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DYNAMIC SPACE  
komanda nuo viršaus iki apačios: 

Miriam Witzemann, Anja Fitz,  
Daniela Riedmann

Turinys | Įkvepiančios virtuvės idėjos

Veikiausiai jūs nekantriai laukiate, kol įsigysite naują virtuvę! Tai 
puiki galimybė pergalvoti šį namų ir gyvenimo centrą. Tai idealu, 
galite paversti savo svajones ir reikalavimus realybe. Modernios 
virtuvės ne tik siūlo madingas funkcijas ir gražią išvaizdą, tačiau  
ir yra patogios naudotis. Jos paverčia darbą malonumu! Tačiau 
perkant virtuvės baldus galima susidurti ir su tam tikrais iššūkiais. 
Virtuvės, kurią nusprendėte įsigyti, naudojimo trukmė yra 15 ir 
daugiau metų, ir dažnai yra labai sunku sekti naujienas apie 
paskutines inovacijas. 

Kadangi jau daug metų tyrinėjame kasdienius baldų naudotojų 
poreikius ir įpročius, sukaupėme nemažą žinių bagažą ir suprojek-
tavome produktus, specialiai pritaikytus kasdienėms reikmėms. 
Tolesniuose puslapiuose rasite naudingų idėjų ir pavyzdžių, 
padėsiančių suteikti jūsų naujajai virtuvei daugiau praktiškumo. 
Savo praktiškų virtuvių idėjas mes vadiname DYNAMIC SPACE. 
Daugiau informacijos rasite www.blum.com/ideas. 

Atraskite, kokios didelės ir mažos inovacijos padės jums pritaikyti 
naują virtuvę savo reikmėms. Ir mėgaukitės savo virtuve daugybę 
ateinančių metų!
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Ji yra modelis ir nori, kad daiktai 
atrodytų nuostabiai; jis – marke-
tingo ekspertas ir visur siekia 
praktiškumo. Melanie Raff ir Mar-
co Hornung sujungė jėgas savo 
svajonių įgyvendinimui. Jie turi 
virtuvę kurioje puikiai dera esteti-
ka ir funkcionalumas. 
Mažas Alensbach miestelis ant Vokietijos ežero Konstaci-
jaus kranto keri savo obelų sodais, kalvomis ir pievomis. 
„Mes kartu tik šioje aplinkoje jaučiamės išties tikruose 
namuose“, sako Melanie. Pora mėgaujasi tiesioginiu 
vaizdu į ežerą per virtuvės langą. „Virtuvė yra visiškas 
mūsų namų centras“, priduria Marco. „Štai todėl buvo taip 
svarbu įgyvendinti mūsų idėjas ir gerai apgalvoti visas 
smulkmenas ir veiklas planuojant baldus.“ 

Pora daugiausiai naudoja šviežius produktus iš šio 
regiono. „Mėgstu apsipirkti vietiniame turguje, ar mažoje 
krautuvėlėje už kampo. Švieži pomidorai, sultingi agurkai, 
traškios salotos – nuo šių dalykų tiesiog skiriasi seilės“, 
sako Melanie. Marco, savo ruožtu, karaliauja prie viryklės. 

„Jis daug gamina. Mėgsta ruošti maistą ir jo patiekalai yra 
išties gardūs“, ji priduria. Praktikavimasis yra Marco 
sėkmės priežastis. „Anksčiau naudodavausi receptais“, 
pasakoja jis. Bet dabar jis jau gerai žino kaip derinti 
ingredientus ir prieskonius, todėl improvizuoja iš produktų, 
kuriuos parneša Melanie. „Dažnai pradžioje net nežinau 
ką pagaminsiu, itališką ar azijietišką patiekalą...“ 

Poros virtuvė su sala yra visais atžvilgiais stilinga. 
„Minimalistiniai balti fasadai spinduliuoja nuostabią 
šilumą“, nusišypso Melanie. Modelis mėgsta, kai daiktai 
jos aplinkoje yra natūralūs, nors tuo pačiu svarbu ir įvesti 

gražu
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kontrastų. Štai kodėl pora pasirinko ilgą ryškų stalviršį 
aplink kriauklę. „Mes nenorėjome nerūdijančio plieno 
paviršių, nes ant jų lieka pirštų atspaudai. Aš norėjau 
modernaus, kiek industrinio pojūčio“, sako Melanie. Abu 
jie rado sprendimą šiaurės Vokietijoje. 5 mm storio karšto 
valcuoto nerūdijančio prieno stalviršis, kuris buvo paga-
mintas kaip vientisas gaminys be matomų jungimo linijų. 
Marco, aistringas virtuvės šefas, yra išties patenkintas 
tobula darbo eiga ir funkcionaliais sprendimais, kurie daro 
valgio gaminimą lengvą. Virtuvės spintelių išdėstymas 
buvo gerai pritaikytas kasdienei veiklai taip, kad viskas 
būtų lengvai pasiekiama ir nereiktų toli eiti! „Ir aš negaliu 
skųstis kad trūktų vietos daiktams“, priduria jis. „Kai mes 
planavоme virtuvę, gerai apgalvojome kur bus laikomas 
kiekvienas daiktas. „Didelis stalčius, pavyzdžiui, suteikia 
pakankamai vietos virtuvės įrankiams – jie yra tiksliai ten 
kur jų reikia. Darbo paviršius tarp viryklės ir kriauklės yra 
tinkamo pločio ir gylio. Visada pakanka vietos smulkinti 
daržoves ar minkyti tešlą. Lengva! 

„Buvo labai svarbu įgyvendinti mūsų idė-
jas ir gerai apgalvoti visas smulkmenas  
ir veiklas planuojant baldus.“ 

O kaip su atliekomis? Jokių problemų. Šiukšlių ir atliekų 
stalčius yra iš karto po kriaukle, ir jame sumontuota 
automatinio atidarymo elektroninė Blum SERVO-DRIVE 
sistema. Viskas ko reikia tai lengvai stumtelėti koja ir 
stalčius atsidaro lyg savaime. O vėliau, dėl integruotos 
BLUMOTION stabdymo sistemos, užsidaro švelniai ir 
lengvai. „Idealus tokiam darbštuoliui kaip aš“, juokiasi 
Marco. „Mano rankos visada šlapios ar užimtos. Todėl šis 
stalčius atsiperka po keliskart per dieną.“ „Ir jei mūsų 
svečiai netyčia į jį atsiremia, jis lieka uždarytas“, priduria 
Melanie.

praktiška
gražu ir praktiška | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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Elektroninė atidarymo sistema baldams be rankenėlių 
buvo įdarbinta virtuvėje ir puikiai tinka prie glotnių 
fasadinių paviršių. Net ir labai platūs stalčiai, kuriuose 
sunkiai prikrauta gėrimų, atsidaro lengvu paspaudimu. 
„Jei tiksliai žinote kur viskas padėta, naudotis virtuve 
lengva ir darbas vyksta greitai“, plačiai nusišypso Mela-
nie. Pora buvo taip sužavėta naujai atrasta judėjimo 
laisve, kad nusprendė SERVO-DRIVE flex sistemą 
baldams be rankenėlių pritaikyti šaldytuvui. Jungiklis 
išjungia SERVO-DRIVE sistemą kai to norite – pavyzdžiui 
valymo metu. „Atpažįstame Blum“, sako Marco. „Gaminiai 
yra gerai apgalvoti ir pačios aukščiausios kokybės.“ 

Plonas ir tiesus LEGRABOX stalčių, pagamintų iš specia-
lia saugančia nuo pirštų atspaudų danga dengto nerūdi-
jančio plieno, puikiai įsilieja į estetikos ir funkcionalumo 
derinį. Suderinti AMBIA-LINE stalčių vidaus skirtukai 
užtikrina tvarką ir grožį. „Melanie pamilo šį elegantišką 
aiškų dizainą iš pat pradžių. O man reikėjo praktiškų 
peilių, folijos ir plėvelės laikiklių“, priduria. 

Lieka tik vienas neatsakytas klausimas, kol Melanie 
dėlioja indus su salotomis gardintu patiekalu. Ar buvo 
koks noras, kurio nepavyko įgyvendinti? "Ne, ne“, 
užtikrina mus pora. Visos jų idėjos ir norai buvo pilnai 
įgyvendinti jų naujojoje virtuvėje. „Melanie estetikos 
jausmas ir mano praktiškumo pojūtis netrukdo vienas 
kitam. Kaip tik, mūsų reikalavimai papildo vienas kitą  
ir sukūrė tobulą virtuvę“, pabaigia Marco. „Mes esame 
nepralenkiama komanda!“ patvirtina Melanie.

Įkvepiančios virtuvės idėjos | gražu ir praktiška
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AGE EXPLORER®  iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip kosmonauto  
kostiumas iš fantastinio filmo. Ir mes iš tikro kalbame apie kelionę  
laiku į ateitį, kur netrukus suprasite kaip jausitės po dešimčių metų.

Blum tyrimų ir plėtros skyrius koncentruojasi virtu-
vės naudotojų poreikių atskleidime – suprantama, 
ir vyresnio amžiaus kartos poreikiai – ne išimtis. 
AGE EXPLORER® leidžia pajausti ką reiškia fizinis 
neįgalumas ir yra labai naudingas testuojant 
gaminius. Atkuriant praktines situacijas – verdant, 
atidarant ir uždarant spinteles, lenkiantis – gauna-
me vertingus faktus, kuriuos naudojame kurdami 
naujus gaminius. Tai garantuoja, kad įvairaus 
amžiaus virtuvių pirkėjai jausis maloniai naudoda-
miesi baldais ilgą laiką. 

Net Blum darbuotojai iš kitų padalinių nori jį 
išbandyti, nes jis suteikia potyrių, kuriuos galima 
panaudoti kasdieniame darbe.

MISIJA. Jau šiandien patirkite kokie bus Jūsų poreikiai ateityje 
DARBUOTOJAI. Kolektyvas iš skirtingų Blum padalinių 
ĮRANGA. AGE EXPLORER® kostiumas 
EKSPEDICIJA. Kelionė patiriant fizinį neįgalumą

Mūsų įpročiai, poreikiai ir prioritetai keičiasi 
metams bėgant. Virtuvė vidutiniškai tarnauja  
apie 20 metų – štai kodėl taip svarbu galvoti apie 
patogumą ją planuojant. Bet kaip galite žinoti 
šiandien kokie galėtų būti Jūsų poreikiai ateityje? 

Štai kur pasitarnauja AGE EXPLORER®. Kostiumą 
sukūrė Meyer Hentschel institutas Vokietijoje. Jo 
komponentai atkartoja neįgalumus, kurie atsiran-
da senatvėje. Senėjimo simuliavimo kostiumą 
naudoja daug pramonės įmonių, pvz., automobilių 
gamintojai, įrangos gamintojai ir pardavėjai. Jie 
tiria kaip tinka gaminių savybės įvairiais amžiaus 
tarpsniais. 

Misija  
AGE EXPLORER®
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RAIŠČIAI  
atkartoja sustingusius 
kelių ir alkūnių 
sąnarius

SVORIAI  
atkuria raumenų 
silpnumą ir sunkina 
judėjimą

SPECIALIOS AUSINĖS  
kuria dalinio kurtumo  
efektą

KOSTIUMO DIZAINAS 
riboja rankų ir pečių 
judesius

SPECIALIOS PIRŠTINĖS  
simuliuoja artritą

SPECIALUS LANGAS  
IR AKINIAI  
riboja matymo lauką, trukdo 
skirti spalvas, vaizdas 
dvejinasi ir yra neryškus.

AGE EXPLORER® | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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ARKUS FEUERSTEIN, GAMINIŲ VYSTYM
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Tai buvo tikrai svarbi praktika. Gana 
sudėtinga pasilenkti, atsiklaupti, pasiekti 
giliai esančius daiktus, kuriuos užstoja 

priekyje sudėti daiktai. Ir net kai nedėvite  
AGE EXPLORER®. Bet jei dėvite, tai tampa 
praktiškai neįmanoma. Štai kodėl kiekvienoje 
virtuvėje apatinėse spintelėse būtinai reikia 
naudoti tik stalčius. 

Tai yra stebėtina kaip lengvai prarandate 
regėjimo plotą. Ekranas riboja apžval-
gos plotą, spalvos ir ryškumas sumažin-

tas. Štai kodėl šiek tiek užtrunka kol randu 
reikiamą puodą. Tai parodė man, kaip yra 
svarbu turėti gerai organizuotą virtuvę, kur 
viskas yra savo vietose, gerai matoma ir 
lengvai pasiekiama.

Įkvepiančios virtuvės idėjos | AGE EXPLORER®
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Jūs tiesiog negalite įsivaizduoti kokie 
riboti gali būti judesiai. Labiausiai tai 
pajutau kai naudojausi sieninėmis 

spintelėmis. Sunku išsitiesti ir nematote daiktų 
aiškiai. Net jei esate aukštas, sunkiai pasiekia-
te. Galite juos paimti, tik jei įdedate nemažai 
pastangų. Spintelės su durelių pakėlimo 
sistemomis akivaizdžiai palengvina gyvenimą. 
Fasadas tvirtai išlieka toje padėtyje, kurioje 
palikote jį, todėl rankenėles visada lengvai 
pasieksite. 

Siegfried Röck, vienas iš Blum specialistų  
komandos, tiria klientų poreikius. Jis naudojasi  
AGE EXPLORER® kostiumu jau daug metų. 

Kaip svarbus Blum yra poreikių tyrimas?  
Virtuvė turi būti pritaikyta kasdieniams poreikiams. Dėl to 
ji turi būti ne tik graži, bet ir kiek įmanoma labiau praktiš-
ka – visą baldo tarnavimo laiką. Mes stengiamės patarti 
virtuvių naudotojams, kurių tikslas yra pasirinkti naudingą 
ir ilgai tarnausiančią baldų furnitūrą. Mūsų poreikių 
tyrimų padalinys mums pasako, kurios baldų funkcijos 
bus svarbios ateityje. 

Kodėl Blum naudoja AGE EXPLORER® kostiumą?  
Tiesioginis asmeninis potyris yra vienas efektyviausių 
būdų atpažįstant sprendimų prioritetus. Į praktiką 
orientuoti tyrimai, naudojant AGE EXPLORER®,  padeda 
mūsų komandai gauti naujos patirties – ir ne tik gaminių 
tobulinimo srityje. 

Net Blum darbuotojai, dirbantys plėtros, pardavimų, 
marketingo srityse, geriau supranta praktinius funkciona-
lios furnitūros privalumus juos išbandydami patys! Štai 
kodėl mes suteikiame galimybę kiekvienam išbandyti 
AGE EXPLORER® asmeniškai. 

Kokios patirties įgijote išbandę AGE EXPLORER® 
kostiumą? Mes bent kartą išbandome gaminimo 
procesą šiame kostiume kiekvieną kartą su nauju 
gaminiu. Sumontuojame naujus gaminius virtuvėje, taip 
pat kameras, kad galėtume stebėti procesą. Turime 
galimybę greitai pastebėti darbo eigos skirtumus ir 
tolesnio optimizavimo galimybes. Mes kalbame apie 
ergonomiką, judėjimo kokybę, naudotojo patogumą, pvz., 
kaip greitai atsidaro stalčius su elektronine atidarymo 
sistema. 

Ką darote su surinkta informacija?  
Ji panaudojama tolesniame mūsų gaminių tobulinime.  
Tai pats geriausias būdas įsitikinti, kad mūsų gaminiai  
yra visada lengvi ir patogūs naudotis virtuvėse visame 
pasaulyje, nepriklausomai nuo klientų amžiaus – šian-
dien ir ateityje.

ANDREA GRUBER, MOKYMŲ/M
AR
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Paverskite 
seną  
nauju

Po 30 metų Rudi Pfeiffer nu-
sprendė, kad jau laikas įsigyti 
naują virtuvę. Jo norų sąraše 
buvo praktiški sprendimai, 
aukšta kokybė, šiuolaikiška 
išvaizda. Blum ekspertai padė-
jo įgyvendinti jo svajones. 
Rudi Pfieffer iš Forarlbergo, Austrijos, yra farmacijos 
pardavėjas, todėl puikiai žino, kaip svarbu yra 
optimaliai išnaudoti visą naudingą plotą, laikyti 
daiktus saugiai ir tvarkingai, struktūrizuoti darbo eigą 

– net virtuvėje. Jo uošvis yra virtuvių gamintojas. Štai 
kodėl jo sena virtuvė, nors jau naudota tris dešimt-
mečius, vis dar buvo gana moderni ir funkcionali, 
nors ir kiek nudėvėta ir pasenusi. 

Rudi Pfeiffer lūkesčiai buvo labai aukšti. Jis norėjo 
pilnai atnaujinti savo virtuvę ir panaudoti naujausias 
technologijas. Jis detaliai ištyrė paskiausius trendus 
ir sukūrė brėžinius. Nuvykęs į netoliese, Dornbirn 
mieste, esantį Blum saloną iš arčiau susipažino ir 
išbandė furnitūrą ekspozicijoje. Viską išbandė labai 
atidžiai. Mobilias spinteles galima sudėlioti visais 
galimais virtuvės planais, todėl jis praktiškai galėjo 
išbandyti tokią pat virtuvę, lyg ji būtų namie. Rudi 
liko labai patenkintas rezultatais. „Galiu tai rekomen-
duoti kiekvienam“, pasakė jis. „Dabar esu patikimai 
apsirūpinęs dar 30-čiai metų.“ Rudi Pfeiffer išdidžiai 
pristato savo išmanią virtuvę šiuose puslapiuose.

Įkvepiančios virtuvės idėjos |  
Seno pavertimas nauju
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Kiekviena gera virtuvė turi vieną svarbią paskirtį: 
turi atitikti kliento poreikius. „Štai kodėl Jums 
reikia pakankamai laiko apgalvoti savo poreikius  
ir norus, kai norite atnaujinti baldus“, pataria 
Mariam Witzemann, DYNAMIC SPACE ekspertas 
firmoje Blum. „Kokia yra Jūsų kasdienė veikla? 
Kokius daiktus norite laikyti savo virtuvėje? Kur 
valgote maistą? Geriausia, jei užsirašytumėte 
atsakymus ir duotumėte juos virtuvės planuotojui.“

1. BLUM SPRENIDMAS KRIAUKLEI Lyginant su 
senais modeliais iš dviejų durelių, naujoji kriau-
klės spintelė geriau išnaudoja erdvę. Ją sudaro  
U formos stalčius viršuje ir aukštas stalčius 
apačioje. 
2. AMBIA-LINE STALČIAUS SKIRTUKŲ SISTEMA  

„Niekas neslidinėja ir nebilda stalčiuose“, sako 
Rudi Pfeiffer pasakodamas apie nuostabiai 
tvarkingus stalčius. 
3. AVENTOS PAKĖLIMO MECHANIZMAS Vaisti-
ninkas dažnai turėjo saugotis atidarytų durelių 
senoje virtuvėje. Naujos sieninės spintelės su 
AVENTOS dvigubų durelių pakėlimo sistema 
suteikia visišką judėjimo laisvę. 
4. LEGRABOX „Elegantiški stalčiai, slysta kaip 
niekada lengvai, net kai yra sunkiai pakrauti“, 
džiaugiasi Rudi Pfeiffer paklaustas apie naujausią 
Blum stalčių seriją. 
5. SPACE TOWER „Aukšta spinta tokia plati ir 
didelė, kad suteikia visiškai naują erdvės pojūtį 
virtuvėje. Mano žmona džiaugiasi kiekvieną kartą, 
kai ja naudojasi!“ 
6. SERVO-DRIVE Rudi Pfeiffer norėjo virtuvės  
be rankenėlių. Jis tiesiog įsimylėjo SERVO-DRIVE 
elektroninę atidarymo sistemą. „Tai yra fantastiš-
kas mechanizmas ir jis tobulai dera mano 
virtuvėje“, sako džiaugdamasis. 

Įkvepiančios virtuvės idėjos |  
Seno pavertimas nauju
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DYNAMIC SPACE ekspertas Miriam Witzemann 
sukūrė tris skirtingus Rudi Pfeiffer virtuvės 
variantus. 

ERDVUS DIZAINAS 
Šis variantas Rudi Pfeiffer patiko labiausiai.  
Erdvus dizainas pabrėžia modernią virtuvės 
išvaizdą ir suteikia pakankamai vietos tiek 
vienam, tiek kartu su žmona darbuotis joje.

 
VALGYMAS VIRTUVĖJE 
Pfeiffer šeima neturi atskiro valgomojo, todėl 
virtuvės dizainas su patogiu kampiniu suolu ir 
valgomojo stalu daro ją ir puikia bendravimo vieta.

DAR DAUGIAU ERDVĖS
Kiekvieno poreikiai daiktų laikymo erdvei skiriasi. 
Priklausomai nuo maisto gaminimo ir apsipirkimo 
įpročių, galima planuoti ir daugiau erdvės naujoje 
virtuvėje.
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Viskas būtent ten, 
kur ir turėtų būti

Taupykite laiką – trumpinkite atstumus. Apgalvokite net ir visas 
smulkmenas – kurioje vietoje jos reikalingos, apgalvokite tai 
planavimo pradžioje. Tai yra sklandžios darbo eigos esmė. 
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ARTI NUO VIRYKLĖS 
Jei įmanoma, laikykite viryklės reikmenis, 
puodus, keptuves, skardas kuo arčiau 
viryklės ir orkaitės. Rezultatas – viskas 
yra ten, kur prisireikia.

GRAŽU IR ŠVARU
Plaunant indus, valant paviršius ar 
išmetant šiukšles, svarbu laikytis 
higienos. Viskas turi būti tvarkinga ir 
lengvai prieinama stalčiuje, kuris yra  
po kriaukle.

STALO ĮRANKIUS LAIKYKITE KARTU
Lėkštes, peilius ir šakutes bei stiklines 
laikykite kartu. Taip greičiau padengsite 
stalą. O jeigu jūsų indaplovė yra arti, jūs 
greitai išimsite švarius indus.

VISKAS PO RANKA 
Idealu, kai darbinis paviršius yra tarp 
kriauklės ir viryklės, kad jums nereikėtų 
toli vaikščioti nuo viryklės prie kriauklės 
ar šiukšlinės. O iš čia lengvai pasieksite 
peilius, pjaustymo lentas ir prieskonius. 

DAUGYBĖ VIETOS ATSARGOMS 
Maistą laikykite erdvės centre. Viską 
sudėkite taip, kad būtų lengva pasiekti. 
Įsitikinkite, kad atstumai nedideli.

Virtuvė, kurioje 
yra tik vienas 

stalas
Virtuvė  
„Galera“

Judesiai, kurie 
nesvarbūs 

Svarbūs  
judesiai

L formos  
virtuvė

G formos  
virtuvė

Virtuvė  
„sala“

U formos  
virtuvė

Virimas

Ruoša

Valymas

Daiktai

Produktai

Visą laiką 
Dažnai 
Retai

TRUMPINKITE ATSTUMUS
Sutrumpinkite kiekvienos dienos 
kelią. Šiose diagramose yra tos 
pačios darbo zonos, tik išdėstymas 
skiriasi.

SKLANDI DARBO EIGA YRA 
ĮMANOMA KIEKVIENOJE  
VIRTUVĖJE 
Virtuvę galima suskirstyti į zonas 
pagal numatomus darbus. Toks 
suskirstymas sumažina atstumus ir 
užtikrina, kad visi daiktai būtų ten, 
kur turi būti.

SVARBU PLANUOJANT –  
ERGONOMIKOS LYGIAI 
Surūšiuokite savo naudojamus 
daiktus pagal naudojimo dažnumą 
Jeigu viską sudėliosite tinkamame 
lygyje, jums nereikės dažnai 
lankstytis ar persitempti.

DARBO EIGA | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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1

Teiraukitės šių produktų 

AMBIA-LINE ir ORGA-LINE 
Blum siūlo skirtingas skirtukų sistemas skirtin-
goms stalčių sistemoms. Aukštos kokybės 
rėmeliai, įdėklai, išilginės ir skersinės pertvarėlės 
gali būti sustatytos taip, kaip reikia norint pritaikyti 
stalčių laikomiems daiktams.  

VIRTUVĖS REIKMENYS 
Praktiški virtuvės reikmenys, tokie kaip plėvelės ir 
folijos pjaustyklės, peilių, prieskoninių ir lėkščių 
laikikliai užtikrina, kad virtuvė veiks kaip laikrodis.

1  Peiliai, šakutės ir šaukštai įdedami ir išimami tyliai –  
dėl specialios minkštos įdėklo lovelio dangos. Aukštos 
kokybės medžiagos lengvai valomos tiesiog drėgna 
šluoste. 

2  Tinkamą virtuvės įrankį praktiška turėti ten, kur jo 
prireikia. Pagaliau yra plėvelės ir folijos pjaustyklės, 
kuriomis iš ties paprasta naudotis! Dėl prilaikančio strypo 
plėvelę lengva atvynioti ir nukirpti be suraukšlėjimo. 

Lengvai perstatomos pertvarėlių sistemos pritaiko stalčius Jūsų 
poreikiams akimirksniu. Džiaukitės idealiai sutvarkyta erdve!

Tvarkingumo meilei
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2 5 6

7

4

3

5  Meksikietiškas čili, indiškas karis, itališkas bazilikas – tinkamiausia vieta yra 
tiesiog po ranka, Blum prieskoninių laikiklyje. Atskiros prieskoninės laikomos 
kampu, yra stabilios ir lengva perskaityti etiketes.  

6  Peilių laikiklis saugiai talpina iki devynių skirtingų dydžių peilių. Aukščiausios 
kokybės nailonas ir nerūdijantis plienas (su danga, saugančia nuo pirštų 
atspaudų) sukurti atlaikyti aštrių peilių ašmenis. 

7  Puodai ir keptuvės turi būti arti viryklės, ten kur jie naudojami. Lengvai 
reguliuojamos pertvaros sukuria vietą dangčiams, kad nereiktų jų visur ieškoti.

3  Nesvarbu ar apvalios ar kampuotos, didelės ar 
mažos – Blum lėkščių laikiklyje saugiai telpa iki 12 
lėkščių. Jos kompaktiškai sudėtos, neužima daug 
vietos ir neslidinėja stalčiuje. Lėkščių laikiklį su 
lėkštėmis lengva nusinešti prie stalo. 

4  Labai ergonomiška laikyti butelius ir pjaustymo 
lenteles stalčiuje po stalviršiu. Net jei butelis 
nesandarus, nerūdijančio plieno dugno įdėklą 
nesunku išvalyti. 

DARBO EIGA | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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SVARBUS KIEKVIENAS COLIS 
Oklando uoste išnaudojamas kiekvienas colis

Svarbus  
kiekvienas 
colis!

Bob Cathey yra prieplaukos savininkas Oklando uoste, Kalifornijoje,  
viename didžiausių pasaulio uostų, kur perkraunami konteineriai. Prie-
plaukos savininkui tenka spręsti panašius uždavinius, kuriuos kasdien 
sprendžia virtuvės naudotojas: maksimaliai išnaudoti galimą erdvę!

Geras naudingos erdvės sutvarkymas priklauso 
nuo turimos erdvės ir nuo tinkamų laikymo 
sprendimų. Bobas puikiai žino, ką kalba. Tačiau 
kai prireikė pirkti naują virtuvę, už tai buvo 
atsakinga jo žmona. „Ji pareikalavo, kad visuose 
virtuvės balduose būtų stalčiai“, sako jis šelmiškai 
šypsodamasis. „Dabar aš žinau priežastį. Juk ir 
mes viską apskaičiuojame iki mažiausių smul-
kmenų tvarkydami prekes. Taip daug lengviau,  
ir galima viską iš karto matyti.“ 

Ji taip pat apgalvojo ir kiekvieno stalčiaus dydį. 
Aišku, kad stalčiai, kuriuose išnaudojamas visas 
baldo gylis, suteikia daugiau naudingos erdvės. 

„Tai kaip ir pakrauti konteinerį. Juk jūs užpildote 
visą konteinerio erdvę.“ Bet jo žmona tuo neapsiri-
boja. „Ji norėjo stalčių net virtuvės kampinėse 
spintelėse. Bet man labiausiai patinka didelė 
spinta su stalčiais. Ten aš laikau visus savo 
mėgiamus užkandžius.“ Bobas netgi turėjo savo 
nuosavą idėją. „Buvo apie 20 cm pločio erdvė  
prie orkaitės. Suplanavome siaurą spintelę prie 
orkaitės plyšio užpildymui. Žmona naudoja ją 
kepimo skardoms, popieriui, smulkmenoms.“ 
Taigi, kas yra sunkiau: Valdyti uosto krovos 
darbus, ar planuoti virtuvę? „Valdyti uostą, ko  
gero, sudėtingiau, nei planuoti virtuvę“, sako jis, 
susimąstęs, „tačiau užduotys yra labai panašios.“ 

Jei norite žinoti kiek erdvės Jums reikės virtuvėje 
sudėti reikalingiems daiktams, bei kokie sprendi-
mai tinka, atkreipkite dėmesį į Blum Zonų 
Planuoklį:  
www.blum.com/zoneplanner

Bob Cathey valdo daugiau kaip 3'000'000 kv. 
metrų erdvės. Kiekvieną minutę konteineriai 
atvyksta, ir juos reikia sudėti į teisingas vietas, 
juos reikia pakrauti į laivus, kai erdvė vėl atsilais-
vina. „Aš turiu pagalvoti apie tai, kur numatyta 
prišvartuoti laivą, ir apmąstyti krovimo planą bei 
transportavimo maršrutus.“ Atvykstantys ir išvyks-
tantys konteineriai, būtina laikymo vieta, manev-
ravimo maršrutai – viską būtina kruopščiai 
suplanuoti. Reikia neprarasti nei colio, nei 
minutės. „Planavimas įaugęs man į kraują“, – 
sako jis juokdamasis. Jis mano, kad uosto 
valdymą galima palyginti su kasdieniu virtuvės 
naudojimu. Virtuvei skirtos prekės ir jų kiekis; ko 
jums dažnai reikia; ko jums nereikia; ir kur viską 
turite susidėti, kad lengvai pasiektumėte.  



w
w

w.
bl

um
.c

om
/s

pa
ce

21

Uostų vadovai ir virtuvių pirkėjai klausia 
savęs to paties: kaip geriausiai išnaudoti 
turimą naudingą erdvę? 

ERDVĖ | Įkvepiančios virtuvės idėjos



w
w

w.
bl

um
.c

om
/s

pa
ce

to
w

er

22

SU AUKŠTESNIAIS 
ŠONAIS

SU PLATESNIAIS 
ELEMENTAIS

SU GILESNIAIS 
STALČIAIS

Norėtu-
mėte  
kažko 
daugiau?

AUKŠTAS DIZAINAS 
Stalčiai su aukštais uždarais šonais reiškia, kad maisto atsargoms 
turėsite daugiau vietos. Kadangi kiekvieną produktų spintos stalčių 
galima atidaryti atskirai, jūs turėsite puikią prieigą iš stalčių 
viršaus ir iš visų trijų pusių. Vidinė skirtukų sistema, tokia  
kaip AMBIA-LINE, leidžia tvarkingai išdėlioti daiktus ir  
užtikrinti, kad jie nebus išsikišę.

Jūsų namų dydis, apsipirki-
mo ir valgymo įpročiai –  
visi šie faktoriai įtakoja jūsų 
specifinius saugojimo erd- 
vių poreikius. Ar norėtumė-
te išnaudoti kuo daugiau 
vietos savo virtuvėje? Nėra 
problemų. Tiesiog pasirinki-
te teisingas spinteles.
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Teiraukitės šių produktų 

AUKŠTA SPINTA SPACE TOWER 
Aukšta spinta su stalčiais, kurie slysta 
neįtikėtinai lengvai net kai yra sunkiai prikrauti. 

Blum stalčiai po kriaukle 
Stalčius apgaubia kriauklę, išnaudodamas 
erdvę, kuri paprastai yra prarandama. 

KAMPINĖ SPINTELĖ SPACE CORNER 
Kampinė spintelė, kuri suteikia patogų priėjimą 
prie viso turinio. 

Siauros spintelės 
Panaudokite erdvę likusiuose plyšiuose.

IŠMANŪS SPRENDIMAI Siauros spintelės 
paverčia siauriausius plyšius vertinga vieta 
saugojimui.

APGALVOKITE KAMPUS Išmanios kampinės 
spintelės išnaudoja stalčių teikiamus privalumus.

RŪPESTINGAS IR KRUOPŠTUS Kempinėlės  
ir valymo priemonės yra lengvai pasiekiamos  
U formos stalčiuje po kriaukle.

ERDVĖ | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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25JUDĖJIMAS | Įkvepiančios virtuvės idėjos

Draugystės 
skonis
Gaminant kartu, ragaujant gerą maistą, tiesiog 
leidžiant laiką kartu. Pietauti su draugais tampa 
vis labiau populiaru. Mūsų „Įkvepiančių virtuvės 
idėjų“ komanda buvo pakviesta kartu praleisti 
vakarą.
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14,4 kv.m.

Vakaras su Schreier šeima 

Simone ir Mathias Schreier visada mėgsta linksminti svečius, 
ypač po to, kai persikraustė į naujus namus su vaizdu į kalnus.  
Jų pasididžiavimas ir džiaugsmas yra virtuvė – jų ir kitų dviejų 
porų šio vakaro pokylio vieta. 

Simone Schreier yra IT projektų vadovė, o Mathias yra marketin-
go ekspertas internetinėje erdvėje – ir tai atsispindi virtuvėje. 
Šviesaus ąžuolo fasadai slepia aukštas technologijas: SER-
VO-DRIVE elektroninę atidarymo sistemą. 

„Ko norėtumėt išgerti?“, klausia Simone. Draugai pasirenka 
nealkoholius gėrimus. Šaldytuvo talpa 140 litrų, ir jam atidaryti 
rankenėlės nereikia. Durelės atsidaro lengvai paspaudus, nes 
viduje įmontuota elektroninė atidarymo sistema. Dirbti virtuvėje 
lengva, greitai ir linksmai paruošiama vištiena, salotos, keptos 
daržovės. 

„Tik palieskite šaldytuvą ir jis atsivers lyg savaime. Išbandykite tai 
kartą, ir norėsite to pas save“, sako šeimininkas plačiai šypsoda-
masis. Šiuo metu Mathias rodo kitus funkcionalius sprendimus. 
Kaip atidarote šias labai plačias viršutinių spintelių dureles? Jos 
vėlgi atsidaro lengvai spustelėjus – užsidaro vos tik paspaudžiate 
mygtuką.

Įkvepiančios virtuvės idėjos | JUDĖJIMAS
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8,4 kv.m.

 Ta pati logika galioja ir stalčiaus puodams ir keptuvėms pasirinki-
mui – jis yra po virykle. Puodas filė troškinimui yra tiesiog po ranka. 

„Serviruosiu stalą“, sako Eva Fleischmann, imdama pustuzinį 
lėkščių iš spintelės ir smagiai pastumdama dureles. Jokių proble-
mų. Dėl BLUMOTION, durelės užsidaro tyliai ir švelniai. Jos vyras 
Andreas nori išmesti atliekas ir atranda kitą puikią funkciją. Jis gali 
atidaryti stalčių su šiukšliadėžėmis tiesiog paspausdamas keliu: čia 
veikia SERVO-DRIVE uno! „Išties puiki idėja įrengti šiame stalčiuje 
elektroninę atidarymo sistemą, kadangi įprastai rankos yra šlapios 
ar užimtos, kai norite ką nors išmesti.“ 

Maisto gaminimas su Fischer šeima 
Thomas Fischer ir Mathias Schreier yra draugai jau daug metų, tiek, 
kiek Jūs tikitės kad tarnaus Jūsų baldai. Maisto gaminimo kartu 
susitikimai jau tapo tradicija. „Vyrai mėgsta viską daryti paprastai, 
tačiau merginos iš maisto tikisi šiek tiek daugiau nei iš kasdienių 
pietų“, šypsosi Sarah Fischer. Obuolių pyragas, kurį ji iškepė, jau 
patiektas ant stalo. Salotos iš jos daržo jau nuplautos ir, kol kitos 
merginos pjausto ridikėlius ir paprikas, ji persirengia. Sarah neieško 
acto ir aliejaus – erdvus stalčius buteliams yra iškart po stalviršiu, ir 
atidaromas pilnai. „Viską labai lengva pasiekti“, ji paaiškina.
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10,4 kv.m.

Draugai visada turi apie ką pasikalbėti. Šis vakaras ne išimtis.  
Jie kartu dar ilgai po to, kai valgiai baigiasi. Draugai sutinka, kad 
svarbiausi ingredinetai draugystei yra pokalbiai, bendras laikas ir 
linksmumas. O puikiai įrengta virtuvė atitinkanti poreikius viską 
puikiai pagardina!

Vakaras su Fleischmann šeima 

Fleischmann šeima taip pat įgyvendino savo svajones. „Aukščiausia 
kokybė ir elegancija mums buvo svarbiausia“, sako Andreas Fleisch-
mann. Jų poreikius idealiai atitiko LEGRABOX pure stalčiai, kurių 
dizainas plonas ir tiesus, o veikimas ypatingai lengvas. „TIP-ON  
BLUMOTION mechaninė atidarymo sistema yra labai praktiška,"  
priduria jo žmona Eva, imdama stalo įrankius ir indus iš stalčiaus. 

„Stalčiai lengvai atsidaro tiesiog paspaudus, ir tereikia švelnaus  
stumtelėjimo kad jie užsidarytų tyliai ir lengvai. Nenaudojant elektros.“

Įkvepiančios virtuvės idėjos | JUDĖJIMAS
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ATVERKITE LENGVAI 
Galite fasadą spustelėti ranka, klubu, keliu, pėda, kuo 
tik norite ir kurioje norite vietoje. Pakanka vieną kartą 
spustelėti ir stalčiai atsidarys lyg savaime. 

Abi rankos 
užimtos?

Praktiškos judėjimo technologijos lengvina 
kasdienį darbą virtuvėje. Baldai be ranke-
nėlių atsidaro lengvai vos palietus, o užsi-

daro lengvai ir tyliai.

Įkvepiančios virtuvės idėjos | JUDĖJIMAS
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Dabar tai praktiška! Sieninės 
spintelės užsidaro spustelėjus 

lengvai pasiekiamą mygtuką. 

Integruota švelnaus stabdymo 
sistema užtikrina, kad durelės ir 

stalčiai užsidaro tyliai nepriklausomai 
nuo jų svorio ir uždarymo jėgos.

Atidarymas vienu prisilietimu. Norėdami 
uždaryti, tiesiog paspauskite ir užverkite. Tai 
yra mechaninių judėjimo technologijų grožis.

Sieninės spintelės tyliai atsidaro ir 
lieka norimoje vietoje, nepriklauso-
mai nuo fasadų pločio ir aukščio. 

PLUNKSNOS LENGVUMO  
SLYDIMAS
Galima rinktis iš daug aukščiausios 
kokybės judėjimo sistemų. Peržiūrė-
kite informaciją ir išbandykite jas 
virtuvių salone.

Net labai aukšti ir platūs stalčiai, 
apkrauti iki 70 kg, slysta lengvai  
it plunksna.

Teiraukitės šių produktų 

BLUMOTION 
Švelnaus uždarymo sistema, užtikrinanti, kad 
stalčiai, durelės ir sieninių spintelių fasadų 
pakėlimo sistemos užsidaro tyliai ir lengvai. 

TIP-ON 
Mechaninė atidarymo paspaudus sistema 
stalčiams, durelėms ir sieninėms spintelėms. 
Norėdami uždaryti, tiesiog paspauskite ir 
užverkite.  

TIP-ON BLUMOTION 
Inovatyvi technologija sujungianti mechaninę 
atidarymo paspaudus sistemą baldams be 
rankenėlių su švelnaus uždarymo sistema. 

SERVO-DRIVE 
Elektroninė atidarymo sistema baldams be 
rankenėlių – stalčiams ir sieninėms spintelėms, 
aukščiausiam patogumo lygiui. Taip pat komplek-
tuojamas vieno mechanizmo komplektas 
šaldytuvams bei šiukšliadėžių stalčiams.

ŠVELNUS UŽDARYMAS 
Stalčiai, durelės, pakėlimo sistemos 
gali užsidaryti lengvai ir švelniai. 
Palyginti skirtingas sistemas verta, 
nes judėjimas nelygu judėjimui.
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Ribotos gyvenamosios erdvės, aukštos nuomos ir pirkimo 
kainos, vis daugiau ir daugiau žmonių renkasi gyvenimą 
mažesnėse erdvėse. Dalis gyvena visai mažuose 
namuose, ir mažesnis plotas tikrai nereiškia blogesnės 
gyvenimo kokybės. Maži namai tikrai turi privalumų. 

Klausimas: kiek vietos Jums iš tiesų reikia? Tampa 
madingu sumažinimas iki esminių dalykų. Mažiau erdvės, 
daugiau laisvės. Naujas paprastumas, kuris koncentruoja-
si į gavimą iš atsisakymo. Mažesnės erdvės reiškia 
mažesnius mokesčius už plotą, elektrą, o tai reiškia 
daugiau pinigų atostogoms, restoranams, hobiui. Mažiau 
laiko reikia ir tvarkant mažus namus – daugiau laiko 
draugams, šeimai, laisvalaikiui.

Taigi mažiau gyvenamosios erdvės suteikia jums daugiau 
laisvės? Tai yra būtent tai, apie kalba modernios gyveni-
mo koncepcijos. Mažesnės gyvenamosios erdvės yra 
energetiškai efektyvesnės ir mažiau kenkia aplinkai. Ir jos 
yra pigesnės – todėl praktiškesnės. Iššūkiu tampa 
optimaliai išnaudoti visą įmanomą erdvę. Jei turite mažus 
namus, turite galvoti praktiškai, nes kiekvienas centimet-
ras yra svarbus. Todėl koncepcija remiasi funkcionaliu 
išdėstymu, o tai suteikia optimalų erdvės panaudojimą. 
Tai galioja ir virtuvėms, kurios dažnuose namuose yra 
pagrindinė erdvė. Ir čia kiekybė keičiama kokybe, funkcio-
nalių sprendimų forma. Pavyzdžiai iš viso pasaulio 
parodys Jums kaip mažos virtuvės gali reikšti labai daug. 
Tai ypač svarbu miestuose, kur vieta kainuoja daug, 
pavyzdžiui Indijoje ir Rusijoje. 

Didelis gyvenimo mažoje 
erdvėje džiaugsmas
Svajonių gyvenimo koncepcijos pasikeitė. Jos tapo didesnės, 

geresnės. Bet žmonės šiais laikais turi skirtingą požiūrį į laisvę. 
Moto: mažiau yra daugiau. 

Įkvepiančios virtuvės idėjos | Mažos virtuvės
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8,1 kv.m.

1  Swapna Sankar sutalpino daug įvairių dydžių daiktų savo 
kampinėje SPACE CORNER spintelėje, ir visas turinys yra 
puikiai matomas.

2  Siaura spintelė išnaudoja kiekvieną virtuvės centimetrą.  
Ji ideali mažiems ir aukštiems daiktams, laiko juos tvarkin-
gai ir patikimai.

Ervės panaudojimo stebuklas Indijoje

Indija yra viena sparčiausiai augančių šalių pasaulyje. 
Miestuose erdvė yra labai ribota ir yra tikras iššūkis 
susirasti tinkamą vietą gyventi. Aplankėme jauną indų 
šeimą, kuri susikūrė savo svajonių namus. Svarbiausia 
vieta – virtuvė, kurią sukūrė „Pravisree-Home Definer“. 
Virtuvės plotas tik 8 kv. m., tačiau tai yra tikras saugojimo 
erdvės stebuklas. Namų savininkas Swapna Sankar yra 
pilnas entuziazmo: „Turime tikrai funkcionalią virtuvę, 
kurioje gaminti yra malonumas.

Sprendimai, tokie kaip AVENTOS sieninių spintelių 
sistema, yra nuostabūs. Galiu palikti spintelę atvirą kol 
gaminu maistą, taigi galiu greitai paimti viską ko reikia.“  
Ji irgi labai patenkinta savo tėvų pagyrimais: „Mano  
mama visada kritiška virtuvės baldų atžvilgiu. Po apsilan-
kymo mūsų namuose ji visiems pasakoja, kaip patiko 
mūsų baldai. Taip labai, kad ji net norėjo išsinešti stalčius 
namo. Taip, tai tikrai mane įtikino!“
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1

Daugumoje Rusijos didmiesčių pamatytumėte masyvius 
daugiaaukščius namus. Net aštuoni iš dešimties 
aukščiausių Europos dangoraižių yra Maskvoje. Sergei 
Ščerbakov ir jo žmona Liudmila pernai nusipirko butą  
17 aukštų name. Inžinierius statybininkas išsirinko rajoną, 
nes namas yra žaliojoje zonoje, taip pat netoli jo tėvų. 
Buto širdis yra aštuonių kvadratinių metrų virtuvė. Jauna 
pora kartu su baldų gamintoju ėmėsi planuoti virtuvę ir 
versti savo idėjas realybe. 

Modernios technologijos ir patogumas Liudmilai buvo 
svarbiausia. „Mes įpratę daug gaminti. Ir darbas einasi 
greičiau ir lengviau, kai virtuvė gerai įrengta. Dėkojame 
Blum, dėl jų sprendimų aš pamilau darbą virtuvėje!“ 
Liudmila net galvoja kad geriau turėti tokią mažą erdvę: 

„Virtuvė maža, todėl viską galima lengvai pasiekti.“

1  Išplautos lėkštės ir indai dedami į spintelę virš kriauklės 
išdžiūti. Jie laikomi ten, kur gali būti greitai paimti, kai reikia.

2  Daiktus galima dėti vienus ant kitų aukštuose stalčiuose. 
Niekas neiškrenta pro šonus. Praktiškos skirtukų sistemos 
padeda saugoti vietą ir palaikyti tvarką.8 kv.m.

Aukšti standartai Rusijoje
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Trendai ir tradicijos

Maži namai. Kas tapo ekstravagancija kai kuriose šalyse, 
kitur ilgai buvo tradicija. Pavyzdžiui, vanduo. Plaukiojan-
tys namai nebėra vien tik keistuolių ar išsišokėlių pasirin-
kimas. Gyvenimas tiesiog pakrantėje atveria dideles 
galimybes ir potencialus.

Mobilūs moduliai irgi tampa vis populiaresni. Pilnai įrengti 
mažyčiai namai turi ribotą erdvę, tačiau gali būti lengvai 
išplėsti. Kai kraustotės, galite tiesiog pasiimti namus su 
savimi. 

Dažnai maži dalykai gali padaryti didžiausią įspūdį.

Šis plytų pastatas Anglijoje jungia tradicinę architektūrą su 
moderniu dizainu, ir tai mažiausioje galimoje erdvėje. 

Šio mobilaus mažo namo 
architektas susikūrė svajonių 

erdvę mažesniame nei 
20 kv. m. žemės plotelyje Šiau-

rės Vakarų Amerikoje. 

Šis modernus gyvenamasis laivas 
turi didesnę virtuvę, nei tikitės 
žvelgdami iš išorės.

Mažos virtuvės | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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Pažymėjo  
Blum Furniture Fittings

JuliusBlumGmbH  
www.blum.com/FFmqB

Padarykite savo virtuvę praktiška!  
Šiame video pateikiami praktiškų virtuvės  
aspektų apžvalga.

Amber H. 
Kampiniai stalčiai yra kūrybiškas 
sprendimas virtuvės kampams. 
Štai kodėl 250'000 vartotojų 
patiko ši nuotrauka. Stalčiai 
prideda gilią vietą įstrižiems 
stalčiams, ir yra geresnis už 
daugelį kitų kampinių sprendimų.

Bärbel  
Narys

Bodybiene  
Narys

Kiekvienas virtuvės baldų 
pirkėjas turi norėti atsikratyti 
senų koncepcijų, tokių kaip 
šiukšlių dėžės už durelių po 
kriaukle, baldų su lentynomis 
apatinėje virtuvės dalyje, 
stalo įrankių viršutinėje 
spintelėje, įstrižų kampinių 
spintelių, karuselių ir pan. 
Vietoje to rinktis kasdienę 
naudą, teikiamą indaplovių, 
stalčių su šiukšliadėžėmis, 
stalo įrankių stalčiuose, ilgų 
stalčių ir plačių stalviršių. 

Man išties svarbu kurį laiką 
pabandyti numatomą stalvir-
šio aukštį. Kai perku automo-
bilį, niekada nesitikiu, kad 
standartiniai nustatymai turi 
tikti. Įlipu ir pareguliuoju 
sėdynę į tinkamą padėtį... 
Todėl išbandykite ir lyginimo 
lentą, ar papjaustyti daržoves 
įvairiuose aukščiuose.

Prieš apsispręsdami, turite viską kruopščiai 
apgalvoti, nes virtuvę perkate daugeliui 

metų. Iš pradžių paprašykite patirtimi pasida-
linti savo draugus ir pažįstamus.

Patarimai  
virtuvės baldų 

pirkėjams

www.blum.com/ideas
Susitvarkykite gyvenimą

Blum ORGA-LINE skirtukų 
sistemos užtikrins tvarką ir grožį 
Jūsų stalčiuose. Jei reikia 
daugiau informacijos, eikite į 
www.blum.com/ideas 
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Virtuvė jums turi tikti taip, kaip pagal užsakymą pasiūtas 
kostiumas    Joyce F., 38 metų kompiuterių specialistas iš San Francisko, JAV

Žmonių norai ir reikalavimai skiriasi kaip ir jų pirštų atspau-
dai. Kodėl gi jie negali skirtis ir dėl virtuvių? Štai kodėl turite 
gerai apgalvoti, ko iš tiesų norite! Kokie yra jūsų apsipirki-
mo įpročiai? Kaip ruošiate valgį? Ar dideli yra Jūsų namai? 
Pateikite visą informaciją savo virtuvės planuotojui. Pavyz-
džiui, aš įsigijau tikrai didelę spintą produktams, ir joje galiu 
susidėti visus produktus šešiems mūsų šeimos nariams. Ir 
mano virtuvės planuotojas suteikė man daugybę idėjų, 
kurios užtikrins puikią nuotaiką daugeliui metų.

Menorca  
Narys

Nice-nofret 
Narys

Oranžinė yra pati  
linksmiausia spalva. 

Frank Sinatra

Gera virtuvė yra  
laimės pagrindas. 

Auguste Escoffier

Pažymėjo  
Blum Furniture Fittings

Pažymėjo  
Blum Furniture Fittings

Pažymėjo  
Blum Furniture Fittings

ORGA-LINE plėvelės pjaustyklė

ORGA-LINE sprendimas buteliams

Perkate naują virtuvę? 
Rekomenduojame naudoti 
Blum idėjas ir gaminimas 
taps malonumu. Transfor-
muokite savo virtuvę į 
linkmybių ir malonumų vietą.

Kokius patarimus galite duoti tiems,  
kas planuoja naujus virtuvės baldus?

Jei planuojate pirkti naujus 
virtuvės baldus, turite stebėti 
savo įpročius keletą dienų ir 
užduoti sau šiuos klausimus: 
Kaip aš naudojuosi savo 
virtuve? Kur aš praleidžiu 
daugiausiai laiko? Kur darau 
svarbiausius darbus? Ar 
mėgstu gaminti kartu su kitais? 
Jei ne, ar tai nėra dėl netinka-
mos virtuvės? Pabandykite 
panaudoti kuo platesnius 
stalviršius ir ilgesnius stalčius, 
kai tai įmanoma. Manau, kad 
tai yra ekonomiškiausias, 
geriausias ir visada laimintis 
sprendimas kievienam. Stalvir-
šio plotis gali būti daugiau kaip 
75 cm, net iki 90 cm.

LINDA PARKER  
Svajonių virtuvės nesuplanuosite greitai, tam reikia laiko, 
darbo ir žinių. Susitikite su ne mažiau kaip dviem dizaineriais, 
atsineškite virtuvių, kurios Jums patinka, nuotraukų, taip pat ir 
nuotraukų nepatinkančių virtuvių – kiekvienas dizaineris 
norėtų žinoti kas Jums patinka, o ko reikia vengti! Išklausykite 
visų patarimų, tiek praktiškų, tiek kūrybiškų, taip pat ir tų, 
kurios atrodo visiškai priešingos nei Jūsų pradinės idėjos. 
Svarbiausiai, nebijokite išeiti iš savo „komforto zonos“.

Pamirškite dureles apatinėse 
spintelėse – naudokite 
stalčius, stalčius, stalčius. Jei 
galite, 80 – 90 cm pločio! 
Nedėkite kriauklės greta 
viryklės vieno stalviršio 
virtuvėse. Įsitikinkite, kad 
lieka 80 – 120 cm vietos 
darbui. 

Patarimai virtuvės baldų pirkėjams | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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33,2 kv.m.

Vis daugiau žmonių pa-
saulyje apjungia savo vir-
tuvę ir svetainę į bendrą 
erdvę. Bet kuo didesnė 

erdvė, tuo svarbiau yra tai, 
kad viską būtų galima grei- 

tai ir lengvai pasiekti.

Daugiau  
erdvės  

gyvenimui
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„Virtuvės yra didesnės ir atrodo naujoviškai“, sako 
Stefan Waldenmaier, Vokietijos virtuvės baldų 
asociacijos vadovas. Tai reiškia, kad jos turi atitikti 
naujus reikalavimus. Kuo daugiau veiksmo vyksta 
erdvėje, tuo daugiau daiktų reikia kažkur patalpinti.  
Ir kuo įvairesnė veikla vyksta labai didelėje virtuvėje, 
tuo svarbiau yra tylus veikimas, bei virtuvės padaliji-
mas į darbines zonas. 

Rottanburg šeima pavertė šiuos reikalavimus 
veikiančiais sprendimais. Norėdami sutrumpinti 
atstumus savo atviro plano virtuvėje, jie laiko produk-
tus netoli nuo maisto gaminimo vietos; virimo 
reikmenys yra po virykle, stalo įrankiai ir indai yra 
netoli valgomojo stalo. Platūs fasadai be rankenėlių 
paryškina organizuotą aplinką. Rottanburg šeima 
pasirinko Blum gaminius visiems savo namams. 
Aukščiausios kokybės furnitūra atlaiko iki 70 kg 
apkrovas. Ir dėl elektroninės atidarymo sistemos,  
net sunkiai prikrauti stalčiai su plačiais ir sunkiais 
fasadais atsidaro lengvu paspaudimu. 

Net DVD grotuvas ir TV imtuvas yra televizoriaus 
spintelėje, kuri yra be rankenėlių. Juos lengva 
pasiekti dėl įmontuotos AVENTOS pakėlimo siste-
mos ir SERVO-DRIVE elektroninės atidarymo 
sistemos baldams be rankenėlių. Virtuvės nėra 
vienintelė vieta kur svarbu patogumas!

Kai svečiai susirenka aplankyti Beryl ir Rodney 
Rottanburg Johanesburge, Pietų Afrikoje, jie 
šiek tiek nustemba, patekę į didžiausią namų 
kambarį. Kas tai? Tai galėtų būti virtuvė 
(negalite nepastebėti šaldytuvo ir gartraukio). 
Taip pat tai gali būti ir svetainė (ant stalo-salos 
stovi kompiuteris, greta stovi patogi sofa). Taigi, 
kas tai? Virtuvė, ar svetainė? 

Taip, atsakymas yra abu kartu, tai reiškia kad 
Rottanburg šeima pasidavė pasaulinei madai. 
Vis daugiau žmonių susižavi atviro plano 
virtuvėmis, kai gaminimas ir valgymas vyksta 
ten pat. 

MAŽI ATSTUMAI YRA DAR SVAR-
BESNI DIDELĖSE VIRTUVĖSE 

Šis trendas yra stiprus centrinėje ir vidurio Euro-
poje. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Remiantis "Arbeit-
sgemeinschaft Moderne Küche", 20 procentų 
naujų namų turi kombinuotą virtuvės/svetainės 
erdvę, ir studiją, kurią atliko GfK Living rodo, 
kad nepriklausomai nuo dydžio, būtent 20 – 40 
metų žmonės labiausiai įsivaizduoja savo 
virtuves kaip namų centrą. 

Įkvepiančios virtuvės idėjos | Didelės virtuvės
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Ne daugiau kaip penki procentai britų 
mano, kad sofa yra virtuvės baldas. 

Šaltinis: Cosmopolitan

22 procentai Houzzers vartotojų 
atsakė, kad telefonų krovikliai, 
planšetės ir jų priedai yra tarsi 

virtuvių dalis. 
Šaltinis: Houzz

Vokietijoje 41 procentas tarp  
20 – 40 metų žmonių mato virtuvę 

kaip pagrindinę namų erdvę. 
Šaltinis: GfK Living

1  LEGRABOX stalčiai pasižymi lengvu slydimu net 
sunkiai juos prikrovus; aukšti stalčių šonai reiškia 
daugiau vietos daiktams.

2  Sieninės spintelės su SERVO-DRIVE priedais  
AVENTOS sistemoms atsidaro vos paspaudus,  
o užsidaro mygtuko paspaudimu. 

3  Net šaldytuvą galima pagaminti be rankenėlių –  
su SERVO-DRIVE flex sistema. Durelėms atidaryti 
užtenka vieno prilietimo.

4  BLUMOTION garantuoja švelnų ir lengvą baldų 
užsidarymą Rottanburg šeimos miegamajame, ir  
net televizoriaus spintelėje.
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Jis yra dekoravimo meistras ir molekulinės virtuvės krikštatėvis. Jo speciali-
zacija yra konditerija, o jo kompozicijos - tikri meno kūriniai. Virtuvės šefas 
Roger van Damme žaidžia spalvomis, geometrija, o skoniai nepakartojami. 
Jo filosofija yra pridėti šiek tiek magijos, pramogos ir penkis akcentus kie-
kvienam valgiui. 

susižavėjimo  
požymiai5
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Roger van Damme rodo saldžių svajonių burtų kompozici-
jas: švelnus šokoladas, kreminiai desertai, saldūs vaisiai ir 
„Ischoklad“. Jo kūriniai įkvepiantys ir stebinantys vienu 
metu. Skysčiai sukietėja, kieti daiktai tampa purūs, raudo-
nas taškas čia, auksinis akcentas ten – padaryti geriau 
nelieka šansų. Net baisu paliesti nuostabų kūrinį lėkštėje. 
Bet būtų gaila nepaliesti, nes kiekvienas kąsnis tirpsta 
burnoje. Taip skanu, kad norite daugiau. Intensyvūs 
aromatai išdėlioti tam tikrose lėkštės vietose padaro 
kiekvieną gabalėlį skirtingo skonio. Idėja yra padidinti 
svečių išprusimą, tuo pačiu užtikrinant, kad kiekvienas 
kąsnis juos džiugins. 

Roger van Damme pradėjo karjerą kaip šefo padėjėjas. 
Šiandien jis yra virtuvės šefas Antverpo restorane Het 
Gebaar. Jis laimėjo titulą „Metų šefas“ 2010 metais. Ir jis 
dažnai gauna naujų idėjų savo keturių sienų išorėje. Daug 
kūrinių gimė iš jo, kaip gėlininko, patirties. Roger van 
Damme yra žinomas visame pasaulyje. Daug populiarumo 
jam atnešė jo TV laidos (transliuojamos daugiau kaip 80 
kartų per metus), kurių metu žiūrovai gauna šansą pakartoti 
jo šedevrus. 

Belgų šefas yra kūrybiškas eksperimentatorius – tačiau tuo 
pačiu į darbą žvelgia rūpestingai ir tiksliai. Žodį tvarkingu-
mas jis rašo iš didžiosios „T“. Tai galioja kiekvienai virtuvei, 
nuo mėgėjų iki profesionalų. Jei stebite jį ruošiantį desertą, 
iš karto pastebite, kad tai daugiau nei hobis. Nepaisant to, 
jis priėmė mūsų komandos kvietimą ir palikęs savo virtuvę 
atvyko į virtuvę, sukurtą privatiems namams:
Roger van Damme vieši Blum.

Puikiai pagaminta, su meile detalėms.

5 susižavėjimo požymiai |  
Įkvepiančios virtuvės idėjos
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Lygiai kaip van Damme kelia aukštus reikalavimus savo 
gaminimo įgūdžiams, Blum supranta praktiškų virtuvės 
sprendimų svarbą. Gaminimo profesionalas praleidžia dieną 
bandydamas furnitūros sprendimus, skirtus namams, virtuvė-
je, kurią pagamino Van Hoecke, Blum partneris Belgijoje. 

Šefas jau yra išbandęs kai kuriuos gaminius, nes jo namų 
virtuvėje sumontuota Blum furnitūra. Jo nuomone, praktiški 
virtuvės sprendimai yra „virtuvės vidaus architektūra“. O gerai 
sutvarkyta erdvė yra kūrybiškumo pagrindas, kaip ir penki 
akcentai, kurie padaro jo valgius tokius nepakartojamus. 

Roger van Damme pasirinko gaminti pagal meniu, kurį 
naudoja savo restorane Het Gebaar. Pomidorai "à la moi", 
Croque Monsieur su Belotta kumpiu ir sūriu, patiekiamas su 
grietine (atrodo kaip keptas kiaušinis), Tournedos patiekia-
mas su kroketais iš cukruotų bulvių, ir paskutinis, bet ne 
mažiau šventiškas: bazilikų ledų desertas, jogurtas, juodieji 
serbentai, avietės ir braškės. 

Trys patiekalai, nors atrodo labai sudėtingi, tačiau jų receptai 
sukurti taip, kad juos galėtų atkartoti TV laidų žiūrovai. Daug 
ingredientų yra sezoniniai produktai. „Kiekvienas sezonas turi 
specifinę atmosferą ir pojūčius“, sako van Damme. Fotografijų 
rinkinys šiuose puslapiuose parodo, kaip virtuvės šefas 
perkelia tą atmosferą ir pojūčius į patiekalus, ir kokie yra jo 
penki pasirinkti akcentai, darbuojantis virtuvės laboratorijoje.

Roger van 
Damme  
vieši Blum



455 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„TIKRAS VIRTUVĖS  
ERDVĖS STEBUKLAS“
Tobula komanda. Dauguma ingredientų sudedami tvarkingai ir 
kompaktiškai, kiti laikomi paruošti gaminimui. Stalčiai aukštoje 
spintoje SPACE TOWER lengvai prieinami iš trijų pusių, todėl atsar-
gas galima greitai sudėti ir išimti (kai ką net nežiūrint). Stalčiai 
užtikrina lengvą prieigą ir puikų juose esančio turinio matomumą. 

5 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„VISKAS  
TEN, KUR IR 
TURI BŪTI.“

Tiesiog būtina turėti tinkamus įrankius gaminimui. Ypatingai 
svarbu, kad jie būtų ten, kur jų prireikia, nes taip gaminimas 
tampa greitesnis ir lengvesnis. Dėl tokių stalčių skirtukų 
sistemų kaip AMBIA-LINE peilių laikiklis ir AMBIA-LINE 
sprendimas buteliams, viskas yra kaip tik ten, kur turi būti, 
pasiekiama ranka.



495 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„VISKĄ GALITE  
RASTI INTUITYVIAI.“
Stalčius po virykle atlaiko virtuvės šefo priekabumą. Jis 
akimirksniu randa tinkamą puodą ir jo dangtį. Jis taip pat 
greitai parenka tinkamus prieskonius, nes jie laikomi 
patogiu kampu AMBIA-LINE prieskoninių laikiklyje. Šios 
praktiškos detalės nelieka nepastebėtos. Kaip ir Roger 
van Damme virtuvė namuose, ši parodomoji virtuvė irgi 
yra be rankenėlių. Dėl SERVO-DRIVE elektroninės 
atidarymo sistemos stalčiai ir sieninių spintelių fasadai 
atsidaro vos prisilietus.

5 susižavėjimo požymiai |  
Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„KIEKVIENAS MANO 
KŪRINYS TURI  
KELETĄ AKCENTŲ ...
... pirmiausiai, kai patiekalai paduodami, 
svečiai žiūri į juos su nuostaba. Antra, kai 
išsiima savo telefonus fotografavimui – ir trečia, 
kai jie dalinasi Facebook ar Instagram sistemo-
se. Kai svečiai ragauja, tai jau ketvirtas potyris. 
Penktas ir paskutinis akcentas - kai svečiai 
nori paragauti vienas kito patiekalus. Be šių 
penkių akcentų nebūtų patiekalo ir įspūdžio.“

5 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„PLĖVELĖS MAGIJA!“

Blum pjaustyklės strypas daro stebuklus. Produktus, 
kuriuos naudosite vėliau, dažnai pridengiate plėvele. 
Kai virtuvės šefas paima AMBIA-LINE pjaustyklės 
strypą, atrodo kad jis buria magiją. Plėvelė atpjauna-
ma greitai ir tiksliai – štai taip!

5 susižavėjimo požymiai |  
Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„LENGVAS BŪDAS 
SERVIRUOTI STALĄ!“
Laukimas – tai pusė smagumo! Serviruojant stalą ne 
tik patiriamas malonumas, bet ir kaupiasi seilės 
svajojant apie būsimą maistą. Taip pat tai lengva. 
Stiklines lengva paimti iš sieninių spintelių – padeda 
AVENTOS pakėlimo sistema su SERVO-DRIVE. 
Praktiški aksesuarai, tokie kaip Blum lėkščių laikiklis, 
padeda greitai ir saugiai atnešti lėkštes ant stalo. 
AMBIA-LINE loveliai užtikrina, kad stalo įrankiai 
visada po ranka, ir visiškai be garso, nes jie dengti 
minkšta danga.



575 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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595 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„MĖGSTU PLAUTI!“
Įprastai šefas neplauna, bet šiandien ypatinga 
diena. Sprendimai kriauklės spintelei palengvi-
na šefo užduotį. Stalčius su šiukšliadėžėmis 
aprūpintas SERVO-DRIVE elektroninio atidary-
mo sistema, todėl lengvai atsidaro pastūmus 
keliu. Jo rankos tuščios. U formos stalčius po 
kriaukle sukuria saugojimo vietą tiesiog po 
kriaukle, todėl plovikliai ir priemonės yra po 
ranka. Net virtuvės šefas yra apstulbęs dėl šio 
praktiško sprendimo.



615 susižavėjimo požymiai |  
Įkvepiančios virtuvės idėjos
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„GALIU  
REKOMENDUOTI  
TIK BLUM“
Puikus maistas, švarūs indai, ir viskas savo vietose. 
Bet Roger van Damme susidomėjo gaminiais ir nori 
sužinoti daugiau. Ekspozicijų turo metu šefas iš 
arčiau susipažįsta su gaminiais ir yra pastebimai 
sužavėtas namų vartotojams skirtų gaminių 
profesionalumu. Profesionalo nuomonė: jis  
užtikrintai rekomanduoja Blum furnitūrą.

5 susižavėjimo požymiai | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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250 kg įvairių daiktų laikoma virtuvėje.  
Tai panašiai kaip 17 dėžių gėrimų.

Prancūzijoje, dauguma virtuvių turi 
specialų stalčių duonai.

Meksikoje beveik kiekvienoje virtuvėje rasite molkajete, priešis-
panų laikotarpio ameninį įrankį panašų į grūstuvę. Senovės 

actekai ir majai naudojo jį kaip blenderį. 

IŠBANDYKITE PATYS – BANDOMASIS 
GAMINIMAS VIRTUVIŲ LABORATORIJOSE 
Be abejo, geriausi asmenys prototipų bandy-
mams yra virtuvės ekspertai: patys virtuvių 
naudotojai! Mes kviečiame paprastus žmones 
išbandyti gaminimą virtuvėse su ankstyvomis 
gaminių versijomis. Jie gamina specifinius 
meniu vienoje iš Blum laboratorijų septynias 
dienas. Savaitės gale užduodame jiems 
klausimus. Taip pat mes filmuojame juos ir 
analizuojame jų atradimus.

Mes atliekame tyrimus tam, kad 
kurtume pratiškesnes virtuves

PALAIKYTI GLAUDŽIUS RYŠIUS SU 
VIRTUVĖS NAUDOTOJAIS 
Norėdami atrasti kas iš tikro vyksta virtuvėje ir 
kokie yra reikalavimai visame pasaulyje, mes 
tiriame vartotojų poreikius naudojantis virtuve 
kiekvieną dieną. Kur jie ką laiko? Kam jie 
naudoja virtuvės spinteles? Per 14 metų 
trunkančius tyrimus mes kaupėme apklausų 
duomenis ir surinkome daugiau kaip 1000 
valandų video medžiagos. Šios įžvalgos buvo 
panaudotos vystant gaminius.

Kitos šalys – kitos virtuvės. Kulinarijos specifika skiriasi priklausomai 
nuo šalies ir atspindi gaminimo ir valgymo įpročius. Blum tyrinėjo vir-
tuvės naudotojų poreikius daugelį metų. Įmonė naudoja savo atradi-
mus kurdama inovatyvią furnitūrą, kuri daro virtuvę dar praktiškesnę. 

Maisto gaminimas 
pasaulyje

Įkvepiančios virtuvės idėjos | Maisto gaminimas pasaulyje
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Naudojantis jais kas dieną, stalčiai, 
durelės, sieninių spintelių fasadai 
atidaromi ir uždaromi daugiau kaip 

80 kartų per dieną. Vien tik 
šaldytuvas atidaromas ir uždaro-

mas vidutiniškai 30 kartų.

Vidutiniškai 2,1 kubiniai metrai daiktų laikoma virtuvėje.  
Tai maždaug 14 parduotuvės vežimėlių. 

Kiekvienas virtuvės naudotojas per 
20 naudojimosi metų nueina 

virtuvėje 1500 km. Jei virtuvė nėra 
praktiška, atstumas gali būti 

dvigubas.

PUIKIOS IDĖJOS ĮGYVENDINAMOS 
GAMINIUOSE – „IDEANET“ PLATFORMA 
Mūsų darbuotojai gali turėti savo puikių 
idėjų. Jie gali būti įkvėpti savo asmeninėse 
virtuvėse įgytų įspūdžių, klientų atsiliepimų, 
ar pastebėjimų iš montavimo epizodų. 
Kiekvieną idėją galima publikuoti „IdeaNet“ 
skaitmeninės erdvės platformoje. Iš šių idėjų 
dažnai gimsta nauji sprendimai ar optimiza-
cijos. Geras pavyzdys yra AMBIA-LINE 
sprendimas buteliams. 

Australijoje dauguma namų turi antrą
lauko virtuvę su barbekiu.

Jei viryklėje baigiasi dujos ir esate Vietname, 
užsisakote naują balioną. Mopedo vairuotojas 
jį pristato per kelias minutes.

Pietų Korėjoje kiekvienoje virtuvėje yra du šaldytuvai.  
Vienas yra standartinis šaldytuvas su šaldymo kamera,  
o kitas – kimči šaldytuvas, specialiai ruoštoms daržovėms.

TESTAVIMAS ILGU PERIODU –  
RŪPINIMASIS PRODUKTU 
Šis tyrimo metodas remiasi technologiškai 
brandžių naujų gaminių sumontavimu 
skirtingų tipų naudotojų virtuvėse ir ilgalaikiu 
jų testavimu. Sumontuojami skaitikliai ir 
tikrinama produktų kokybė po trejų naudojimo 
metų. Mes turime 160 tokių virtuvių Austrijoje 
ir dar 26 Anglijoje. Testai atliekami dešimt 
metų, taip užtikrinant aukščiausią gaminių 
kokybę.

Kiekvieną dieną žmonės viduti-
niškai po dvi valandas praleidžia 
virtuvėje, o vonioje, pavyzdžiui,  

tik pusvalandį.
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Kruopšti  
kontrolė  
kiekviename 
etape
Furnitūra yra baldo širdis. Kuo geresnė  
gaminio kokybė, tuo geresni ir ilgiau  
tarnaujantys pagaminami baldai su ja.  
Blum tiekia Jums aukščiausios kokybės 
gaminius – visam baldo tarnavimo laikui.
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Be savo vidinių kokybės standartų, Blum dirba su 
žymiais nepriklausomais testavimo institutais ir 
organizacijomis, kad visada atitiktų jų nustatytus 
standartus ir reikalavimus. 

Bet kokybė Blum įmonėje taikoma ne vien jos gami-
niams. Paslaugos ir bendradarbiavimas su klientais  
ir partneriais taip pat turi atitikti tuos pačius kokybės 
reikalavimus. 

Jei norėtumėte įsitikinti, kad jūsų balduose sumontuota 
originali Blum furnitūra, pasitikrinkite tai čia:  
www.blum.com/original

Spintelių durys, pakėlimo mechanizmai ir virtuvės 
vidiniai stalčiai yra naudojami kur kas dažniau nei, 
pavyzdžiui, buto durys. Furnitūra atlieka svarbiau-
sią vaidmenį virtuvėje patogumo ir ilgaamžiškumo 
atžvilgiu. Štai kodėl „Blum“ tikrina ir bando savo 
produktų funkcionalumą ir kokybę prieš juos 
pateikdama rinkai. „Blum“ taip pat labai svarbi 
gaminamos furnitūros kokybė. Labai tikslūs 
įrankiai ir minimalios gamybos paklaidos garan-
tuoja efektyvų komponentų surinkimą gaminant 
labai sudėtingus furnitūros sprendimus. 

Skirtingos tyrimų ir bandymo procedūros padeda 
per keletą dienų nustatyti, kad baldai atlaikys 
didžiules apkrovas daugelį metų. Tai bendrovei 
leidžia patobulinti medžiagas ir dizainą iki 
pritaikant furnitūrą kasdieniam naudojimui 
virtuvėje. 

Pakėlimo sistemų patvarumo testas
Pakėlimo sistemos patvarumo testas 
apima daugiau kaip 80 000 atidarymo  
ir uždarymo ciklų.

Stalčių apkrovos testavimas 
Perkrauti stalčiai yra atidaromi ir 
uždaromi iki 100 000 kartų.

Lankstų patvarumo testas 
Lankstų patvarumo testavimą sudaro iki 

200 000 atidarymo ir uždarymo ciklų. 

Kokybė | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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Virtuvės baldai turi tarnauti bent 20 metų. Būtinai pirkite tik pačią 
moderniausią technologiją, kad galėtumėte mėgautis savo virtuve 
daugybę metų. Kas be ko, juk šių dienų inovacijos rytoj taps stan-
dartais. Todėl tikrai apsimoka išleisti truputį daugiau pinigų. 

Šiandienos inovacijos 
yra rytdienos standartai

Įkvepiančios virtuvės idėjos | Inovacijos
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EUROPOS IŠRADĖJŲ  
APDOVANOJIMAS
Švelnaus uždarymo BLUMOTION 
sistema jau tapo beveik standartine 
virtuvių funkcija. Ji laimėjo Europos 
Išradėjų apdovanojimą 2013 metais.

PATENTŲ KIEKIS
Blum registravo daugiau kaip 1200 
tarptautinių patentų ir yra vienas iš 
didžiausių patentų turėtojų Austrijoje. 

DIZAINO APDOVANOJIMAI 
Blum gaminiai laimėjo daug 
dizaino apdovanojimų, kuriuos 
skyrė įvairios komisijos.

Blum viskas sukasi apie virtuvių 
naudotojus ir jų poreikius. Tas pats 
galioja kuriant ir plėtojant gaminius, 
kiekviena inovacija kuriama ilgame-
čiam naudojimui virtuvėse. Ši koncep-
cija apeliuoja į ekspertų žiuri, tokias 
kaip German Design Council ir 
European Patent Office, kurios skiria 
apdovanojimus už inovatyvius 
gaminius. Prizai, gauti už tai, įkvepia 
Blum specialistus kurti toliau maksima-
liomis pastangomis. Kai norėsite pirkti 
naują virtuvę, nepamirškite peržiūrėti 
informaciją apie naujausius apdovano-
jimus. Pasiklauskite virtuvių gamintojų 
ir atraskite geriausiai Jums tinkančius 
sprendimus!

Dar viena naujovė – stalčių šonų 
apipavidalinimas pagal asmeninį 
skonį. Su LEGRABOX free, galite 
rinktis ir daugybės medžiagų, tokių 
kaip oda, metalas, stiklas – atitinkan-
čių Jūsų reikalavimus ir skonį. 
Medžiagų pasirinkimo galimybė 
suteikia ne tik dizaino galimybes.  
Tai taip pat praktiška. Paimkime 
SPACE TOWER produktų spintą. 
Stiklo elementai pagerina stalčių 
turinio matomumą.

Pavyzdžiui, iki galo ištraukiami 
stalčiai ir pakėlimo mechanizmai 
šiandien tapo standartu. Jie pakeitė 
dalinio ištraukimo stalčius, dureles 
apatinėse ir sieninėse spintelėse. 
Retas pirkėjas nori įsigyti virtuvę be 
šių ergonomiškų šiuolaikinių privalu-
mų. Šiuo metu pats paskutinis mados 
standartas – virtuvės baldai be 
rankenėlių. Ši naujovė buvo įdiegta 
pritaikius novatorišką elektroninį 
SERVO-DRIVE mechanizmą. Štai 
kodėl fasadai be rankenėlių atsidaro 
vos juos prilietus. O švelnaus 
uždarymo BLUMOTION sistema juos 
uždaro švelniai ir lengvai. 
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SVETAINĖS 
Personalizuoti 
stalčių šonai 

kiekvieno 
skoniui.

VONIOS 
Pilno ištraukimo 

stalčiai teikia 
pakankamai 

vietos reikmenų 
laikymui.

PARDUOTUVĖS 
Stiklo baldai, 

kuriuose prekės 
atrodo patrau-

kliai. 

OFISAI 
Gerai apgalvotos 
stalčių skirtukų 

sistemos gražiai 
sutvarko stalčių 

vidų.

Tarptautinė įmonė, šaknis įleidusi regione. Austrijos Forarlbergo 
(Vorarlberg) regiono šeimai priklausanti furnitūros gamintoja  
Blum tobulina sprendimus, užtikrinančius lengvą ir švelnų furnitūros 
judėjimą. Virtuvės ir visų namų baldams.

Judėjimo tobulinimas – 
šiandien ir rytoj
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Pirmas gaminys, kurį gamino Blum, buvo kniedės 
pasagoms, 1952 metais. Kniedės buvo tvirtinamos 
prie pasagų ir gerino sukibimą su žeme.

Blum furnitūra gaminama Austrijoje, 
JAV, Brazilijoje ir Lenkijoje.

NUO PRADŽIŲ … 
Blum visada keitėsi kartu su baldų pramone. Julius 
Blum, mažai žinomas kalvis ir prekybininkas, įkūrė 
įmonę mieste Hoechst, Vorarlberge, 1952 metais. 
Jis padėjo įmonės plėtojimo pamatus kai nusipirko 
savo pirmąsias stakles. Pirmi furnitūros gaminiai 
buvo pagaminti 1958 metais. Nuo tada įmonė 
tiekia aukščiausios kokybės pakėlimo sistemas, 
lankstus ir stalčius per autorizuotų dilerių tinklą 
industrijai ir gamintojams visame pasaulyje –  
šiandien jau daugiau kaip 120 rinkų. Be septynių 
gamyklų Austrijoje, bendrovė turi gamyklų JAV, 
Brazilijoje ir Lenkijoje. 

MŪSŲ PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIS 
Julius Blum išradėjo dvasia ir inovacijų kursas vis 
dar stipriai jaučiamas šiandienos įmonėje – de-
šimtmečiai po įkūrimo. Tradicinės vertybės vis dar 
svarbios Blum, ir įmonė teikia svarbą tokiems 
dalykams kaip kokybė, tvarumas ir inovacijos. 
Daugiau kaip 6600 darbuotojų dirba Blum visame 
pasaulyje užtikrindami, kad Blum gaminiai teiks 
malonumą baldų naudotojams visą baldų tarnavi-
mo laiką.

Šiandienos modernios virtuvės 
jungiamos su gyvenamosiomis 
erdvėmis ir dažnai yra namų centras. 
Net ir miegamieji, vonios ir ofisai 
keičiasi. Jie ne tik mielai atlieka savo 
funkciją, bet ir atspindi gyvenimo būdo 
pasirinkimus. Blum renkasi naujausius 
trendus ir kuria furnitūros idėjas, 
pripildančias virtuvės naudotojus 
entuziazmo. Šie sprendimai užtikrina, 
pavyzdžiui, baldų atidarymą švelniu 
palietimu, uždarymą tyliai ir lengvai. 
Stalčiai pasižymi plunksnos lengvumo 
slydimu. Sieninių spintelių pakeliami 
fasadai gali būti paliekami bet kurioje 
pozicijoje, kur juos paskui lengva 
pasiekti.

LEIDINIO DUOMENYS 
kaip numato žiniasklaidos įstatymo § 25 
 
Leidėjas, savininkas ir redaktorius 
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 
 
Koncepcija ir dizainas 
Lighthouse GmbH  
88131 Lindau, Vokietija 
www.lighthouse.de 

Leidimas ir gamyba 
Buchdruckerei Lustenau

Dėkojame visiems dalyviams ir  
partneriams už jų paramą.  
 
Nuotraukos 
Psl. 71: kodachrome25,  
pawel.gaul (iStock);  
Angelo Giampiccolo, hansenn (Fotolia);  
Macy Miller (MiniMotives.com) 
 
Teisių savininkas  
Julius Blum GmbH 
Naudoti turinį ir kopijas galima  
tik gavus leidėjo sutikimą. 
 
Įmonės reg. nr. FN 62067 a, Feldkirch 
Provincial Court, PVM kodas:  
ATU 35695903  
Valdžios institucijos:  
Bregenz administrative district authority 
Nature of the company:  
Baldų furnitūros ir mazgų projektavimas, 
gamyba ir pardavimas baldų gaminto-
jams ir baldų pramonės įmonėms.  
Gamybos direktorius 
Mag. Gerhard E. Blum 
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tiekia Julius Blum GmbH,  
ir skatinti prekybą.

Apie Blum | Įkvepiančios virtuvės idėjos
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Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
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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

Sp
au

sd
in

ta
 A

us
tri

jo
je

 · 
ID

N
R:

 6
16

.5
19

.6
 · 

EP
-2

86
/1

 L
T-

LT
/0

8.
16

-1

Dar daugiau idėjų 
praktiškoms virtuvėms
Įdomių trumpų video siužetų, naudingų patarimų  
ir medžiagos įkvėpimui rasite  
 
 
www.blum.com/ideas


