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Kod internetowy

 

Adres URL
www.blum.com/configurator

Przykład
Kod internetowy

DQBQ2M

Adres URL

 

Przykład
Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Kod QR

 

Przykład
Film na temat zastosowania produktu

Adres URL
www.blum.com/gmSum

Chcielibyśmy, by w każdej chwili mogli Państwo korzystać z wyczerpujących i systematycznie aktualizowanych informacji o 
produktach, dlatego powiązaliśmy nasz katalog z Internetem.

W ten sposób szybko i łatwo znajdą Państwo nie tylko wyczerpujące informacje o produktach, ale też specyfikacje, szczegóło-
we informacje o programach i wiele innych.

NOWOŚĆ – Informacje o montażu, demontażu i regulacji
Od teraz za pomocą kodu QR oraz adresu URL mogą Państwo wyszukać aktualne i kompleksowe informacje na temat prawi-
dłowego montażu naszych produktów. Odnośniki te przekierowują bezpośrednio do naszych cyfrowych instrukcji montażu.

Przy rozwiązaniach w katalogu podany jest 
kod internetowy. Po wprowadzeniu tego kodu w 
internetowym konfiguratorze produktów otrzymają 
Państwo, oprócz zestawienia produktów, informacje 
o dostępnym programie, obróbce i wprowadzaniu na 
rynek.

Krótki adres internetowy umożliwia Państwu dostęp 
do dalszych informacji produktowych, takich jak 
instrukcje montażu do wydruku, broszury i informacje 
techniczne.

Ponadto w katalogu za pomocą kodu QR mogą Pań-
stwo wyświetlić informacje dotyczące montażu oraz 
szczegółowe dane produktów Blum, wykorzystując je 
podczas spotkań z klientami.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MbxA=
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 System podnośników
  Przegląd  37
 ▶ AVENTOS HF – front uchylno-składany Wersja standard | SERVO-DRIVE 40
 ▶ AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący Wersja standard | SERVO-DRIVE 52
 ▶ AVENTOS HL – front nad korpusem Wersja standard | SERVO-DRIVE 58
 ▶ AVENTOS HK – front uchylny Wersja standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 64
 ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny Wersja standard | TIP-ON 74
 ▶ AVENTOS HK-XS – mały front uchylny Wersja standard | TIP-ON 80
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 Systemy zawiasów
  Przegląd  91
 ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – zawiasy Montaż techniką CLIP bez użycia narzędzi 92
 ▶ BLUMOTION do drzwi  184
 ▶ TIP-ON do drzwi  198
 ▶ MODUL – zawiasy Montaż techniką nasuwu 202
    
    
    

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

 Systemy szuflad
  Przegląd 217 ▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
 ▶ LEGRABOX 218 ▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378
 ▶ TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262 ▶ METABOX 410
 ▶ TIP-ON do LEGRABOX 266   
 ▶ TANDEMBOX intivo 270   
 ▶ TANDEMBOX antaro 296   
 ▶ TANDEMBOX plus 344   
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 Systemy prowadnic
  Przegląd  435
 ▶ MOVENTO Komfort ruchu i regulacji 436
 ▶ TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO  452
 ▶ TIP-ON do MOVENTO  458
 ▶ TANDEM Różnorodność o delikatnym ruchu 464
 ▶ SERVO-DRIVE do MOVENTO | TANDEM  490
 ▶ STANDARD Widoczny system prowadnic 524
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j  System organizacji wewnętrznej
  Przegląd  537
 ▶ AMBIA-LINE do LEGRABOX Organizacja do systemów szuflad 538
 ▶ AMBIA-LINE akcesoria kuchenne Obcinarki do folii, uchwyt na talerze,... 548
 ▶ ORGA-LINE do TANDEMBOX Organizacja do systemów szuflad 550
 ▶ ORGA-LINE akcesoria kuchenne Obcinarki do folii, uchwyt na talerze,... 568
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 Technologie ruchu
  Przegląd  573
 ▶ SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze  576
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 Pozostałe produkty
  Przegląd  585
 ▶ Systemy zamykania CABLOXX 586
 ▶ Systemy mocowania EXPANDO T 588
 ▶ Zawieszki do szafek  590
 ▶ Złącza korpusu  591
    
    
    

Po
m

oc
e 

m
on

ta
żo

w
e

 Pomoce montażowe
  Przegląd  595
 ▶ Maszyny do nawiercania i osadzania okuć PRO-CENTER | MINIPRESS 596
 ▶ Urządzenia do montażu BOXFIX 634
 ▶ Wzorniki  640
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 Informacje
  Przegląd 687
 ▶ Informacje ogólne 688
 ▶ Informacje o systemie podnośników 692
 ▶ Informacje o systemach zawiasów 694
 ▶ Informacje o systemach szuflad i prowadnic 700
 ▶ Kompendium 714
 ▶ Indeks numerów artykułów 724
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Wspieramy Państwa we wszystkich 
obszarach działalności
Dobre produkty i usługi muszą być zawsze tam, gdzie są potrzebne. Dlatego Państwa 
codzienna praca i potrzeby stanowią dla nas punkt orientacyjny. Wspieramy Państwa 
w sprawniejszym i łatwiejszym uzyskiwaniu optymalnych rezultatów.
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Bo liczą się wyniki
Każdy pojedynczy krok podczas produkcji mebla wiąże się z różnymi wyzwaniami. Nasze 
produkty i serwisy wspierają Państwa w zmierzeniu się z nimi. Wszystko po to, by Państwa 
klient był zadowolony.
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

Jakie innowacje i nowości mogę 
wprowadzić do swojej oferty?

Jak mogę zwiększyć wydajności 
w planowaniu?

Jak szybko i sprawnie mogę 
przejść do swoich produktów 
Blum?
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Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

W jaki sposób mogę zoptymalizo-
wać jakość produkcji i montażu?

Jakie wsparcie mogę otrzymać 
w sprzedaży i w ramach swojej 
ekspozycji?

Jakie jeszcze wsparcie mogę 
uzyskać?
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia
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Jakie innowacje i nowości mogę 
wprowadzić do swojej oferty?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Nowe zawiasy

Zawiasy, które mają to coś:
teraz ze zintegrowanym BLUMOTION
 

Strony ze wskazówkami
CLIP top BLUMOTION 92
 

Adres URL
www.blum.com/i001

 

Strony ze wskazówkami
CLIP top BLUMOTION 92
 

Adres URL
www.blum.com/i001

 

Strony ze wskazówkami
CLIP top BLUMOTION 92
 

Adres URL
www.blum.com/i001

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

CLIP top BLUMOTION 155°
▬ w pełni zoptymalizowany zawias z zerowym uskokiem o nie-

zmienionych wymiarach
▬ sprawdzony, prosty montaż i regulacja
▬ dostępny w kolorze czarnego onyksu

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
▬ zredukowana wielkość i nowy design o prostej linii
▬ wyjątkowa stabilność w szafkach szklanych i lustrzanych oraz 

szklanych witrynach
▬ dostępny w kolorze czarnego onyksu

CLIP top BLUMOTION do cienkich frontów
▬ specjalny zawias do cienkich frontów od 8 mm
▬ nowy mechanizm mocowania EXPANDO T z głębokością 

wiercenia tylko 6 mm
▬ pewne mocowanie w różnych materiałach
▬ dostępny w kolorze czarnego onyksu
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CLIP top BLUMOTION w kolorze 
czarnego onyksu

Ciemne meble, 
subtelna elegancja

 

Strony ze wskazówkami
CLIP top BLUMOTION 92
 

Adres URL
www.blum.com/i002

EXPANDO T

Cienkie fronty, 
łatwe mocowanie

 

Strony ze wskazówkami
Obszar zastosowania EXPANDO T 122
 

Adres URL
www.blum.com/i003

O tym, w jaki sposób od samego początku zapew-
niamy wysoką funkcjonalność i jakość naszych 
produktów, dowiedzą się Państwo tutaj:
 

Adres URL
www.blum.com/s008
Założenia testowe 690

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ harmonijne połączenie ciemnych mebli i zawiasów w kolorze 
czarnego onyksu

▬ dostępne kolorystycznie dopasowane zaślepki
▬ większe możliwości projektowania mebli o szlachetnym desi-

gnie, niezależnie od materiałów i kolorów
▬ zachwycający komfort ruchu drzwi – dzięki zintegrowanemu 

systemowi hamowania

▬ pierwszy system mocowania do cienkich frontów od 8 mm w 
przypadku frontów górnych, drzwi i szuflad

▬ specjalnie zaprojektowany kołek rozporowy EXPANDO T za-
pewniający stabilne mocowanie w różnych materiałach – przy 
głębokości wiercenia tylko 6 mm

▬ prosty montaż: wystarczy nawiercić, włożyć i przykręcić
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LEGRABOX

Prosty design, bardziej 
rozbudowany program

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
 

Adres URL
www.blum.com/i004

BLUMOTION S

Jedna prowadnica, 
większa elastyczność

 

Strony ze wskazówkami
BLUMOTION S 218
 

Adres URL
www.blum.com/i005

Zawsze aktualne i kompleksowe informacje o 
naszych produktach, nowościach i innowacjach 
znajdą Państwo na stronie:
 

Adres URL
www.blum.com/i000

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ spójna koncepcja kolorystyczna i materiałowa – teraz również 
nowy kolor polarnosrebrny mat o metalicznej, matowej po-
wierzchni

▬ dodatkowa przestrzeń użytkowa – dzięki nowemu frontowi o 
wysokości K

▬ do różnorodnych zastosowań we wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych

▬ jedna prowadnica do trzech technologii ruchu w przypadku 
LEGRABOX i MOVENTO

▬ funkcja hamowania optymalnie dostosowana do technologii 
ruchu

▬ niezmienione elementy, sprawdzone pozycje wiercenia i moco-
wania oraz możliwości regulacji
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TIP-ON BLUMOTION do szuflady 
zlewozmywakowej LEGRABOX

Czysty komfort, me-
chaniczne rozwiązanie

 

Strony ze wskazówkami
TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
 

Adres URL
www.blum.com/i006

CABLOXX

Zamykane meble, in-
dywidualny projekt

 

Strony ze wskazówkami
CABLOXX 586
 

Adres URL
www.blum.com/i007

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca dzięki szufla-
dzie zlewozmywakowej w kształcie litery U

▬ dobry dostęp do wnętrza szafki
▬ otwieranie poprzez naciśnięcie, delikatne i ciche zamykanie – 

w pełni mechanicznie
▬ możliwość realizacji z niewielką szczeliną frontu 2.5 mm

▬ zamek centralny do wszystkich systemów szuflad i prowadnic
▬ zastosowanie do wszystkich technologii ruchu
▬ wszystkie wysokości i szerokości korpusów oraz wysokości 

szuflad
▬ możliwość kolorystycznego dopasowania do systemu szuflad
▬ możliwość realizacji za pomocą znanych pomocy montażo-

wych
▬ pełny zakres regulacji
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia
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Jak mogę zwiększyć wydaj-
ności w planowaniu?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Baza danych o produktach

Właściwe informacje, 
poprawny projekt

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s001

Konfigurator produktów

Łatwa konfiguracja, 
gotowość do obróbki

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s002

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ przegląd wszystkich dostępnych na rynku produktów Blum
▬ szczegółowe opisy pojedynczych produktów łącznie z charak-

terystyką techniczną
▬ poprawne dane bezpośrednio od producenta do swobodnego 

korzystania
▬ bezpośrednie pobieranie różnych danych produktu: zdjęcia, 

grafiki, rysunki oraz dane CAD (3D) do planowania i konstrukcji 
rozwiązań z okuciami Blum

▬ konfiguracja złożonych rozwiązań – do każdej sytuacji kon-
strukcyjnej

▬ przygotowanie kompletnych i sprawdzonych specyfikacji pro-
duktów

▬ pobieranie skonfigurowanych zawiasów w formacie 2D/3D 
CAD i dalsza edycja w oprogramowaniu konstrukcyjnym

▬ dokładne rysunki do planowania i produkcji
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Konfiguracja korpusu | DYNAPLAN

Złożony korpus, 
pełna weryfikacja

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s003

 

Wszystkie usługi opatrzone odpowiednim symbo-
lem są częścią naszych E-SERVICES.
By móc w pełni z nich skorzystać, potrzebują Pań-
stwo dane dostępu
 
Zarejestrujcie się Państwo na stronie:
 

Adres URL
www.blum.com/e-services

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ dokładne planowanie korpusów oraz prosty wybór odpowied-
nich okuć

▬ obliczenia dla złożonych konstrukcji korpusu 
(SPACE CORNER, korpus kątowy)

▬ eliminacja błędów planowania dzięki zintegrowanemu testowi 
montażu

▬ uzupełnienie oprogramowania do planowania powszechnych 
rozwiązań oraz konstrukcji specjalnych z okuciami Blum
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Serwis danych CAD/CAM

Aktualne dane Blum, 
centralne opracowanie

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s004

Interfejs do oprogramowania do planowania

Eksport danych, bez-
pieczne planowanie

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s005

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ zestawienie wszystkich dostępnych danych CAD/CAM
▬ oszczędność czasu przy uzyskiwaniu danych
▬ możliwość bezpośredniego pobierania potrzebnych danych 

(pojedynczy produkt 3D, zestawienie 3D itd.), a także pakietów 
danych

▬ bieżąca aktualizacja danych CAD/CAM

▬ pełne przeniesienie wyników planowania w formacie BXF 
z konfiguratora produktów | konfiguratora korpusów | 
DYNAPLAN do Państwa oprogramowania CAD/CAM za 
pomocą interfejsu

▬ oszczędność czasu dzięki planowaniu bez ręcznego importo-
wania i pozycjonowania poszczególnych danych CAD

▬ eliminacja błędów dzięki sprawdzonym pod względem kolizji 
okuciom oraz pozycjom mocowania i elementom drewnianym

▬ duża ilość partnerów interfejsu
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Integracja danych o produktach 
w programach CAD

Dane produktów Blum, 
w Państwa opro-
gramowaniu CAD

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s006

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ bezpośrednie wykorzystanie wyczerpujących danych o oku-
ciach Blum w znanym oprogramowaniu

▬ brak nakładów związanych z tworzeniem i aktualizacją danych 
w programie CAD

▬ eliminacja błędów planowania dzięki kompletnym i sprawdzo-
nym przez producenta danym o produktach

▬ optymalne wsparcie od planowania, poprzez wybór produktów 
i zamawianie, aż po przesłanie danych do produkcji
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia
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Jak szybko i sprawnie mogę przejść 
do swoich produktów Blum?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Baza danych o produktach

Wyczerpujące informa-
cje, prawidłowy wybór

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s007

Kosz produktów

Sprawdzona specyfika-
cja, zapisana centralnie

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s008

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ przegląd wszystkich dostępnych na rynku produktów Blum
▬ wszystkie podstawowe informacje o produktach w jednym 

miejscu
▬ szczegółowe opisy łącznie z charakterystyką techniczną
▬ kompleksowe informacje na potrzeby łatwego doboru okuć i 

ich prawidłowego zamawiania

▬ centralne miejsce zapisu dla skonfigurowanych zawiasów i 
zaprojektowanych korpusów

▬ usystematyzowanie danych według indywidualnych potrzeb
▬ przyporządkowanie do poszczególnych komisji lub projektów
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Interfejs do sklepów internetowych

Łatwe i wygodne zama-
wianie przez internet

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s009

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ przesyłanie kompletnych list okuć z konfiguratorów Blum 
bezpośrednio do sklepu internetowego dystrybutora – bez 
ręcznego wprowadzania danych

▬ przegląd cen i dostępności u Państwa dystrybutora
▬ oszczędność czasu w porównaniu do zamówienia przez e-mail 

lub faks
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia
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W jaki sposób mogę zoptymalizo-
wać jakość produkcji i montażu?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Konfigurator produktów

Aktualne dane pro-
dukcyjne, bez koniecz-
ności aktualizacji

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s010

Konfiguracja korpusu | DYNAPLAN

Łatwa konfiguracja, in-
dywidualna organizacja

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s011

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ internetowy dostęp do precyzyjnych wymiarowo rysunków na 
potrzeby planowania i produkcji – bez konieczności instalacji 
oprogramowania

▬ uzupełniające informacje dotyczące montażu i regulacji bezpo-
średnio od dystrybutora

▬ dane CAD do pobrania w formie zestawienia lub dla pojedyn-
czego artykułu

▬ szybkie zapoznanie z programem dzięki intuicyjnemu interfej-
sowi użytkownika

▬ automatyczne obliczanie elementów drewnianych, pozycji 
wiercenia i specyfikacji okuć oraz przygotowanie kompletnych 
dokumentów produkcyjnych

▬ eksport danych do różnych programów CAD/CAM za pośred-
nictwem interfejsu BXF – optymalne wykorzystanie zalet obu 
programów

▬ duża liczba partnerów umożliwiająca transfer danych z konfi-
guratorów Blum do Państwa programów
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Serwis danych CAD/CAM

Szybki dostęp do zgro-
madzonych danych

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s012

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ pobieranie makr edycji CAM okuć Blum do dalszej obróbki na 
maszynie CNC

▬ redukcja nakładów potrzebnych do zaprogramowania maszy-
ny CNC oraz eliminacja błędów

▬ różne formaty WOP do maszyn CNC najpopularniejszych 
producentów



EA
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Pomoce montażowe

Praktyczni pomocnicy 
na każdym etapie pracy

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – pomoce montażowe 595
 

Adres URL
www.blum.com/s016

Aplikacja EASY ASSEMBLY

Precyzyjny montaż z 
cyfrowym wsparciem

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s015

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ odpowiednie pomoce montażowe do każdego produktu Blum: 
maszyny do nawiercania i osadzania okuć, urządzenia monta-
żowe, wzorniki i zderzaki

▬ dostosowane do potrzeb wsparcie z myślą o prostym i racjo-
nalnym montażu – w warsztacie i u klienta

▬ duża intuicyjność i trwałość

▬ zestawienie wszystkich instrukcji i filmów montażowych Blum 
według grup produktów

▬ oszczędność czasu i wysoka jakość montażu
▬ na bieżąco aktualizowane dane bezpośrednio od producenta
▬ intuicyjna obsługa – zarówno online, jak i offline
▬ dostępna za darmo dla systemu iOS i Android (zoptymalizowa-

na dla nowszych smartfonów i tabletów)
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blum.com

Informacje o monta-
żu w jednym miejscu

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s014

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ przejrzysty obszar produktów z przydatnymi informacjami na 
potrzeby prostego montażu okuć

▬ do pobrania: filmy i instrukcje dotyczące dokładnej regulacji 
i precyzyjnego montażu

▬ praktyczna wyszukiwarka do ustalania odpowiednich pomocy 
montażowych
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia



29Katalog 2018/2019 • KA-130

Jakie wsparcie mogę otrzy-
mać w sprzedaży i w ra-
mach swojej ekspozycji?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Marketingowa biblioteka multimedialna

Optymalne przygoto-
wanie, dobra sprzedaż

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s017

Wsparcie sprzedaży

Atrakcyjna prezentacja 
szlachetnych mebli

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s018

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ bezpośredni dostęp do aktualnych materiałów marketingowych
▬ bezpłatne pobieranie różnych materiałów: broszur, zdjęć, logo, 

filmów, prezentacji, ulotek technicznych i certyfikatów
▬ oszczędność czasu przy opracowywaniu dokumentów
▬ różne środki promocji produktów Blum oraz mebli z okuciami 

Blum

▬ aktualne modele zachęcające do wypróbowania rozwiązań 
Blum

▬ profesjonalnie przygotowane materiały promocyjne, pomocne 
podczas rozmów doradczych i handlowych

▬ indywidualne doradztwo w zakresie atrakcyjnego zaprojekto-
wania Państwa pomieszczeń handlowych lub ekspozycji

▬ atrakcyjne materiały marketingowe podkreślają moc, tkwiącą 
wewnątrz Państwa mebli
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DYNAMIC SPACE

Różnorodne pomysły 
na praktyczne kuchnie

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s019

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ wiedza zdobyta podczas prowadzonych prze Blum obserwacji 
użytkowania kuchni

▬ argumenty przydatne w rozmowie z klientami
▬ praktyczne pomysły i pomocne wskazówki – prosty przebieg 

pracy, optymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywa-
nia oraz wysoki komfort ruchu w kuchni
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Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia
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Jakie jeszcze wspar-
cie mogę uzyskać?

 

 

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe
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Doradztwo techniczne

Bezpośredni kon-
takt, odpowiedź na 
każde pytanie

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s020

Przedstawiciele

Kompleksowa opieka, 
osobiste doradztwo

 

Strony ze wskazówkami
 

Adres URL
www.blum.com/s021

Nowości
i innowacje

Planowanie
i konstrukcja

Zakupy
i zamówienia

▬ eksperci, którzy odpowiedzą na każde pytanie – począwszy 
od informacji technicznych, a na planowaniu i montażu okuć 
Blum skończywszy

▬ kompleksowe doradztwo dotyczące produktów i usług
▬ szybkie, profesjonalne i solidne wsparcie – bezpośredni kon-

takt

▬ indywidualna prezentacja nowych produktów Blum
▬ aktywne wsparcie przy montażu i regulacji okuć Blum, również 

bezpośrednio u klienta
▬ wsparcie przy wyborze dopasowanych do potrzeb pomocy 

montażowych, ich ustawianiu i konserwacji
▬ osobiste doradztwo na temat różnorodnych możliwości pro-

duktów Blum i realizacji indywidualnych pomysłów na meble
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System organizacji wewnętrznej

Doskonałe oferty dla 
wiernych klientów

 

Strony ze wskazówkami
System organizacji wewnętrznej 536
 

Adres URL
www.blum.com/s022

Produkcja
i montaż

Sprzedaż
i showroom

Wsparcie
i usługi posprzedażowe

▬ praktyczne systemy organizacji do szuflad Blum – w każdym 
pomieszczeniu mieszkalnym

▬ uzupełniające produkty do mebli z okuciami Blum z myślą o 
jeszcze bardziej zindywidualizowanym doradztwie dla klientów

▬ wzmocnienie kontaktu z klientami





 

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com
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