio 

Virtuvės aksesuarai 

Peilių laikiklis 
187 mm pločio 
409 mm ilgio 
Platiems (žemiems) rėmeliams 

Aukštas rėmelis (ilgas) 
218 mm pločio 
370 mm ilgio 
110 mm aukščio 

Aliuminio folijos pjaustyklė 
187 mm pločio 
409 mm ilgio 
Platiems (žemiems) rėmeliams 

Aukštas rėmelis (trumpas) 
242 mm pločio 
270 mm ilgio 

Lėkščių laikiklis 
Ø 186–322 mm 
Lėkštėms 110 mm aukščio 

170 mm aukščio 

Skersinis relingas ir statmenas 
skirtukas 

Priedas prieskoniams 
205 mm pločio 

Pjaustomas pagal išmatavimus 356 mm ilgio 
Aukštiems rėmeliams (ilgiems) 

Rinkinys buteliams 
Plotis 100 mm arba 200 mm 
Įstatymui be įrankių į siarus arba 
plačius rėmelius stalčiuje 

Susikurkite savo AMBIA-LINE 

Naudodamiesi internetiniu gaminių konfigūratoriumi susikurkite 
jums patinkančią AMBIA-LINE sistemą. Bendrosiomis funkcijo- 
mis galite naudotis iškart, nesiregistruodami. 

Nemokamai užsiregistravę kaip gamintojas galėsite naudotis 
papildomomis funkcijomis. 

www.blum.com/ambialine 
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https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=deklai-remeliai&plotis=100-mm
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=200-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?stalciaus-sono-nugareles-aukstis=zemas-stalcius&plotis=242-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=1586-300-mm&stalciaus-sono-nugareles-aukstis=zemas-stalcius&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=218-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?stalciaus-sono-nugareles-aukstis=aukstas-stalcius&plotis=242-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=skersinis-relingas,skersinio-relingo-jungtis,skersinio-relingo-skirtukas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=skirtuku-rinkinys-buteliams&stalciaus-sono-nugareles-aukstis=aukstas-stalcius
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=juoda-terra
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=bardolino-azuolas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=nebrasko-azuolas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=tenesio-riesutmedis
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=tamsiai-pilka-orion
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=balta-silk
https://e.blulita.lt/home/3226-x-zc7m0200og.html
https://e.blulita.lt/home/19885-x-zc7g0p0iog.html
https://e.blulita.lt/home/3229-x-zc7t0350og.html
https://e.blulita.lt/home/3224-x-zc7c0001og.html
https://e.blulita.lt/home/3226-x-zc7m0200og.html
https://e.blulita.lt/home/3224-x-zc7c0001og.html
https://e.blulita.lt/home/3229-x-zc7t0350og.html
https://e.blulita.lt/home/19885-x-zc7g0p0iog.html
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=bardolino-azuolas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=balta-silk
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=tamsiai-pilka-orion
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=juoda-terra
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=deklai-remeliai&plotis=100-mm
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=tenesio-riesutmedis
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?spalva=nebrasko-azuolas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=200-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?stalciaus-sono-nugareles-aukstis=zemas-stalcius&plotis=242-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=skersinis-relingas,skersinio-relingo-jungtis,skersinio-relingo-skirtukas
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?stalciaus-sono-nugareles-aukstis=aukstas-stalcius&plotis=242-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=1586-300-mm&stalciaus-sono-nugareles-aukstis=zemas-stalcius&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?plotis=218-mm&detale=deklai-remeliai
https://e.blulita.lt/3799-ambia-line-skirtas-legrabox-stalciams?detale=skirtuku-rinkinys-buteliams&stalciaus-sono-nugareles-aukstis=aukstas-stalcius


  
  

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 
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Blum Austrijoje 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 

ir visame pasaulyje 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. 

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. 

Kokybė Aplinka DYNAMIC SPACE 

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. 

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. 

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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