
Nowy system wspomagający otwieranie szuflad TANDEMBOX plus BLUMOTION

www.blum.com

SERVO-DRIVE
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Nasza interpretacja perfekcyjnego ruchu
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Łatwe otwieranie, 
delikatne i ciche zamykanie
SERVO-DRIVE to elektryczny napęd wspomagający otwieranie 
szuflad. W połączeniu z systemem cichego i delikatnego zamykania 
BLUMOTION, nadaliśmy ruchowi wyjątkową jakość, by w ten sposób 
oferować klientom nowy komfort obsługi w kuchni.

Zawartość

Więcej komfortu dla Państwa klientów

SERVO-DRIVE fascynuje

Technika, która zachwyca

Montaż może być tak prosty

Wsparcie podczas planowania i produkcji 

Informacje o zamawianiu i montaż

Perfecting motion
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Więcej komfortu dla Państwa klientów
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Stwórzcie Państwo swoim klientom 
większy komfort obsługi i ruchu

SERVO-DRIVE to system wspomagający otwieranie 
szuflad, który zachwyci Państwa klientów, ponieważ 
ich potrzeby były w centrum zainteresowania podczas 
tworzenia produktu. 

Krótkie naciśnięcie frontu lub delikatne pociągnięcie 
za uchwyt wystarczy, by szuflada otworzyła się samo-
istnie. Jak i w którym miejscu front będzie poruszony 
nie ma znaczenia. Dzięki BLUMOTION szuflady są 
zamykane delikatnie i cicho.

Wszystko pod kontrolą
Bez względu na obciążenie i szerokość szuflad – deli-
katne wspomaganie otwierania pozostaje zawsze takie 
samo. Moment zatrzymania lub zamknięcia szuflady 
określa wyłącznie użytkownik. Fronty bez uchwytu lub 
z uchwytem: SERVO-DRIVE przemienia każdą kuchnię 
w scenę. Państwa klienci będą zachwyceni.

DYNAMIC SPACE to koncepcja Blum nowego i lepszego standardu 
kuchni. Planujcie Państwo kuchnie według zasad DYNAMIC SPACE, 
by zyskać więcej przestrzeni użytkowej i lepszą jakość ruchu: 
www.dynamicspace.com
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interzum award:
intelligent
material & design
2007

Zapewnimy Państwu więcej 
wolności projektowania ...

Realizują Państwo kuchnie z frontami bez uchwytów lub z uchwytami: 
dzięki SERVO-DRIVE macie Państwo do wyboru wszystkie możliwości.

SERVO-DRIVE fascynuje

SERVO-DRIVE został 
nagrodzony za wyjątko-
wy design red dot design 
Award „best of the best”.
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... i stworzymy nabywcom kuchni więcej 
swobody ruchu

Ręką, stopą, kolanem lub biodrem: otwieranie może być takie łatwe.
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Podstawą funkcjonowania SERVO-DRIVE jest elektryczny 
napęd, który otwiera szufladę. Łatwość obsługi szuflady, 
połączonej z systemem cichego i delikatnego zamykania 
BLUMOTION, tworzy nowy komfort ruchu w kuchni.

Technika, która zachwyca
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Łatwo integrowany

Uniwersalnie stosowany

5 lat gwarancji: darmowa wymiana uszkodzonego 
komponentu tylko w przypadku kombinacji z szufladą 
TANDEMBOX firmy Blum 
Brak stałego połączenia z jednostką napędu
Stosowany do wszystkich długości prowadnicy
Brak zmian w szufladzie TANDEMBOX 
Jeden rodzaj jednostki napędu do wszystkich rozwiązań
Mało komponentów

■

■
■
■
■
■

Argumenty za SERVO-DRIVE

Podczas rozwoju SERVO-DRIVE było dla nas ważne, 
by był on łatwo integrowany z systemem szuflad i uniwer-
salny. Dodatkowo otrzymują Państwo za pośrednictwem 
sieci sprzedaży, 5-letnią gwarancję na elektryczne 
komponenty, pod warunkiem, że są one stosowane z 
szufladą TANDEMBOX firmy Blum.

Jakość jest 
punktem wyjścia

Łatwy w dezaktywacji
Polecamy instalację włącznika. W ten sposób 
SERVO-DRIVE można łatwo dezaktywować. To rozwią-
zanie oszczędza energię i ułatwia czyszczenie frontów. 
W czasie odłączenia od prądu lub awarii elektrycznej 
szuflady pozostają w pełni funkcjonalne.

System SERVO-DRIVE nie jest połączony na sztywno 
z szufladą. Dzięki temu podczas procesu otwierania 
można ją zatrzymać w każdej pozycji. Także zamykanie 
jest możliwe z każdej pozycji. Istnieje tylko jeden rodzaj 
jednostki napędu do wszystkich szerokości korpusu 
od 275 mm.

Uzupełniając TANDEMBOX o SERVO-DRIVE, system 
szuflad nie wymaga żadnych zmian. Niezmienny pozo-
staje delikatny posuw prowadnicy TANDEM i niezawod-
ne działanie BLUMOTION.
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Montaż może być tak prosty

Jednostki napędu zamontować w 
odpowiedniej pozycji na profil nośny 
i zapiąć.

Przewód poprowadzić w dół, włożyć 
profil nośny w uchwyty i zapiąć.

Uchwyt profilu (dolny i górny) 
ustawić na otwory i przykręcić.

1. 2. 3.
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Układ przewodów w kuchni nie powinien przysparzać Państwu zmartwień. Uniwer sal-
ne zastosowanie i możliwość różnego pozycjonowania zasilacza sprawia, że warunki 
lokalowe nie mają wpływu na montaż tego elementu SERVO-DRIVE. Podczas monta-
żu kuchni nie jest konieczna dodatkowa regulacja – jednostka napędu dopasowuje się 
samoistnie podczas aktywacji.

Funkcjonalność produktu można rozpoznać po sposobie jego montażu. W przypadku 
SERVO-DRIVE oznacza to: im łatwiej, tym lepiej. Dlatego mogą Państwo zamontować 
najważniejsze elementy konstrukcyjne bez użycia narzędzi.

Elastyczne prowadzenie przewodów

Podczas tworzenia SERVO-DRIVE szczególny nacisk położono na prostą obróbkę i 
montaż. Części zamienne można wymieniać bez użycia narzędzi. Wszystkie kompo-
nenty SERVO-DRIVE nie wymagają konserwacji. SERVO-DRIVE posiada międzyna-
rodowy certyfikat wraz z szufladą TANDEMBOX i nie podlega dyrektywie dotyczącej 
maszyn lub rozporządzeniu o urządzeniach elektrycznych. Można go montować wraz 
z TANDEMBOX firmy Blum bez dodatkowych pozwoleń.

Nie wymaga konserwacji

Osadzić zasilacz w obudowie.Złącza pinowe umożliwiają wspólne 
prowadzenie kabla zasilającego i 
przewodu profilu.

Wcisnąć we front specjalne dystanse 
Blum.

Obowiązuje także przy montażu :

4. 5. 6.

It’s so easy …
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Szybkie i proste planowanie 
za pomocą DYNALOG 2.0

DYNALOG 2.0 to przyjazny w obsłudze katalog produktów i program wymiarowania. 
Zapewnia więcej wygody i bezpieczeństwa podczas planowania mebli, wyboru oraz 
zamawiania okuć. Nowe rozwiązania jak SERVO-DRIVE można zaplanować wraz 
z kontrolą montażu. Wynik planowania przedstawia niezbędne dane do produkcji i 
zamawiania.

Wsparcie podczas planowania i produkcji
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To, co w przyszłości ma działać bez zarzutów, wymaga 
dokładnej obróbki w procesie produkcji. Dlatego do 
montażu SERVO-DRIVE oferujemy następujące wzor-
niki:  wzornik wiertarski do uchwytów profilu, wzornik 
wiertarski do dystansów Blum i wzornik do pozycjono-
wania jednostek napędu, który można stosować wraz z 
listwą montażową do prowadnic korpusu.

Szybka i precyzyjna produkcja

Wzornik wiertarski do dystansów Blum

Wzornik wiertarski do uchwytów profilu

Fot.

Fot.

ZML.1150

ZML.1090
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SERVO-DRIVE w skrócie
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Dystans Blum zapewnia niezbędny 2 mm 
odstęp.

Profil nośny

Uchwyty profilu nośnego górny/dolny 
do konstrukcji korpusu z poziomymi 
trawersami

Zasilacz Blum

Obudowa zasilacza (montaż do dna)

Kabel zasilający do przycięcia 
+ końcówka ochronna

Złącze pinowe + 2 końcówki ochronneDystans Blum

Na profilu nośnym są mocowane jed-
nostki napędu.

Zasilacz zapewnia dopływ prądu. 
W zależności od tego, w jakim kraju jest 
stosowany SERVO-DRIVE, kabel siecio-
wy musi być zakończony specyficzną dla 
danego kraju wtyczką.

Jednostka napędu otwiera szufladę.
Jednostka napędu

Złącze łączy przewód profilu względnie 
zasilacz z kablem zasilającym i dostarcza 
w ten sposób prąd do jednostki napędu.
Końcówka ochronna jest osadzana na 
nieosłoniętą końcówkę kabla.

Ten kabel jest odpowiedzialny za prze-
pływ prądu. Końcówka ochronna jest 
osadzana na nieosłoniętą końcówkę 
kabla.

Te komponenty służą jako mocowanie 
profilu nośnego.

Zasilacz montowany w obudowie w dnie 
jest przechowywany łatwo i bezpiecznie.

W przypadku montażu zasilacza do ścia-
ny jest on mocowany w w specjalnym 
uchwycie.

1

2

4

5

7

9

11

7

3

6

8



16

 

 

 

 

 

 

Ø 8 mm

Do wysokości frontu 300 mm: 2 szt. na szufladę

Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 
4 dystanse specjalne Blum.

Od wysokości frontu 300 mm: 4 szt. na szufladę

Aluminiowy – skrócony z przewodem

Długość 650 mm

Długość 670 mm

Długość 700 mm

Długość 750 mm

Długość 800 mm

Długość 1.170 mm dostępny tylko bez przewodu

Profil nośny

RAL 7037 ciemnoszary

Uchwyty profilu nośnego górny/dolny do 
konstrukcji korpusu z poziomym trawersem

Jednostka napędu

RAL 7037 ciemnoszary

RAL 7037 ciemnoszary

Uchwyty profilu nośnego górny/dolny z 
zaślepką do konstrukcji korpusu z pionowym 
trawersem

Prowadnica odbojnika

RAL 7037 ciemnoszary

Informacje o zamawianiu

Do szer. kor. 275–300 mm z 
drewnianą ścianką tylną

Dystans Blum

KB Szerokość korpusu

993.0830.01

Z10T650AA

Z10T700AA

Z10T720AA

Z10T750AA

Z10T1170A

Z10T800AA

Z10D01E0

Z10A3000

Z10A3H00

Z10D01EA

1

2

3, 4

3a, 3b, 4

5

5a

11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Z10T700AA

Z10T670AA
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Kabel sieciowy US, CA

Kabel sieciowy UK

Kabel sieciowy CH

Kabel sieciowy DK

Kabel sieciowy IL

Kabel sieciowy AU

Kabel sieciowy JP

Kabel sieciowy BR

Kabel sieciowy Europa bez wtyczki

Kabel sieciowy US, CA bez wtyczki

Kabel sieciowy BR

Kabel sieciowy Europa

Kabel zasilający do przycięcia + końcówka ochronna

Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne

czarna

Przewód elektryczny długość 8 m z 5 końcówkami 
ochronnymi przewodu

Stosowany jako kabel zasilający, przewód profilu 
nośnego, przewód komunikacyjny

Alternatywnie:

Przewód synchronizacji

Zasilacz Blum

100 W

Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać 
się jednocześnie, muszą być połączone przewo-
dem synchronizacji.

Podwójny uchwyt napędu 

Długość 160 cm

Długość 120 cm

Długość 8 cm

Pojedynczy lub podwójny uchwyt napędu można 
stosować alternatywnie do profilu nośnego w 
pojedynczej szufladzie.

biały

Obudowa zasilacza – montaż do dna

RAL 7037 ciemnoszary

z przykrywką

Stabilizacja frontu

RAL 7037 ciemnoszary

RAL 7037 ciemnoszary

Pojedynczy uchwyt napędu

Uchwyt przewodu

Uchwyt przewodu ułatwia mocowanie kabla zasi-
lającego do korpusu

RAL 7037 ciemnoszary

Przewód sieciowy

Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

RAL 7037 ciemnoszary

Kabel sieciowy CN

Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200K

Z10M200J

Z10M200S

Z10M200E.OS

Z10M200U.OS

Z10M200S.01

Z10M200E

Z10K800AE

Z10V100E

Z10K160S

Z10K120S

Z10K008S

Z10NE050.01

Z10NG000

Z10D7201

Z10D7101

Z10K0009

Z96.10E1

13

14

15

11

9

6, 7

8, 7

10

16

17

Z10NG100

12

Z10M200N
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Informacje planowania Trawers poziomy

Plan okablowania dolnego – uchwyt zasilacza

Montaż do ścianyMontaż do dna

Profil nośny do przycięcia

Trawers poziomy – wymiary korpusu

Pozycja jednostki napędu

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

LT Głębokość wewnętrzna korpusu Montaż do ścianyMontaż do dna

Plan okablowania tylnego – uchwyt zasilacza

* 27.5 mm przy stalowej ściance tylnej, wysokość N

PL Długość profilu LH Wysokość wewnętrzna korpusu

LH Wysokość wewnętrzna korpusu

PL Długość profilu

Korpus z trawersem poziomym, okablowanie dolne
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Układ wiercenia dna

Wymiary wiercenia dna / trawersu

Szerokość korpusu 275–420 mm

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

NL Długość prowadnicy systemu

Alternatywnie:

Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse 
specjalne Blum.

B Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Przy wysokości frontu > 300 mm zamontować stabilizację frontu.

Szerokość korpusu od 420 mm Bok N do szerokości korpusu 320–420 mm

Obróbka frontu: pozycja dystansu Blum

Okablowanie tylneOkablowanie dolne 

* Otwór A-A przy okablowaniu tylnym zbędny

*

Stalowa ścianka tylna

Drewniana ścianka tylna

X

NL - 1

NL + 16

Y

LT = min NL + 13

LT = min NL + 30
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Profil nośny do przycięcia

* 27,5 mm przy stalowej ściance tylnej, wysokość N

Pozycja jednostki napędu

PL Długość profilu LH Wysokość wewnętrzna korpusu

LH Wysokość wewnętrzna korpusu

PL Długość profilu

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

Trawers pionowy – wymiary korpusu

Korpus z trawersem pionowym, okablowanie dolne

Informacje planowania Trawers pionowy

Plan okablowania dolnego - uchwyt zasilacza

 Montaż do ścianyMontaż do dna

Montaż do ścianyMontaż do dna

Plan okablowania tylnego - uchwyt zasilacza
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Szerokość korpusu 275-420 mm

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

NL Długość prowadnicy systemu

Szerokość korpusu od 420 mm Bok N do szerokości korpusu 320 - 420 mm

Obróbka frontu: pozycja dystansu Blum

Wymiary wiercenia dna / trawersu

Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse 
specjalne Blum.

B Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Przy wysokości frontu > 300 mm zamontować stabilizację frontu.

Układ wiercenia dna

Alternatywnie:

Okablowanie tylneOkablowanie dolne 

* Otwór A-A przy okablowaniu tylnym zbędny

*

Stalowa ścianka tylna

Drewniana ścianka tylna

X Y

NL - 1

NL + 16

LT = min NL + 14

LT = min NL + 31
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Montaż Jednostka napędu

Przełącznik Power (2)
Half: do krótkich długości (270–300 mm) – szuflada wysuwa się tylko na krótki odcinek 
Full: ustawienie standardowe

Lampka kontrolna (LED) (3)

Montaż jednostki napędu na profilu nośnym

Demontaż jednostki napędu z profilu nośnego

Regulacja jednostki napędu

Jednostka napędu jest dostarczana z przedłużką 
odbojnika. Przy szerokości korpusu 300 mm, w 
połączeniu ze stalową ścianką tylną, przedłużka 
odbojnika musi być zdemontowana.

Demontaż

Przełącznik jednostki napędu

Przedłużka odbojnika

Montaż

Przełącznik Mode (1)
Multiple: jednostki napędu ustawione na „Multiple” wysuwają się jednocześnie 
Single: wysuwa się tylko jedna jednostka napędu (ustawienie standardowe)
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Przewód synchronizacji

Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji.

Wymiary zabudowy + bezpieczna odległość uchwytu zasilacza 

Montaż do dna Montaż do ściany

Wskazówka:
Zachować 30 mm odstęp od krawędzi dolnej 
(montaż do dna) względnie krawędzi przedniej 
(montaż do ściany) i bocznych ścianek uchwytu 
zasilacza do sąsiednich elementów, w przeciw-
nym razie grozi to przegrzaniem zasilacza. 

Prowadnica odbojnika

Prowadnica odbojnika musi być nałożona i przy-
kręcona przy szerokości korpusu od 275–300 mm 
w kombinacji z drewnianą ścianką tylną.
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SERVO-DRIVE w szafce zlewozmywakowej
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Dystans Blum

Uchwyt napędu podwójny, 
pojedynczy

Jednostka napędu

Zasilacz Blum + przewód sieciowy

Kabel zasilający do przycięcia + 
końcówka ochronna

Złącze pinowe 
+ 2 końcówki ochronne

Uchwyt zasilacza (montaż do dna)

Dystans Blum zapewnia niezbędny 2 mm 
odstęp.

Pojedynczy lub podwójny uchwyt 
napędu można stosować alternatyw-
nie do profilu nośnego w pojedynczej 
szufladzie.

Jednostka napędu otwiera szufladę.

Zasilacz zapewnia dopływ prądu. 
W zależności od tego, w jakim kraju jest 
stosowany SERVO-DRIVE, kabel siecio-
wy musi być zakończony specyficzną dla 
danego kraju wtyczką.

Ten przewód jest odpowiedzialny za 
przepływ prądu. Końcówka ochronna 
jest osadzana na nieosłoniętą końcówkę 
kabla.

Złącze łączy przewód profilu względnie 
zasilacz z kablem zasilającym i dostar-
cza jednostce napędu prąd. Końcówka 
ochronna jest osadzana na nieosłoniętą 
końcówkę kabla.

Zasilacz montowany w uchwycie w dnie 
jest bezpiecznie przechowywany.

W przypadku montażu zasilacza do 
ściany jest on mocowany w uchwycie.

1

5

7

15

12

7

8
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6
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Informacje o zamawianiu

Kabel zasilający do przycięcia 
+ końcówka ochronna

RAL 7037 ciemnoszary

RAL 7037 ciemnoszary

Podwójny uchwyt napędu

Przewód elektryczny długość 
8 m z 5  końcówkami ochronny-
mi przewodu

Zasilacz Blum

Stosowany jako kabel zasila-
jący, przewód profilu nośnego, 
przewód komunikacyjny

Dystans Blum

Ø 8 mm

do wysokości frontu 300 mm: 2 szt. na szufladę

Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 
4 dystanse specjalne Blum.

od wysokości frontu 300 mm: 4 szt. na szufladę

Jednostka napędu

Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne

czarna

Pojedynczy uchwyt napędu

RAL 7037 ciemnoszary

100 W

8, 7

9

Z10A3000

14

Z10K800AE

Z10NE050.01

993.0830.01

1

5

Z10V100E

6, 7

Z10D7201

Z10D7101

15

9

10

7
6

5

15

8

12

14

1

5
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Alternatywnie:

Kabel sieciowy US, CA

Kabel sieciowy CH

Kabel sieciowy JP

Przewód sieciowy

Uchwyt przewodu

Stabilizacja frontu

Kabel sieciowy UK

Kabel sieciowy BR

Kabel sieciowy BR

Kabel sieciowy Europa

Kabel sieciowy DK

Obudowa zasilacza – montaż do dna

RAL 7037 ciemnoszary

z przykrywką

Kabel sieciowy AU

Kabel sieciowy Europa bez wtyczki
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Uchwyt zasilacza – montaż do ściany
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Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

(1) Pozycja trawersu poprzecznego (1) Układ wiercenia pod trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu 

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

Informacje planowania Szafka zlewozmywakowa

(2) Układ wiercenia dna – podwójny uchwyt napędu

Drewniana ścianka tylna

* mierzony od krawędzi korpusu

Uchwyt zasilacza – montaż do dna

Plan okablowania (1) Wymiary zabudowy w korpusie 
Pojedynczy uchwyt napędu - trawers 
poprzeczny

Ścianka tylna stalowa N

Alternatywnie:

Szerokość korpusu od 900 mm

Element podstawowy

Stalowa ścianka tylna

Drewniana ścianka tylna

(1)

(2)

159,5

176,5

X
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Obróbka frontu: pozycja dystansu Blum

Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamon-
tować 4 dystanse specjalne Blum.

B Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Szafka zlewozmywakowa – jednostka napędu

(2) Wymiary zabudowy w korpusie  – podwójny uchwyt napędu – dno

Stalowa ścianka tylna Drewniana ścianka tylna

Szerokość korpusu od 900 mm

(2) Wymiary wiercenia dna

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

NL Długość prowadnicy

Przy wysokości frontu > 300 mm zamontować 
stabilizację frontu.

Wskazówka:
Zachować 30 mm odstęp od krawędzi dolnej (montaż do dna) względnie krawędzi przedniej (montaż 
do ściany) i bocznych ścianek uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów, w przeciwnym razie grozi 
to przegrzaniem zasilacza.

Montaż do dna Montaż do ściany

Pojedynczy uchwyt napęduPodwójny uchwyt napędu

Wymiary zabudowy i bezpieczna odległość uchwytu zasilacza

Stalowa ścianka tylna

Drewniana ścianka tylna

NL - 1

NL + 16

LT = min NL + 13

LT = min NL + 30

X Y
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Perfecting motion
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Nasze wyobrażenie 
o perfekcyjnym ruchu

Blum czyni z otwierania i zamykania mebli emocjonalne przeżycie oraz podnosi 
komfort ruchu w kuchni. KiIka tysięcy pracowników na całym świecie pracuje nad 
tym, by urzeczywistnić nasze wyobrażenia o perfekcyjnym ruchu. Przy tym zawsze 
użytkownik kuchni i jego potrzeby są w centrum naszych zainteresowań. Dopiero wte-
dy kiedy on jest zadowolony, my również jesteśmy zadowoleni. Z tej filozofii działania 
korzyści czerpią wszyscy nasi partnerzy, którzy uczestniczą w procesie tworzenia 
mebla.

Od ponad 50 lat jakość jest najważ-
niejszym kryterium podczas rozwoju i 
produkcji naszych produktów. Nasze 
systemy okuć przekonują funkcjonalnoś-
cią, uznanym wzornictwem i trwałością. 
Budzą zachwyt i fascynują perfekcyjnym 
ruchem. Także w stosunku do oferty 
usług stawiamy sobie wysokie wyma-
gania. Powinna ona możliwie najlepiej 
wspierać naszych partnerów.

By tworzyć produkty, uwzględniające 
potrzeby wszystkich uczestników procesu 
tworzenia mebla, jesteśmy w stałym dia-
logu z użytkownikiem kuchni i na bieżąco 
poznajemy oczekiwania producentów 
mebli kuchennych i stolarzy. 



Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Swarzędz-Jasin
Telefon: +48 61 895 1900
Telefax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl
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