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Tiesus, plonas ir elegantiškas dizainas, aiškios linijos ir išskirtinės judėjimo 
savybės – tai yra LEGRABOX Blum stalčių sistema. AMBIA-LINE skirtukų 
sistema buvo pritaikyta prie LEGRABOX dizaino, todėl šie produktai puikiai 
tinka vienas kitam visose erdvėse.

Patrauklus derinys

Žiūrėti filmą apie LEGRABOX
www.blum.com/trailerlegrabox
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LEGRABOX
Elegantiška stalčių sistema
Ar egzistuoja tobulas stalčius? Laisvas nuo visko, kas pažįstama, susitelkęs 
ties siekiamais principais ir neprilygstamo veikimo lygmens. Aiškus. Paprastas. 
Grakštus. LEGRABOX – patirkite eleganciją. Stalčių sistema, įkvepianti neįman-
triais kontūrais, lygiagrečių šoninių linijų dizainu ir dekoratyvinių linijų akcentais. 



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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Detali informacija apie 
apdovanojimus:  
www.blum.com/award
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Grakštus dizainas
Naujas LEGRABOX dizainas atitinka modernius trendus ir suteikia plačią  
pasirinkimų gamą Jūsų dizaino sprendimams. Įspūdingai ploni, tik 12.8 mm
storio, stalčių šonai, tiesūs viduje ir išorėje, gali būti harmoningai pritaikyti  
visuose balduose. 
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Individualūs kliento 
logotipai
LEGRABOX sistemoje 
logotipas yra įprasta 
dizaino dalis, todėl ir 
Jūsų logotipas gali būti 
atspaustas. Paprastas 
ir santūrus, arba ryškiai 
akcentuotas.

Nepastebimi perėjimai
Visi LEGRABOX kom-
ponentai yra tobulai 
suderinti tarpusavyje ir 
suformuoja harmoningus 
perėjimus.

Universali spalvų 
paletė
Neteplus nerūdijantis 
plienas ar matinis  
dažytas plienas panau-
dojami dizaine, sutei-
kiant unikalias gaminio 
tekstūras. 



Lankstus dizainas
Greta LEGRABOX pure su matiniais metaliniais paviršiais, LEGRABOX free 
dizaino versija leidžia C aukščio stalčius gaminti pagal individualų dizainą. 
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Individualūs akcentai
LEGRABOX free dizaino versija kiekvieną baldą padaro unikalų.  
Ar tai stiklas, medis, oda ar akmuo – didelio formato dizaino elementai 
visada efektyviai akcentuoja.
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LEGRABOX free, C aukščio stalčiaus šonas matinės baltos silk white spalvos, AMBIA-LINE  
aukšto stalčiaus rėmelis matinės baltos silk white spalvos

LEGRABOX free, C aukščio stalčiaus šonas matinės pilkos Orion grey spalvos, su stikliniu elementu

LEGRABOX free, C aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
aukšto stalčiaus rėmelis matinės juodos terra black spalvos
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Universali programa
LEGRABOX programa yra išties universali, kaip yra skirtinga kiekviena  
gyvenamoji erdvė. Stalčiai, vidiniai stalčiai, aukšti stalčiai, aukšti vidiniai  
stalčiai – įvairūs aukščiai ir spalvos.

Nerūdijantis plienas 
(Inox) su apsauga  
nuo pirštų atspaudų

Matinė balta  
Silk white

Matinė pilka  
Orion grey

Matinė juoda  
Terra black

Sidabrinė matinė  
Polar
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** 

* 

Aukštas vidinis
stalčius
Šono aukštis C  
(177 mm)

Fasado detalė**  
su žemu dizaino  
elementu 

Aukštas vidinis
stalčius
Šono aukštis C  
(177 mm)

Fasado detalė**  
su vamzdeliu

Aukštas vidinis
stalčius
Šono aukštis C  
(177 mm)

Fasado detalė**  
su aukštu dizaino 
elementu

Vidinis stalčius
Šono aukštis M  
(90.5 mm) 

Fasado pjaustomas 
profilis.

Vidinis stalčius
Šono aukštis K 
(128.5 mm) 

Fasado pjaustomas 
profilis.

Stalčius
Šono aukštis M  
(90.5 mm)

Nominalūs ilgiai
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Aukštas stalčius
Šono aukštis F  
(241 mm)

Nominalūs ilgiai
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Aukštas stalčius
Šono aukštis C  
(177 mm)

Nominalūs ilgiai
LEGRABOX pure
270 mm  500 mm
300 mm  550 mm
350 mm  600 mm
400 mm  650 mm
450 mm

Nominalūs ilgiai
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

LEGRABOX pure ir free – aukštas stalčius ir vidinis stalčius

Lengvam furnitūros pasirinkimui naudokite produktų konfigūratorių  
www.blum.com/configurator

LEGRABOX – stalčius ir vidinis stalčius

Fasado pjaustomas profilis

Stalčius
Šono aukštis N  
(66.5 mm)

Nominalūs ilgiai
400 mm*
450 mm
500 mm
550 mm*

Stalčius
Šono aukštis K  
(128.5 mm)

Nominalūs ilgiai
300 mm*
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm*

Išskyrus nerūdijantis plienas (Inox) 
su apsauga nuo pirštų antspaudų
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Įspūdingas  
naudojimosi lengvumas
Blum judėjimo technologijos užtikrina aukščiausio lygio naudojimo lengvumą 
kiekvieną dieną. Ar mechanika, ar elektronika – su Blum LEGRABOX stalčiai 
atsidaro, juda ir užsidaro lengvai, tarytum savaime.
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Naudojant BLUMOTION sistemą, baldai  
visada uždaromi švelniai ir lengvai.

Fasadai be rankenėlių su TIP-ON  
mechanine atidarymo sistema atsidaro  
vienu spustelėjimu sistema. Norėdami  
uždaryti, tiesiog paspauskite ir užverkite.

TIP-ON BLUMOTION puikiai dera TIP-ON  
mechaninio atidarymo sistemos privalumai ir  
patikima BLUMOTION amortizavimo sistema,  
taip užtikrinamas patogus ir tylus uždarymas – 
100% mechanika.

Baldai atsidaro automatiškai vos palietus,  
nes jose naudojama SERVO-DRIVE 
elektroninė atidarymo sistema.  
SERVO-DRIVE kartu su BLUMOTION.
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Kerinti technologija
LEGRABOX pirmauja savo technologiniais pranašumais Su naujaisiais  
BLUMOTION S bėgeliais galima rinktis vieną iš trijų judėjimo technologijų  
tame pačiame bėgelyje, minimizuojant atidarymo jėgą ir mėgaujantis  
pilnai sinchronizuoto bėgelio dalių begarsiu slydimu. Stabdymo funkcija 
taip pat buvo pritaikyta kiekvienai judėjimo technologijai.
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Stabilumas aukštiems fasadams
Stalčiai aukštu fasadu kaskart tampa 
vis svarbesniu dizaino elementu.  
LEGRABOX palaiko šią dizaino tenden-
ciją – joje įrengtas naujo tipo fasado 
tvirtinimo laikiklis, užtikrinantis maksi-
malų stabilumą atidarant ir uždarant.

Atlaiko didelę apkrovą 
LEGRABOX sistemos našumas išskir-
tinis net tada, kai ji visiškai ištraukta ir 
labai prikrauta. Be to, bėgelį dėl mažų 
įlinkių galima įrengti arti grindų. Net 
labai platūs ir sunkūs stalčiai slysta 
lengvai ir tolygiai, atlaikydami 40 arba 
70 kg apkrovas.
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Žiūrėti filmą apie montavimą
www.blum.com/videoslegrabox

Lengvas montavimas
LEGRABOX fasado fiksatorius užtikrina lengvą ir saugų montavimą  
ir nuėmimą. Fasadą tereikia uždėti į jo laikymo padėtį ir jis prisisegs.  
Fasadą taip pat lengva uždėti ir ant stalčiaus, kuris jau sumontuotas.
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Lengvas nuėmimas
Dėl protingai suprojektuoto 
fiksavimo mechanizmo, net labai 
plačius fasadus nuimti gali ir 
vienas žmogus.

Pasvirimo reguliavimas
LEGRABOX reguliavimas visomis 
trimis kryptimis yra patogiose 
vietose. Naujiena: pasvirimo 
reguliavimo sraigtas įrengtas 
patogioje vietoje stalčiaus gale, 
vidinėje pusėje, reguliuoti galima 
tiek aukštus, tiek žemus stalčius.

Aukščio ir šoninis reguliavimas
Viršutinis, apatinis (± 2 mm) ir  
šoniniai tarpeliai (± 1.5 mm)  
lengvai reguliuojami Torx  
atsuktuvu. Patraukliam tarpelių 
sureguliavimui. 



Startinis rinkinys
Šis montavimo įrankių rinkinys 
padės montuoti greitai ir lengvai. 
Sudėtis: BOXFIX E-L,  
LEGRABOX gręžimo šablonas  
ir Torx atsuktuvas.

Profesionalūs įrankiai 
LEGRABOX montavimas yra paprastas ir patogus, tačiau skiriasi nuo kitų 
Blum sistemų, pavyzdžiui, TANDEMBOX. LEGRABOX sumontuosite tiksliai  
ir efektyviai naudodami specialius montavimo įrankius ir šablonus.
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Universalus gręžimo šablonas
Daugiafunkcinis montavimo įrankis.

BOXFIX E-L
Rankiniam LEGRABOX stalčių surinkimui.

LEGRABOX gręžimo šablonas
Tiksliai įgręžti stalčiaus nugarėlę ir 
dugną.

LEGRABOX žymėjimo šablonas
Tiksliam fasado gręžimo pažymėjimui.

BOXFIX P
Efektyviam ir paprastam LEGRABOX ir 
TANDEMBOX surinkimui.

Plokštuminė freza
Paprastai ir tiksliai įpjauti stalčiaus 
dugną.
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Žiūrėti filmą apie AMBIA-LINE
www.blum.com/trailerambialine

AMBIA-LINE
Tobula tvarka
AMBIA-LINE skirtukų sistema, skirta LEGRABOX, išsiskiria elegantišku  
rėmelių dizainu ir yra tobulas sprendimas palaikant tvarką visose namų  
erdvėse. Lengva naudoti ir universalu. AMBIA-LINE reiškia pavyzdinę tvarką.
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Vientisas dizainas
Siauras ir tiesus AMBIA-LINE dizainas tęsia minimalistinį LEGRABOX stilių 
viduje ir gali būti harmoningai suderintas tiek medžiagos, tiek spalvos prasme.
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Patogus naudojimas
Rėmelius lengva įdėti,  
jie gali būti lengvai 
perstatomi pagal pagei-
davimą. Plieno rėmelius 
aukštame stalčiuje 
patikimai pritvirtina 
magnetai.

Inovatyvios spalvos
Vidinių skirtukų sistemą 
galite pasirinkti tokios 
pačios medžiagos ir 
spalvos kaip ir stalčiaus 
šonai, arba iš medžio –  
išlaisvinant efekto  
pasiekimo galimybes.

Tobula tvarka
Paprasta ir elegantiška 
AMBIA-LINE sistema  
sukuria tvarką  
LEGRABOX stalčiuose.
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Išsami programa
AMBIA-LINE programa yra švari ir tuo pačiu įvairi, galima šių versijų: plieno, 
dažyto milteliniais dažais, spalvos juoda matinė terra black, pilka matinė orion 
grey matt ir balta matinė silk white. Taip pat galimi deriniai ir metalo elementų  
ir medienos: Tenesio riešutmedžio, Nebraskos ąžuolo ir Bardolino ąžuolo.
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Rinkinys buteliams, skirtas 
100 mm ir 200 mm pločiams

AMBIA-LINE  
prieskoninių laikiklis
Prieskoninės saugomos patiki-
mai, gerai matomos prieskoni-
nių laikiklyje. Puikiai tinka nuo 
218 mm vidinio pločio stalčiams 
(nominalus ilgis nuo 400 mm).

BLUM lėkščių laikiklis
Net iki 12 lėkščių saugiai 
laikomos stalčiuje ir patogiai 
pernešamos, naudojant laikiklį.

Stalčiaus rėmelis trum-
piems nominaliems ilgiams, 
nuo 300 mm
242 mm pločio, 
270 mm ilgio

Rėmelis aukštiems stal-
čiams 
nominaliems ilgiams nuo 
270 mm
242 mm pločio,
270 mm ilgio

Pjaustomas skersinis vamz-
delis ir išilginis skirtukas

Rėmeliai aukštiems stal-
čiams, kurių nominalus ilgis 
400 mm ir daugiau
218 mm pločio,
370 mm ilgio

Platus stalčiaus rėmelis
200 mm pločio

Siauras stalčiaus rėmelis
100 mm pločio

AMBIA-LINE  
folijos pjaustyklė
Su plėvelės ir folijos pjaustyklė-
mis lengvai ištrauksite ir lygiai 
atpjausite plastikinę plėvelę ar 
aliuminio foliją. Tinka stalčiams, 
kurių vidinis plotis nuo 200 mm.

AMBIA-LINE peilių laikiklis
Peilių laikiklyje galima saugiai 
laikyti iki devynių peilių. Tinka 
stalčiams, kurių vidinis plotis 
nuo 200 mm.

Loveliai stalo įrankiams
300 mm pločio

AMBIA-LINE aukštiems stalčiams (stalčiaus šono aukščiai C ir F)

AMBIA-LINE stalčiams (stalčiaus šonų aukščiai M ir K)
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Modernus gyvenimas
LEGRABOX ir AMBIA-LINE yra idealūs pasirinkimai modernių baldų dizainui. 
Švarus stilius puikiai tinka bet kuriai erdvei – ar tai stalčius, vidinis stalčius, 
aukštas stalčius ar vidinis aukštas stalčius.
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Praktiškos virtuvės
Virtuvių gamintojai formuluoja aiškius poreikius dizainui ir kokybei.  
LEGRABOX tenkina šiuos reikalavimus. Stalčių sistema stebina tiesialinijiniu 
minimalistiniu dizainu ir lengvai pildo kasdienius poreikius. AMBIA-LINE  
užtikrina pavyzdinę tvarką.
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LEGRABOX pure, N aukščio stalčius matinės baltos silk white spalvos

LEGRABOX pure, M aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
stalčiaus rėmelis matinės juodos terra black spalvos

LEGRABOX pure, M aukščio stalčius, spalva matinė pilka orion grey, AMBIA-LINE peilių laikiklis ir 
folijos pjaustyklė, rėmelis pilkos matinės orion grey spalvos



32

Sudėtingų erdvės panaudojimo 
užduočių sprendimai
LEGRABOX siūlo įspūdingą funkcionalumą. Išmanūs sprendimai, tokie kaip 
SPACE TOWER saugojimo spinta, sukuria daug vertingos papildomos erdvės.
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BLUM idėjos praktiškai virtuvei 
Virtuvė turi būti patogi kasdie-
niams poreikiams. Todėl  
Blum ilgus metus tyrė virtuvės 
baldų naudotojų poreikius.  
Naujos idėjos modernių virtuvių 
gamybai, darant jas dar funk-
cionalesnes, visada atsispindi 
DYNAMIC SPACE koncepcijoje. 
Daugiau informacijos rasite 
www.blum.com/ideas

LEGRABOX pure, F aukščio stalčiaus šonas matinės pilkos orion grey spalvos, AMBIA-LINE  
rėmelis matinės pilkos orion grey spalvos

LEGRABOX pure, C aukščio stalčiaus šonas matinės baltos silk white spalvos, Blum lėkščių laikiklis, 
matinės pilkos orion grey spalvos

LEGRABOX pure, C aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
aukšto stalčiaus rėmelis su prieskoninių laikikliu, matinės juodos terra black spalvos
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Taikymo įvairovė
Tai, kas jau buvo patikrinta virtuvėje, idealiai pritaikyta ir kitoms gyvenamosioms 
erdvėms. LEGRABOX – tai elegantiškas bet kokių namų elementas iš aukštos 
kokybės medžiagų.
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LEGRABOX pure, C aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
stalčiaus rėmelis matinės juodos terra black spalvos

LEGRABOX pure, M aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
stalčiaus rėmelis iš Tenesio riešuto

LEGRABOX pure, C aukščio stalčiaus šonas, fasadas su vamzdeliu, matinės baltos silk white  
spalvos, tos pačios spalvos AMBIA-LINE rėmelis



Universalus panaudojimas
Paprastas LEGRABOX dizainas tinka daugeliui namų erdvių. Stalčių sistemos 
gali būti puikiai panaudojamos miegamuosiuose bei drabužinėse – dėl tolygaus 
slydimo ir begarsio lengvo užsidarymo. Net parduotuvėse – elegantiškas  
LEGRABOX dizainas patraukia dėmesį. 
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LEGRABOX pure, M aukščio stalčiaus šonas matinės pilkos orion grey spalvos, AMBIA-LINE  
stalčiaus rėmelis iš Nebraskos ąžuolo

LEGRABOX pure, M aukščio stalčiaus šonas matinės juodos terra black spalvos, AMBIA-LINE  
stalčiaus rėmelis iš Tenesio riešuto

LEGRABOX pure, C aukščio stalčiaus šonas matinio sidabro Polar spalvos,  
AMBIA-LINE aukšto stalčiaus rėmelis su prieskoninių laikikliu, matinės pilkos Orion spalvos
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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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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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