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SPACE TOWER
Neprilygstamas sprendimas produktų spintoms



Vaizdinę medžiagą apie 
SPACE TOWER žiūrėkite 
adresu www.blum.com/
trailerspacetower
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DYNAMIC SPACE

Blum

Daugiau vietos virtuvėje
SPACE TOWER žavi lengva prieiga prie kiekvieno stalčiaus ir daugybe naudingos 
erdvės, todėl gali būti pritaikomas pagal individualius kliento poreikius, o tai reiš
kia, kad ši puikiai suprojektuota produktų spinta yra puikus pagalbininkas kasdie
niame virtuvės gyvenime.

3



Darbo procesas – patogumas
Labai svarbu, kad būdami  
virtuvėje žmonės patogiai pa
siektų laikomas pakuotes, dėl  
to SPACE TOWER turi būti 
lengvai prieinamoje patalpos 
vietoje, taip užtikrinant sklandų 
darbo procesą.

4



Priėjimas iš trijų pusių
Produktų spintoje SPACE TOWER išnaudoja
mas visas spintos gylis. Dėka pilno ištraukimo, 
net ir tolimiausiame stalčiaus kampe laikomas  
pakuotes pasieksite lengvai, priėję iš kairės 
arba dešinės, ar net iš priekio.

Nereikia daug pastangų
Užtenka atidaryti vieną stalčių, kuriame yra 
reikiamas daiktas. Naudotis produktų spinta 
tikrai paprasta.

Išėmimas iš viršaus 
Kiekvieną pilno ištraukimo stalčių galima  
atidaryti atskirai, todėl viską, kas jame yra,  
matysite iš viršaus. Dėl to reikiamą daiktą  
greitai surasite ir lengvai išsiimsite.

Prieiga iš visų pusių
Produktų spintos naudojamos dažniau nei galite įsivaizduoti. Dėl to labai svarbu, 
kad jos būtų funkcionalios. Dėka atskirai atidaromų vidinių stalčių, kurie nepritvirtinti 
prie bendro fasado, atsargos spintoje SPACE TOWER bus laikomos tvarkingai ir 
lengvai pasiekiamos.
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Įvairus stalčių pritaikymas
Naudojant SPACE TOWER, svarbiausia yra užtikrinti pakankamai vietos skirtos 
produktų laikymui. Šis sumanus spintos sprendimas leidžia puikiai išnaudoti 
turimą erdvę, patogiai laikyti ir tvarkingai sudėlioti pakuotes stalčiuose.

Erdvė – optimizavimas
SPACE TOWER suteikia gal i
mybę laikyti didelį daiktų kiekį  
ir optimaliai išnaudoti virtuvės 
erdvę. Taip pat galite naudoti 
praktiškas stalčių vidaus suskirs
tymo sistemas, kad pakuotės 
būtų tvarkingai sudėtos.
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Didelės apkrovos  
atlaikymas 
Kiekvienas stalčius yra 
neįtikėtinai patvarus ir  
gali atlaikyti labai didelę iki 
70 kg siekiančią apkrovą 
ir kartu užtikrinti kiekvieno 
daikto, pavyzdžiui, butelių, 
saugumą.

Įvairiapusės stalčių vidaus 
tvarkymo galimybės
Naudojant stalčių vidaus 
suskirstymo sistemas, vietą 
juose galima optimizuoti,  
užtikrinant tvarkingesnį  
daiktų išdėstymą ir  geresnį  
jų matomumą. Be to, pavyz
džiui, miltų, cukraus ar  
ryžių pakuotes galite laikyti 
nebijodami, kad jos apvirs.

Aukšti uždari stalčiai
Aukštuose uždaruose stal
čiuose pakuotės laikomos 
saugiai, todėl per jų šonus  
ir galą niekas neiškris.

7



Galimybių įvairovė
SPACE TOWER gali būti įvairių aukščių, pločių ir gylių, priklausomai nuo  
individualių virtuvės naudotojo poreikių. Įvairiapusiško projektavimo dėka,  
produktų spinta leidžia optimaliai išnaudoti kiekvieną virtuvės milimetrą.

Judėjimas – kokybė
Kad virtuve būtų patogu nau
dotis kasdien, judėjimo kokybė  
yra labai svarbus veiksnys.  
SPACE TOWER galima  
pritaikyti pagal konkrečius  
jūsų poreikius, sumontuojant 
elektroninę arba mechaninę 
savaiminio atsidarymo sistemą.
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Siaura produktų spinta
SPACE TOWER yra puikus 
sprendimas mažesnėms 
virtuvėms, nes daugybę 
pakuočių pavyks sutalpinti 
net ir siauresnėje spintoje.

Plati produktų spinta
Jei virtuvėje SPACE TOWER 
galite skirti daugiau  erdvės, 
tai spintoje vietos pakaks 
sutalpinti visas didelei šeimai 
reikalingas pakuotes.

Lengva naudoti
Su SERVODRIVE elektro
nine savaiminio atsidarymo 
sistema stalčiai atsidaro au
tomatiškai – tereikia švelniai 
paliesti. Dėka BLUMOTION, 
užsidaro tyliai ir be jokių 
pastangų.
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Su visomis stalčių sistemomis
SPACE TOWER suteikia daugybę projektavimo laisvės. Galima rinktis tiek 
LEGRABOX, tiek TANDEMBOX stalčių sistemas. Pagal kliento pageidavimus, 
galima sukurti vientiso stiliaus virtuvės dizainą.

10



Naudodami LEGRABOX free, 
galite rinktis iš daugybės dizaino 
elementų ir sukurti individualų 
stilių. Iš skaidraus stiklo pagaminti 
dizaino elementai yra praktiški ir 
suteikia galimybę dar geriau matyti 
sudėtas pakuotes.

Visų LEGRABOX pure  komponentų 
spalva ir medžiagos yra puikiai 
suderintos tarpusavyje.

Su TANDEMBOX galite rinktis iš 
įvairių programos linijų, pavyzdžiui, 
TANDEMBOX antaro su iš stiklo 
pagamintais dizaino elementais.
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Kiekvienoje gyvenamojoje erdvėje
Šiuos praktiškus virtuvės sprendimus galima pritaikyti ir kitose  gyvenamosiose 
erdvėse. SPACE TOWER sukuria daug laikymo vietos ir patogų priėjimą, todėl 
šį sprendimą taip pat galima naudoti miegamuosiuose, prieškambariuose bei 
voniose.



Vonioje galite tvarkingai susidėti kosmetiką, kad 
viskas būtų po ranka – paveikslėlyje pavaizduotas 
matinis šilko baltumo LEGRABOX pure.

Prieškambaryje panaudoję SPACE TOWER 
sprendimą, galėsite tvarkingai laikyti daiktus ir 
aksesuarus. Aukščiau esančiame paveikslėlyje 
vaizduojamas sprendimas su iš nerūdijančiojo plie
no pagamintu TANDEMBOX antaro stalčiumi, su 
papildoma apsauga nuo pirštų atspaudų ant šonų.
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Aukštų spintų viršuje įrengiama 
praktiška lentyna, kad ją būtų 
galima aiškiai matyti iš priekio. 
Viduriniame ir apatiniame lygyje – 
stalčiai, su patogiu priėjimu iš trijų 
pusių.

Jei apatinį lankstą sumontuotume 
virš stalčiaus, tuomet šią ištraukia
mą sistemą būtų, galima įstatyti 
prie pat spintos dugno, net ir šiuos 
papildomus kelis centimetrus pa
verčiant naudinga daiktų laikymo 
vieta.

Spintoje stalčius galima išdėstyti 
skirtinguose aukščiuose,  
paliekant reikalingus tarpus tarp 
jų. Tai užtikrins, kad net aukšti  
ir masyvus daiktai lengvai tilps.
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www.blum.com/configurator www.blum.com/spacetower

Individualus dizainas
Mūsų praktiški patarimai projektuojant padės padaryti SPACE TOWER produktų 
spintą maksimaliai funkcionalią. Papildomų galimybių suteikia bet kokiame  
aukštyje į spintą įmontuoti stalčiai, kurių kiekvieną galima atskirai pritaikyti pagal  
skirtingus laikomus daiktus. 

Naudodami internetinį gaminių  
konfigūratorių nesunkiai nustatysite 
furnitūros tvirtinimo ir gręžimo vietas:

Informacijos apie projektavimą rasite:



http://www.blum.com/ideas

Blum idėjos  
praktiškoms virtuvėms

Daugiau 
informacijos apie 
praktiškas  
virtuves rasite

Dažniausiai virtuvės yra intensyviai naudojamos, todėl turi atlaikyti dideles  
apkrovas. Remdamiesi daugybę metų atliekamais tyrimais apie vartotojų 
kasdieninius poreikius virtuvėje, Blum specialistai sukūrė idėjas, leidžiančias 
modernias virtuves padaryti dar praktiškesnėmis. 

16



Darbo procesas –  
patogumas
Dirbant virtuvėje įprastai 
atliekami pasikartojantys 
veiksmai ir judesiai, todėl 
viskas turi būti po ranka. 
Taip užtikrinsite, kad  
maisto ruoša virtuvėje  
vyks sklandžiai.

Erdvė – optimizavimas
Daiktų laikymo vietos  
niekada nebus per daug.  
Vis dėlto, tikslus naudingos 
pasidėjimo erdvės kiekis 
priklauso nuo asmeninių 
poreikių. Atidžiai suplanavę, 
tinkamai išnaudosite turimą 
vietą.

Judėjimas – kokybė
Aukščiausios kokybės 
furnitūra kasdien naudojant 
virtuvę gerokai padidina 
judėjimo komfotą. Praktiški 
baldai turi būti lengvai ati
daromi, net ir esant didelei 
apkrovai, sklandžiai judėti 
bei dėl BLUMOTION tyliai  
ir be vargo užsidaryti.
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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 septynias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 29 filialus / atstovy-
bes. Įmonė produkciją tiekia dau-
giau nei 120 rinkų. Blum Group iš 
viso samdo 7 300 žmonių, 5 500 
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 2 600 
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.
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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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