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4 tai daugiau  
judėjimo balduose
Blum judėjimo technologijos
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Daugiau laisvės  
individualesniems sprendimams
Keturios Blum sukurtos judėjimo technologijos tai dar ne viskas, ką sukūrėme: 
yra ir daugiau sprendimų, dėl kurių atidaryti ir uždaryti baldus yra patogiau. 
Laisvė dar mažiau varžoma – įkvepiantį funkcionalumą papildo patrauklus 
dizainas.
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Visada teisingas pasirinkimas
Kiekviena iš keturių Blum su kur
tų technologijų atskirai įkvepia 
savo stipriosiomis pusėmis. 
Kūrybiškai naudojant galite  
pagerinti baldų patogumą ir 
patobulinti jų konstrukciją.



4

4 tai daugiau  
judėjimo balduose

Suasmeninimas
Individualius kliento poreikius, iki smulkiausių 
detalių, įgyvendinkite tiek atskirose detalėse, 
tiek ir visuose balduose. Kiekvienas klientas 
skirtingas, todėl skirtingi ir visi baldai.

Dizainas
Leiskite sau daugiau dizaino laisvės pridėdami 
išskirtines savybes, laisvai pozicionuodami 
rankenėles, suteikite daugiau patogumo nau
dotojui. Dailiems ir praktiškiems baldams. 

Funkcionalumas
Įsitikinkite, kad atidarymas ir uždarymas  
puikiai veikia pakėlimo sistemoms, durelėms, 
bei stalčiams. Jei funkcionalumas įkvepia,  
tuo labiau ir baldai.

Darbo eigos  
optimizavimas
Baldus padarykite tokius patogius, kad naudo
jimasis jais kas dieną būtų malonus. Be kita ko, 
kokybiški baldai gerai atrodo, ir veikia gerai.

Keturios Blum judėjimo technologijos

stalčiams

pakėlimo sistemoms, durelėms ir stalčiams

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

Mechanika

Mechanika

atidarymas 
ir švelnus 
užsidarymas

Stalčiai atsidaro lengvai paspaudus – tiek, 
kad fasado kraštas būtų lengvai pa sie kia
mas. Juos taip pat galima atidaryti traukiant. 
Užsidaro švelniai ir lengvai su minimalia 
jėga dėl integruotos BLUMOTION sistemos. 
Taip pat galima uždaryti stumiant.

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

Mechanika

Elektronika

atidarymas 
ir švelnus 

užsidarymas

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

pakėlimo sistemoms, stalčiams, šaldytuvams,  
šaldikliams ir indaplovėms

kai kurioms pakėlimo sistemoms,  
durelėms ir stalčiams
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BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION

SERVO-DRIVE uno

dviejų dalių durelėms

Papildomas plotis: naudokite pakėlimo 
sistemas atkartoti apatinių spintelių tarpelių 
linijas viršutinėse spintelėse, taip pat ir veikimo 
principą. Mechaninis atidarymas, švelnus 
užsidarymas.

idealu ištraukiamai šiukšliadėžei

Patikimas atidarymas: aktyvuokite šiukš lia dė
žės stalčių kaip tik patinka – keliu, kulnu  
ar klubu. Galite pasitikėti išmania elektronika, 
net ir su aukštais fasadais.

Virtuvės su  
įgilintais fasadais

stalčiams

Suderinama su rankenėlių sprendimais,  
o taip pat stalčiai su įgilintais fasadais  
atidaromi ergonomiškai, paspaudimu.  
100% mechanika.
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SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE

skirta pakėlimo sistemoms

Atitinka reikalavimus: dizainas be rankenėlių, 
maži tarpeliai, patraukli estetika, atidarymas 
lengvu paspaudimu, švelnus užsidarymas 
paspaudus mygtuką.

stalčiams

Viršyti lūkesčiai: platūs ir sunkūs, stalčiai  
be rankenėlių, pasižymintys minimalistiniu 
dizainu – taip pat atsidaro lengvai dėl  
elektroninės atsidarymo sistemos.

Virtuvės su  
plačiais fasadais  
be rankenėlių
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CLIP top BLUMOTION

BLUMOTION

sieninei spintelei

Reikalavimai durelėms: rankenėlės prideda 
išskirtinių dizaino akcentų – stabdymas inte
gruotas lankste ir gali būti išjungtas kai reikia.

stalčiams

Išsami apgalvota sistema: platūs stalčiai visa
da užsidaro tyliai ir lengvai – net jei uždaromi 
su jėga – dėl integruotos mechaninės stabdy
mo sistemos. 

Virtuvės su  
nefunkcionaliomis 
rankenėlėmis
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SERVO-DRIVE flex

TIP-ON

SERVO-DRIVE

šaldytuvams ir šaldikliams

Išmani integracija: šaldiklis pradingsta  
už fasado be rankenėlių, įsilieja į bendrą  
virtuvės dizainą, juo patogu naudotis.

aukštoms spintoms

Lengvas naudojimas: aiškus stilius, dizainas 
be rankenėlių ir didelės durelės, kurių atidary
mui pakanka lengvo paspaudimo. Uždarymas 
tereikalauja pastūmimo.

stalčiams

Ergonomiškai papildyta: lengvai atsidaro  
ir užsidaro platūs ir sunkūs stalčiai, dėl  
elektroninės automatinio atidarymo sistemos,  
kuri optimizuoja individualų dizainą.

Virtuvės, pasižy-
minčios griežtu  
dizainu
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TIP-ON

SERVO-DRIVE uno

BLUMOTION

pakėlimo sistemoms

Efektyvus sprendimas: maža sieninė spintelė 
be rankenėlių atsidaro lengvai paspaudus. 
Mechaninė atidarymo sistema.  
Uždarymas tereikalauja pastūmimo.

idealu ištraukiamai šiukšliadėžei

Padidintas patogumas: norite atidaryti šiukš lia
dė žės stalčių, tačiau rankos užimtos?  
Su elektronine atidarymo sistema net palietus 
paviršių keliu ar kulnu stalčius atsidarys,  
nesvarbu koks aukštas bebūtų fasadas.

stalčiams

Išplėstas funkcionalumas: smarkiai uždarykite 
sunkiai prikrautus stalčius be jokio garso!  
Dėl mechaninės stabdymo sistemos.

Virtuvės su  
rankenėlėmis
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TIP-ON

CLIP top BLUMOTION 

TIP-ON BLUMOTION

aukštoms spintelėms

Mąstykite plačiai: aukštos ar plačios, išorinės 
ar vidinės durelės – su mechanine atidarymo 
sistema visada daugiau laisvės dizainui be 
rankenėlių.

durelėms su veidrodžiu

Optimalus stabdymas: lankstai tyliam, len
gvam, patikimam stiklo ar veidrodžio durelių 
užsidarymui. Stabdymo sistema integruota.

stalčiams

Veikimas visada: 100% mechaninis lengvas 
sunkių stalčių judėjimas net vonioje – aukštoje 
drėgmėje.

Judėjimo  
technologijos  
visose erdvėse
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TIP-ON 
BLUMOTION 
stalčiams

Reikia ramybės: atverkite 
stalčius lengvu paspaudimu, 
užverkite švelniai ir tyliai, netgi 
jei smarkiai. 100% mechaniniam 
lengvam veikimui.
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TIP-ON

SERVO-DRIVE

Pakėlimo sistemoms

Naudingos savybės: mechaninė 
automatinio atidarymo sistema 
padeda pakėlimo sistemas be 
rankenėlių atidaryti patogiai, 
vienu paspaudimu. Norėdami 
uždaryti, paspauskite ir užverkite.

lygiagrečiam pakėlimui

Sukurkite įspūdį: didelės pakė
limo sistemos atsidaro lengvai 
dėl elektroninės atidarymo ir už
darymo sistemos. Harmoningas 
judesys prideda naujos vertės 
dizainui.
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pakėlimo sistemoms,  
durelėms ir stalčiams

Integruota pakėlimo sistemose  
ir lankstuose

BLUMOTION garantuoja švelnų 
ir lengvą visų baldų užsidarymą – 
nesvarbu kokie sunkūs stalčiai, 
durelės ar pakeliami fasadai.

Integruota arba papildoma detalė, 
kuri gali būti užsegta ant lanksto 
ar prisukta prie korpuso

švelnus  
užsidarymas

Integruota lankste arba  
kaip papildoma detalė

Integruota stalčiuje

Uždaryti

Padeda atidaryti pakėlimo sistemas 
ir stalčius palietus fasadus.  
Tai aktyvuoja automatinį atidarymą 

Švelnus ir lengvas uždarymas su 
integruota BLUMOTION sistema. 
Pakėlimo sistemos užsidaro ypač 
lengvai, tiesiog mygtuko paspau
dimu.

Montavimas Montavimas

pakėlimo sistemoms, stalčiams, 
šaldytuvams, šaldikliams  
ir indaplovėms

Gali būti sumontuota visuose 
virtuvės elementuose, ar tik 
vienai spintelei. Visi komponentai 
montuojami be įrankių ir nerei
kalauja priežiūros. Nereikia jokių 
specifinių žinių montavimui. 

Mechanika

atidarymas  
ir švelnus  
užsidarymas

Atidaryti

Uždaryti

Elektronika

Judėjimo  
technologijų apžvalga
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atidarymas  
ir švelnus  
užsidarymas

Atidaryti

Uždaryti

Stalčiai atsidaro lengvai paspau
dus – suteikdami prieigą prie 
stalčiaus turinio. Juos taip pat 
galima atidaryti traukiant. 

Užsidaro švelniai ir lengvai su 
minimalia jėga dėl integruotos  
BLUMOTION sistemos. Taip pat 
galima uždaryti stumiant.

Montavimas

stalčiams

Visus komponentus galima 
sumontuoti nenaudojant jokių 
įrankių. Tiksli gamyba, monta
vimas ir reguliavimas yra būtini 
tobulam ilgalaikiui veikimui.

Mechanika

Atidaryti

Uždaryti Uždarymas stumiant,  
be stabdymo

Montavimas

Baldai atsidaro lengvai paspau
dus – suteikdami prieigą prie 
stalčiaus turinio.

kai kurioms pakėlimo sistemoms, 
durelėms ir stalčiams

TIPON sistema integruota 
bėgeliuose stalčiams. Pakėlimo 
sistemoms ir durelėms, TIPON 
galima kaip papildoma įgręžiama 
ar prisukama detalė.

Mechanika atidarymas
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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

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.

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.

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo aštuonias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 30 filialų / atstovybių. 
Įmonė produkciją tiekia daugiau 
nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso 
samdo 7 600 žmonių, 5 800 iš jų 
dirba Voralberge.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais 
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 100 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Visi duomenys remiasi mūsų žiniomis datai 2018-06-30
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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