
www.blum.com

Gdy marzenia stają się realne
Rozwiązania do mebli kuchennych i nie tylko



Oryginalność produktów Blum
Na stronie www.blum.pl znajdą 
Państwo informacje o tym, gdzie    
i w jaki sposób są znakowane   
nasze systemy okuć.
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Wyobrażcie sobie Państwo...
meble, które otwierają się i zamykają bez żadnego wysiłku. Zachwycają 
jakością ruchu, komfortem obsługi przez cały okres ich użytkowania...

Te życzenia są w firmie Blum standardem.Od ponad 60 lat jakość jest najwa-
żniejszym kryterium podczas rozwoju i wytwarzania naszych produktów. 
Dzięki temu systemy szuflad, podnośników oraz zawiasów Blum zachwycają 
funkcjonalnością, piękny design oraz trwałością.
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Kuchnia
Każdy z nas marzy o kuchni pięknej oraz wyposażonej w wysokiej jakości 
sprzęt AGD. Nie powinniśmy jednak zapominać o jej walorach praktycznych, 
dopasowanych do potrzeb i stylu życia. Kuchnia jest przecież pomieszcze-
niem, w którym pracujemy, a praca ta powinna przebiegać wygodnie i spraw-
nie. Dlatego kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna, by czerpać 
wieloletnią przyjemność z jej użytkowania.

Komfort użytkowania
Ergonomię, wyższy 
komfort użytkowania oraz 
przyjemność z korzysta-
nia z kuchni - to wszystko 
zapewnią Państwu nasze 
produkty. Skupiając się 
na Państwa potrzebach, 
stworzyliśmy rozwiązania, 
które uczynią pracę w 
kuchni niezapomnianym 
przeżyciem.
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Cechy funkcjonalnej kuchni
Kuchnia musi sprawdzać się w codziennym użytkowaniu. Dlatego od wielu 
lat Blum bada potrzeby użytkowników kuchni. W ten sposób powstała nowa 
koncepcja planowania kuchni DYNAMIC SPACE. Jej celem jest optymalizacja 
czasu, ilości czynności oraz ruchu podczas pracy w kuchni. Zachęca ona do 
przemyślenia 3 kluczowych zagadnień wpływających na dobry projekt kuchni: 
niezbędnej przestrzeni, przebiegu prac kuchennych oraz oczekiwanego kom-
fortu obsługi mebli.  

Optymalny przebieg 
pracy 

Płynny przebieg pracy w 
kuchni można osiągnąć 
rozważając czynności, 
które będą w niej wyko-
nywane. Tak powstaną 
obszary pracy - zwane 
strefami ze wszystkimi 
niezbędnymi produktami   
i narzędziami do realizacji 
kuchennych zadań.

Wysoki komfort ruchu
Nowoczesne technologie 
przekładają się na komfort 
użytkowania. W meblach 
tak intensywnie otwiera-
nych oraz zamykanych jak 
kuchenne, warto zadbać 
o trwałość oraz jakość 
ruchu zastosowanych do 
nich mechanizmów.

Efektywne wykorzysta-
nie przestrzeni
Przestrzeni użytkowej w 
kuchni nigdy za wiele! 
Dzięki kilku rozwiązaniom 
można optymalnie wyko-
rzystać już istniejącą oraz 
zyskać nową w zaskaku-
jących miejscach.
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Przebieg pracy w kuchni
Najkrótsza droga do dobrego początku dnia. Praca w kuchni składa się w 
znacznej części z powtarzających się czynności. Projekt kuchni powinien 
uwzględnić zatem ich przebieg, by maksymalnie zmniejszyć pokonywane 
odległości, między strefami gdzie się one odbywają i tym samym skrócić czas 
ich realizacji.

Gotowanie potraw
Przechowujcie Państwo wszystko, co niezbędne do gotowania w pobliżu płyty kuchennej. Np. garnki z przykrywkami 
oraz sztućce robocze w szufladzie pod płytą. Olej do smażenia i przyprawy w szufladzie tuż obok. Gotowanie będzie 
przebiegać sprawniej.

Przygotowywanie śniadania
Lubią Państwo, by wszystko było w zasięgu ręki? Przechowujcie zatem swoje naczynia oraz produkty śniadaniowe 
blisko, by codzienne, poranne rytuały przebiegały szybko i sprawnie. W ten sposób każdy poranek rozpocznie się 
miło i relaksująco.
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Strefy w kuchni można zaplanować we wszystkich kuchniach - niezależnie od ich wielko-
ści oraz formy. Dla osób praworęcznych strefy powinny być ustawione zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, a dla leworęcznych układ jest odwrotny. 

 ▬ Kuchnia U  ▬ Kuchnia z wyspą  ▬ Kuchnia G

 ▬ Kuchnia L  ▬ Kuchnia dwurzędowa  ▬ Kuchnia jednorzędowa
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Strefa zapasów
W tej strefie przechowuje się artykuły spożywcze 
jak ryż, mąka, cukier, makarony itp., a także 
chłodzone produkty spożywcze.

Strefa gotowania/pieczenia
Ta strefa powinna zawierać płytę ceramiczną lub 
gazową, piekarnik, kuchenkę mikrofalową itp. 
Niezbędne są także garnki, patelnie, sztućce robo-
cze oraz formy do pieczenia

Strefy
Prawidłowa kolejność ustawienia stref dla osoby 
praworęcznej: strefa zapasów, przechowywania, 
zmywania, przygotowywania, gotowania/pieczenia.

Strefa przechowywania
Ta strefa kuchni służy do przechowywania naczyń 
codziennego użytku takich jak szklanki, talerze 
itp. oraz pojemników na żywność. 

Strefa przygotowywania
Strefa przygotowywania tworzy główny obszar pra-
cy w kuchni. W tej strefie powinny znaleźć się deski 
do krojenia, przyprawy, miski.

Strefa zmywania
Obok zlewozmywaka i zmywarki powinno być tutaj 
miejsce na sortowniki do śmieci oraz detergenty.

Strefy w kuchni
Odnosząc się do czynności wykonywanych w kuchni można ją podzielić na 5 
stref. Wyodrębnienie stref oraz ich prawidłowe ustawienie zapewnia pokony-
wanie krótkich odległości oraz komfort pracy. Wszystko, co jest potrzebne do 
realizacji danej czynności jest zawsze w odpowiednim miejscu w zasięgu ręki.



Strefa zapasów
Strefa zapasów obejmuje lodówkę, zamrażarkę oraz szafki, w których 
przechowywane są produkty spożywcze. Cargo SPACE TOWER firmy Blum 
nazywane cudem pojemności pozwala zgromadzić niesamowite ilości produk-
tów, aż do 150 kg, na bardzo małej przestrzeni. Cargo Blum to wysoka szafa     
z wysuwanymi szufladami, które oferują dostęp do swej zawartości aż z trzech 
stron. Systemy organizacji dbają o porządek i przejrzystość w zapasach.

Cargo z szufladami wewnętrznymi LEGRABOX pure, stal nierdzewna.

Cargo z szufladami wewnętrznymi TANDEMBOX intivo - możliwość zaprojektowania 
dekoru szuflady, kolor jedwabiście biały.

Cargo z szufladami wewnętrznymi TANDEMBOX antaro, kolor jedwabiście biały.
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Strefa przechowywania
Strefa przechowywania przewidziana jest na naczynia, sztućce codziennego 
użytku. Zazwyczaj są one składowane w szufldach i szafkach górnych. Do 
tych ostatnich polecamy podnośniki AVENTOS. Dzięki nim fronty szafek będą 
otwierały się niezwykle płynnie, zapewniając doskonały dostęp do wnętrza 
szafki. Zintegrowana w podnośniku funkcja stop pozwala zatrzymać front na 
dowolnej wysokości, wygodnej dla użytownika. 

System organizacji wewnętrznej ORGA-LINE sprawia że sztućce, drobiazgi oraz pojem-
niki są widoczne na pierwszy rzut oka i dostępne na wyciągnięcie ręki. 

Szuflada TANDEMBOX intivo z wkładem ORGA-LINE na drobiazgi.

Szuflada TANDEMBOX intivo przystosowana do przechowywania pojemników na 
żywność.
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Strefa zmywania
Strefa zmywania to jedna z najważniejszych stref, ponieważ każdego dnia jest 
bardzo intensywnie używana. Przestrzeń w tym miejscu warto zatem optymal-
nie wykorzystać i zorganizować.  
Kto tego nie zna? Chcieliby Państwo wyrzucić resztki jedzenia do kosza, lecz z 
zajętymi dłońmi trudno otworzyć szufladę. Rozwiązaniem jest SERVO-DRIVE 
uno: krótkie naciśnięcie powierzchni frontu biodrem, kolanem lub nawet stopą 
wystarczy, aby szuflada otworzyła się automatycznie. Front pozostaje czysty,  
a wszystko trafia tam, gdzie powinno. 

Szuflada zlewozmywakowa TANDEMBOX intivo to przykład wykorzystania, pomijanej 
dotąd, przestrzeni do przechowywania środków czystości. 

Szuflada wewnętrzna TANDEMBOX intivo na przybory i środki do utrzymania czystości.  

Szeroka szuflada TANDEMBOX intvo na sortowniki śmieci, makulaturę oraz detegrgenty.

SERVO-DRIVE uno
Zaprojektowany, by otwierać szufladę jednym 
naciśnięciem - system elektrycznego wspo-
magania otwierania SERVO-DRIVE zmienia 
strefę zmywania w obszar pełen pozytywnych 
emocji.  
Jak system działa na www.blum.com/pl/
pl/01/60/20/30/
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Strefa przygotowywania
Ta strefa to centralny punkt kuchni, który powinien być odpowiednio duży oraz 
dobrze oświetlony. To tutaj będą bowiem Państwo przygotowywać wszystkie 
potrawy. Wykorzystajcie Państwo każdą przestrzeń - także tę w narożniku np. 
stosując szufladę narożną SPACE CORNER.

Wygodna, szeroka szuflada TANDEMBOX na wszelkie sztućce robocze niezbędne pod-
czas obróbki potraw. System organizacji ORGA-LINE i wkład na noże utrzymują w ładzie 
i porządku całą zawartość szuflady.

Szuflada narożna SPACE CORNER pozwala optymalnie wykorzystać daną przestrzeń. 
Cała jej zwartość jest widoczna na pierwszy rzut oka i łatwo dostępna.

Mini cargo z szufladami LEGRBABOX na przyprawy sypkie i płynne. Zastosowanie szu-
flad gwarantuje stabilność produktom oraz zachowanie stylistyki okuć w całej zabudowie 
kuchennej.
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Strefa gotowania/pieczenia
Integralnymi elementami tej strefy są: płyta ceramiczna lub gazowa, 
pochłaniacz, piekarnik oraz kuchenka mikrofalowa. Ponadto w tej strefie 
powinno być miejsce na garnki i patalenie, sztućce robocze oraz formy do 
pieczenia.

Sztućce robocze niezbędne podczas gotowania czy pieczenia polecamy przechowywać 
w niskiej szufladzie TANDEMBOX lub LEGRABOX pod płytą grzewczą.

Szuflada to także doskonałe miejsce na przechowywanie garnków. Jej pełen wysuw 
zapewnia bezpośredni wgląd i dostęp do każdego garnka, a zastosowanie listwy 
porządkuje pokrywki.

Szuflada TANDEMBOX intivo z podziałem do przechowywania blach oraz form do 
pieczenia.

20 21



Dobry dostęp
Dobry dostęp do wyposażenia kuchennego czy artykułów spożywczych      
można sobie stworzyć. Wystarczy zadbać, by szuflady wysuwały się w pełni z 
korpusu, artykuły były w nich rozmieszczone w sposób przejrzysty oraz łatwo 
dostępny. Istotna jest również częstotliwość korzystania z danych utensyli-
ów kuchennych. Te najczęściej używane powinny być zawsze w najbliższym 
zasięgu.  

Do mebli kuchennych polecamy szuflady z pełnym wysuwem, bo w meblach tak intensy-
wnie użytkowanych szybki wgląd i dostęp do produktów ułatwia pracę i skraca jej czas.

Szuflada to także doskonałe miejsce na przechowywanie garnków. Jej pełen wysuw 
zapewnia bezpośredni wgląd i dostęp do każdego garnka, a zastosowanie listwy 
porządkuje pokrywki.

Artykuły często wykorzystywane powinny być w zasięgu ręki użytkownika. Natomiast te 
sporadycznie na najniższym poziomie zabudowy dolnej lub w jej najwyższych partiach. 
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Wygoda pracy w kuchni
Warto również zadbać o prawidłową postawę podczas wykonywania codzien-
nych czynności, by wyeliminować zbędne schylanie, klękanie czy inne obcią-
żające kręgosłup i stawy pozycje ciała. Wpływ na komfort pracy ma m.in forma 
wybranych szafek. W zabudowie dolnej szafki z szufladami są zdecydowanie 
bardziej wygodne w użytkowaniu niż te z półkami, które wymagają kucania 
i przekładania części zawartości półki, by sięgnąć pożądany artykuł. Także 
szafki górne z unoszonymi frontami odznaczają się lepszymi właściwościami 
użytkowymi niż te, z drzwiami otwieranymi na boki. 

Zalety szafek górnych z podnośnikiem

Zalety szuflad w zabudowie dolnej

 ▬ Swobodny dostęp
    Front szafki unosi się ponad obszar 

roboczy, oferując w ten sposób nieogra-
niczony dostęp do wnętrza szafki

 ▬ Łatwość otwierania, bezstopniowa         
funkcja stop

   Nawet ciężkie fronty unoszą  się tak, 
jakby siła grawitacji nie istniała. Front 
zatrzymuje się na dowolnie wybranej 
wysokości i zamyka zawsze delikatnie i 
cicho.

 ▬ Komfortowa dla kręgosłupa
    Szuflada eliminuje zbędne schylanie lub   
     klękanie przy szafce. 

 ▬ Wygodny dostęp
    Nawet artykuły przechowywane w głębi   
     szuflady są widoczne na pierwszy rzut   
     oka i dostępne na wyciągnięcie ręki.  
     Niczego nie trzeba przestawiać czy 
     wyjmować, by dotrzeć do pożądanego 
     produktu.
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Wykorzystanie przestrzeni
Wielkość niezbędnej przestrzeni do przechowywania produktów oraz uten-
syliów kuchennych to kwestia indywidualna. Zależy ona od wielkości rodziny, 
nawyków zakupowych oraz zwyczajów dotyczących gotowania. Kuchnię 
użytkuje się średnio 15 i więcej lat, dlatego dobrze jest przemyśleć swoje 
potrzeby także w dłuższej perspektywie czasu.

 Wielkość rodziny i styl życia

Zwyczaje dotyczące zakupów oraz 
gotowania

Posiadanie dużej rodziny wymaga więcej 
miejsca do przechowywania naczyń, garn-
ków czy zapasów. Planując zakup kuchni 
warto wiedzieć, czy w najbliższym czasie 
się ona nie powiększy. Także styl życia ma 
wpływ na wielkość niezbędnej przestrzeni. 
Kto często zaprasza dużą grupę gości 
potrzebuje więcej naczyń, a tym samym 
więcej na nie przestrzeni.  

Osoba, która często robi zakupy potrzebu-
je mniej miejsca na produkty żywnościowe 
niż ta, która zaopatruje się 2-3 razy w 
miesiącu. Więcej miejsca na produkty        
i sprzęt kuchenny powinien z pewnością 
zaplanować także pasjonat gotowania.
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Jak zyskać więcej przestrzeni
Jednym z najważniejszych celów podczas planowania kuchni jest optymalne 
wykorzystanie istniejącej przestrzeni oraz zagospodarowanie tej zazwyczaj 
niedostępnej. To zadanie ułatwią Państwu głębsze, szersze oraz wyższe 
szuflady jak również rozwiązania specjalne takie jak szuflada narożna czy 
zlewozmywakowa.

Wybór możliwie najdłuższej prowadnicy to głębsza szuflada, która oferuje aż do 30% 
więcej przestrzeni.

Rozwiązania specjalne takie jak szuflada narożna czy zlewozmywakowa oferują 
przestrzeń w newralgicznych miejscach z bezpośrednim wglądem i dostępem.

Wysoka szuflada z zamkniętymi bokami umożliwia bezpieczne składowanie produktów 
jeden na drugim i oferuje aż do 55% więcej przestrzeni.

Szeroka szuflada zamiast dwóch wąskich to aż do 15% więcej przestrzeni.
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Wysoka jakość ruchu
Fronty szafek otwierające się z niezwykłą lekkością, szuflady wysuwające 
się płynnie nawet w pełni obciążone i zamykane bezgłośnie - to cechy kuchni 
przyjemnej w użytkowaniu. Testujcie Państwo meble na ekspozycjach pod 
kątem ich technologii ruchu, porównujcie, bo różnice tkwią w szczegółach.

Otwieranie                                                                                                                     
Meble, zwłaszcza intensywnie użytkowane powinny otwierać się z łatwością, niezależnie 
od tego, czy mają uchwyt czy też nie.

Płynny ruch                                                                                                                    
Nawet w pełni obciążone szuflady powinny poruszać się płynnie jak również fronty sza-
fek górnych z opcją zatrzymania na każdej wysokości.

Zamykanie                                                                                                                      
Meble powinny zamykać się delikatnie i cicho. Umożliwia to system BLUMOTION.
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Klasyka i nowoczesność
w pokoju dziennym
Niepowtarzalne właściwości szuflad, prowadnic i podnośników Blum pozwa- 
lają się wyróżnić zarówno miłośnikom modnych trendów jak i admiratorom  
klasyki.

Urok drewnianych szuflad podkreśli niewidoczna z zewnątrz prowadnica MOVENTO. 
Idealna do wąskich, szerokich szuflad również tych bez uchwytów dzięki TIP-ON.

Podnośniki AVENTOS doskonale sprawdzają się we frontach szafek RTV czy barku. 
Przy szerokich szufladach pozwalają także kontynuować tę samą stylistykę w zabudowie 
górnej mebli.

Duet tradycyjnego frontu z nowoczesnym, aczkolwiek stonowanym kolorystycznie         
bokiem szuflady LEGRABOX. Idealny balans. 
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Sypialnia i garderoba
Relaks to delektowanie się życiem m.in w ciszy. Zadbajcie Państwo o to, by 
Wasze szuflady otwierały się i zamykały bezgłośnie, nie zaburzając spokoju.         
Szuflady Blum ze zintegrowanym systemem BLUMOTION to synonim ciszy.

Szuflada LEGRABOX z purystycznym, czarnym bokiem i drewnopodobną organizacją 
sprawdza się w przechowywaniu drobiazgów.

Prowadnica MOVENTO w drewnianych szufladach wewnęrznych to bezpośredni dostęp 
do całej zawartości i bezgłośne zamykanie.

Szafka z szufladami wewnętrznymi TANDEMBOX antaro do przechowywania garderoby.
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Łazienka
Łazienka to nie tylko miejsce codziennej toalety, lecz rówież pomieszczenie, w 
którym wielu z nas się relaksuje. Odznacza się często niewielką powierzchnią, 
więc, by ją optymalnie wykorzystać warto przemyśleć zakup mebli na wymiar. 
Indywidualna aranżacja łazienki pozwoli skomponować jej wnętrze do potrzeb 
i zgodnie ze swoim gustem. Żadnych sztywnych schamtów - pełna dowolność.

Wysoka szafa cargo z szufladami wewnętrzymi LEGRABOX zwana cudem pojemności  

- idealana do przechowywania kosmetyków i ręczników.

System ORGA-LINE ułatwia organizację przyborów kosmetycznych w szufladach 
TANDEMBOX.

Szuflady zlewozmywakowe LEGRABOX - wewnętrzna na przybory kosmetyczne, 
poniższa z wysokim frontem na kosmetyki wymagające stojącej pozycji.
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Łazienka
Wyposażcie Państwo swoją łazienkę w nowoczesne akcesoria. Szuflady, 
które można indywidualnie dopasować pod względem designu i ich organizacji 
sprawią, że ich wnętrze będzie czyste oraz przejrzyste, a łazienka będzie 
wyglądać pięknie i estetycznie.

Szafka z lustrzanym frontem, unoszonym przez podnośnik AVENTOS, może skrywać 
kosmetyki codziennego użytku.   

Szuflada TANDEMBOX antaro z podziałem wewnętrznym, który utrzymuje kosmetyki     
w stablinej pozycji. 

Szuflady TANDEBOX antaro - wewnętrzna i z wysokim frontem na podręczne przybory i 
kosmetyki.

38 39



Marzenia, które są już 
rzeczywistością 
Szukacie Państwo do swoich wnętrz mebli nie tylko pięknych z zewnątrz, ale 
przede wszystkim funkcjonalnych i trwałach? Nasze rozwiązania pozwolą 
Państwu na reazliację najśmielszych projektów. Meble wyposażone w akce-
soria Blum, objęte dożywotnią gwarancją, odznaczają się najwyższą jakością           
i pięknym, wielokrotnie nagradzanym design. Warto nam zaufać.

Szuflada TANDEMBOX antaro
Purystyczny design dla lubiących 
minimalizm.

Prowadnica MOVENTO
Niezwykły efekt ukrytej techniki.

Zawias CLIP top BLUMOTION
Mała rzecz, a cieszy.

Podnośniki AVENTOS
Komofort użytkowania i jednolita, 
harmonijna linia zabudowy mebli.

Szuflada LEGRABOX
Nowy wymiar elegancji - unikatowy 
balans stylu, materiału i proporcji.         

Szuflada TANDEMBOX intivo
Idealna dla kreatywnych indywidu-
alistów.
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Systemy podnośników AVENTOS
Podnośniki AVENTOS perfekcyjnym ruchem unoszą fronty szafek górnych 
zapewniając doskonały dostęp do ich wnętrza. Nawet bardzo szerokie i ciężkie 
fronty otwierają się tak, jakby siła grawitacji nie istniała. Wyjątkową zaletą 
podnośników jest również to, że front można zatrzymać na dowolnej, wygodnej 
dla użytkownika wysokości oraz zamknąć bezgłośnie, dzięki zintegrowanemu 
systemowi BLUMOTION.

AVENTOS HF - do szafek o max. szerokości 1800 mm i max. wysokości 1040 mm 
Idealny do wysokich szafek z dwuczęściowym frontem. Umożliwia łączenie frontów 
różnej wysokości, nawet z odmiennych materiałów.

AVENTOS HL - do szafek o max. szerokości 1800 mm i max. wysokości 580 mm     
Unosi front równolegle do korpusu. Odpowiedni do wysokich szaf lub szafek, na którymi 
znajdują się jeszcze inne fronty.

AVENTOS HS - do szafek o max. szerokości 1800 mm i max. wysokości 800 mm 
Stosowany do jednoczęściowych frontów o dużej powierzchni, zachodzi na szafkę, więc 
wymaga przestrzeni ponad nią.

TIP-ON
inside
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Systemy podnośników AVENTOS
Podnośniki AVENTOS do szafek górnych pozwalają zachować optyczną linię   
i harmonię między zabudową górną mebli a dolną, którą stanowią często 
szerokie szuflady. Bogaty program podnośników stwarza niczym nieogra-
niczone możliwości projektowania szafek długich, wysokich czy też małych                    
i płytkich. 

AVENTOS HK - do szafek o max. szerokości 1800 mm i max. wysokości 600 mm 
Doskonały do pojedynczych frontów o dużej szerokości i niewielkiej wysokości korpusu. 

AVENTOS HK-S - max. wysokość 400 mm, max. szerokość zależy od wagi frontu i wy-
sokości korpusu.  Przeznaczony do wysokiej zabudowy, do małych szafek nad piekarni-
kiem, lodówką itp.

AVENTOS HK-XS -  max. wysokości 600 mm i głębokość już od 125 mm.
TIP-ON
inside
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www.blum.com

Szafki górne otwierane dotykiem 
Do szafek z podnośnikami AVENTOS, planowanych bez uchwytów, proponu-
jemy dwa rozwiązania otwierania - system elektrycznego otwierania i zamy-
kania SERVO-DRIVE oraz system mechanicznego wspomagania otwierania       
TIP-ON. 

Elektryczny system otwierania i zamykania SERVO-DIVE                                                                                             
Już lekkie naciśnięcie frontu szafki wsystarczy, by ten zaczął się unosić jakby siła grawi-

Mechniczny system otwierania TIP-ON                                                                                                 
Naciśnięcie frontu sprawia, że odskakuje on na szerokość umożliwiającą jego dalsze 
otwieranie dłonią. Szafkę zamyka się dociskając front do korpusu.

Otwieranie

   Zamykanie
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Zawias CLIP top BLUMOTION 
 - technika, która zachwyca
Mały detal - wielki efekt. Zawias CLIP top BLUMOTION troszczy się o 
najwyższą jakość ruchu drzwi szafek. Delikatnie i cicho - tak zamykają się 
drzwi dzięki BLUMOTION i to niezależnie od wagi frontu i prędkości ich za-
mykania. Ponadto zawias można regulować w 3 płaszczyznach, co zapewnia 
idealny układ szczelin frontów przez lata    
 

Zawias CRISTALLO do drzwi szklanych i lustrzanych z kątem otwarcia 125°            
Jego niewątpliwą zaletą jest klejona płytka montażowa do drzwi, która eliminuje ich 
wiercenie.

Zawias CLIP top BLUMOTION 155° do szaf typu cargo z szufladami wewnętrznymi 
Szeroki kąt otwarcia zapewnia wygodny dostęp do szuflady również od strony drzwi. 

Zawias CLIP top BLUMOTION 95°                                                                                            
Zawias do szafek, w których front ma być zlicowany z obudową korpusu.
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Szuflada LEGRABOX - nowy   
wymiar elegancji
Wyraźne linie, elegancki charakter i wyjątkowo wysoki komfort ruchu - taki jest 
LEGRABOX. Ścianki boczne są proste wewnątrz i na zewnątrz, a ich grubość 
wynosząca zaledwie 12.8 mm sprawia, że pięknie komponują się z każdym 
meblem. Szuflada występuje w stali nierdzewnej, w kolorze jedwabistej bieli, 
antracytu i brunatnej czerni. Można je obciążyć aż do 70 kg.

Szuflada LEGRABOX w pokoju                                                                                                    
Czarny, stonowany bok szuflady to dyskretna elegancja, która prezentuje się świetnie 
także w meblach - szczególnie dedykowanym mężczyznom.

Szuflada LEGRABOX w kuchni                                                                                  
Wersja szuflady ze stali nierdzewnej może nawiązywać do innego wyposażenia z tego 
materiału tworząc z nim spójną, luksusową całość. 

Szuflada LEGRABOX w łazience                                                                                  
Biały, gładki bok szuflady to idealne rozwiązanie także do purystycznego stylu łazienki.TIP-ON

inside
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System AMBIA-LINE- organizacja 
wnętrza szuflad LEGRABOX
Porządek w najpiękniejszej formie. AMBIA-LINE wprowadza idealny porządek 
w każdej szufladzie. System, którego elementami są wkłady i ramy w nowo-
czesnym design oferuje różnorodne możliwości aranżacji wnętrza mebli.
   

Innowacyjna kolorystyka                                                                                        
Elementy systemu AMBIA-LINE występują w materiale i kolorze dopasowanym do boku 
szuflady bądź w wykończeniu imitującym drewno.

Ramy do szuflad wysokich                                                                                           
Ramy AMBIA-LINE porządkują wnętrze szuflady i dbają o stabilność przechowywanych 
produktów.

Proste użytkowanie                                                                                                       
Ramy do wysokich szuflad można montować i pozycjonować w okamgnieniu dzięki 
magnesowym mocowaniom.
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Szlachetna wersja 
ze stali
Lakierowane ramy 
ze stali są dostępne 
w trzech kolorach, 
identycznych jak ko-
lory boków szuflad.

Brunatnoczarny mat

Antracyt mat

Jedwabiście biały mat

Elegancka wersja 
drewnopodobna
Kombinacja ele-
mentów stalowych   
i drewnopodobnych 
w trzech neoklasy-
cznych wariantach.

Orzech Tennessee

Dąb Nebraska

Dąb Bardolino



Akcesoria kuchenne AMBIA-LINE
Ułatwiają wiele czynności w kuchni oraz gwarantują porządek w talerzach, 
przyprawach czy nożach. Ich praktyczne właściwości takie jak m.in możliwość 
przenoszenia sprawiają, że są niezwykle użyteczene również  poza kuchnią 
np. na tarasie podczas grilla. Pięknie prezentują się i łatwo je utrzymać           
w czystości, dzięki opcji mycia w zmywarce.

Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej                                                          
Zestaw dwóch obcinarek do folii spożywczej i aluminiowej, których nożyk pozwala szyb-
ko, wygodnie i bez zagięć odciąć dowolny fragment folii. 

Uchwyt na przyprawy                                                                                                  
Lekko pochylone ścianki uchwytu sprawiają, że i przyprawy o nie oparte są pochylone     
i czytelnie eksponują swoje etykiety z nazwą.     

Uchwyt na talerze                                                                                                   
Umożliwia przechowywanie talerzy w szufladzie i ich transport w dowolne miejsce,           
z regulowaną płynnie średnicą od 186 do 322 mm mieści do 12 talerzy.
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Szuflada TANDEMBOX intivo 
Zawsze inaczej, zawsze wyjątkowo
Stwórzcie Państwo niespotykane dotąd koncepcje szuflad. Wybierzcie profil 
boku i sami zaprojektujcie element dekoracyjny, który może nawiązywać do 
charakteru wnętrza lub stanowić jego mocny akcent. Dla mniej kreatywnych 
w ofercie szeroka gama dekorów od klasyki poprzez subtelną elegancję aż po 
awangardowe wzory.

Szklany element dekoracyjny                                                                                      
W ofercie awangardowe, eleganckie i klasyczne szklane elementy dekoracyjne. 
Możliwy nadruk indywidualnego wzoru. Więcej na www.blum.pl

Drewniany element dekoracyjny                                                                                   
Dekor drewniany w szufladzie wewnętrznej nawiązujący do stylistyki frontu drzwi.

Element dekoracyjny do mebli dziecięcych                                                                   
Jeśli dziecko szczególnie lubi jakąś postać bajkową, ma pasję to można odzwierciedlić je 
poprzez odpowiedni motyw graficzny także na boku szuflady.   

TIP-ON
inside
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Klasyka

Szkło czarne

Szkło satynowane

Szkło przezroczyste

Subtelna elegancja

Typo 05

Leaf 02

Leaf 03

Awangarda

Trangle 01

Horizontal lines 02

Flower 04



Szuflada TANDEMBOX antaro
Purystyczny design
Propozycja dla osób zainspirowanych minimalizmem, które cenią sobie nade 
wszystko harmonijne, dopracowane wnętrza, aczkolwiek proste i skromne w 
swym wyrazie. Prostokątna forma tej szuflady, klasyczne kolory oraz duża jej 
funkcjonalność przypadną do gustu zwolennikom nowoczesnego, purysty-
cznego design.

Efektowana w swej prostocie                                                                                     
Każdą szufladę TANDEMBOX antaro można uzupełnić o system organizacji ORGA-
LINE, który dostosuje ją do przechowywania planowanej zawartości.

Szklane elementy dekoracyjne                                                                                          
Szklany dekor podwyższa bok szuflady, oferując więcej przestrzeni do przechowywania  
i maskując dyskretnie jej zawartość

Wszechstronne zastosowanie                                                                                                   
Purystyczny design szuflad sprawia, że można je zastosować w każdym meblu, także łazienkowym.TIP-ON

inside
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Organizacja ORGA-LINE do szuflad 
TANDEMBOX intivo i antaro
Gdy wszystko ma swoje miejsce to utrzymanie porządku jest niezwykle pro-
ste. Wystarczy spojrzeć, wyciągnąć rękę, by znalazło się w niej to, co akurat 
szukamy. Cieszcie się Państwo organizacją swojej przestrzeni. 

Zestawy wkładów                                                                                                               
Przeznaczone do szuflad niskich ułatwiają przechowywanie w przejrzysty sposób sztućców 
oraz drobiazgów. Zestawy dostępne do szerokości szuflad 275-1200 mm.

Listwy z przegródkami do szuflad z wysokim frontem                                              
Listwy segregują i zapewniają stabilność produktom spożywczym, pojemnikom i innym 
wysokim artykułom, które tego wymagają.

Relingi to ekonomiczna forma organizacji do szuflad TANDEMBOX antaro  
Przeznaczone są do szuflad wysokich, w których przechowywane są artykuły wyma-  
gające separacji lub poprawy stabilności.
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Prowadnica MOVENTO - szuflada                     
drewniana z nowoczesną techniką
Prowadnica MOVENTO jest doskonałym rozwiązaniem, które podkreśli urok 
drewna w Państwa meblach. Nawet bardzo ciężkie szuflady do 60 kg wpro-
wadza w lekki i płynny ruch. Dzięki TIP-ON szuflady mogą być otwierane już 
poprzez naciśnięcie frontu. 

MOVENTO w pokoju dziennym                                                                                                    
Prowadnicę MOVENTO można montować w szufladach aż do szerokości 1400 mm i tym 
samym realizować tak modne meblościanki z bardzo szerokimi szufladami u podstawy.

MOVENTO to wygodny dostęp                                                                                          
Szufladę z prowadnicą MOVENTO można wysunąć na całą długość i mieć wygodny 
wgląd i dostęp do jej zawartość. Ile takich drewnianych szuflad Państwo widzieliście? 

MOVENTO przyjazne dzieciom                                                                                   
Różne pomysły, różne zabawy - jeśli dziecku przyjdzie na myśl, by wejść do szuflady to 
ta z MOVENTO nadal będzie działać niezawodnie, bo może udżwignąć aż do 60 kg.  

TIP-ON
inside
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Szuflady otwieranie dotykiem
We wszystkich wymienionych szufladach Blum, czy to z uchwytem czy też bez 
można zastosować wspomaganie otwierania. Jednym ze sposobów jest sys-
tem elektrycznego wspomagania otwierania SERVO-DRIVE. Idealny do kuch-
ni, gdzie wygoda oraz częstotliwość otwierania i zamykania mebli przekłada 
się na czas pracy.  Do mebli pokojowych, sypialnych czy też łazienkowych 
idealny jest system TIP-ON. Mniej złożony, bez zintegrowanej funkcji cichego 
zamykania szuflady, jak w przypadku SERVO-DRIVE, ale w zamian bardziej 
ekonomiczny.

SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE to 
system elektrycznego 
wspomagania otwiera-
nia. Dzięki niemu już 
lekkie naciśnięcie frontu 
szuflady aktywuje jej 
otwieranie. O ciche jej 
zamykanie dba zinteg-
rowany system BLUMO-
TION. 

TIP-ON
TIP-ON to mechaniczny 
system wspomagania 
otwierania. Wystarczy 
nacisnąć front szuflady 
dłonią, a ta wysunie się 
na tyle, by swobodnie 
ją dalej pociągnąć. Szu-
flada zamykana jest na 
docisk, gdyż TIP-ON nie 
występuje w kombinacji 
z BLUMOTION.

SERVO-DRIVE
inside

SERVO-DRIVE
inside

TIP-ON
inside
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Planujecie Państwo kuchnię?
Chętnie pomożemy
W naszym centrum doradztwa prowadzimy Jazdę Próbną Kuchni, która jest 
testem projektu  kuchni w rzeczywistości, w skali 1:1. Zestaw szafek kuchen-
nych na kółkach umożliwia nam ustawienie kuchni według Państwa indywidu-
alnego projektu. W ten sposób mogą Państwo sprawdzić układ swojej kuchni 
pod względem funkcjonalności.

Centrum doradztwa DYNAMIC SPACE                                                                            
W centrum można ustawić na próbę każdy projekt kuchni w skali 1:1 i sprawdzić jej 
funkcjonalność w rzeczywistości.

Doradca                                                                                                                           
Doradca weryfikuje ewentualne niedociągnięcia, przestawiając szafki, by skorygować 
kuchnię jeszcze na etapie jej projektu - bez konsekwencji i kosztów.  

Ekspozycja                                                                                                                           
Na ekspozycji można dowolnie testować najnowsze rozwiązania.

Skorzystajcie Państwo z bezpłatnej 
Jazdy Próbnej Kuchni

Wystarczy przynieść plan pomie-
szczenia i projekt zabudowy, by poczuć 
się jak we własnej kuchni i to już na 
etapie jej projektu!

Miejsce: Blum Polska Sp. z o.o.

              Jasin k/ Swarzędza

Spotkanie z doradcą: pn.-sob. po 
uprzednim tel. umówieniu wizyty.

Tel.: +48 61 895 1982

Kom.: +48 668 392 583

Centra DYNAMIC SPACE w Polsce

Adresy na stronie:

www.blum.com/pl/pl/04/70/50
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Firma Blum
Julius Blum założył swoją firmę ponad 60 lat temu. Dziś Blum jest międzynaro-
dowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych obszarów działania 
firmy należą systemy zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. 
W przypadku rozwoju wszystkich produktów najważniejsze jest dążenie do 
perfekcji ich ruchu. 

Blum w Austrii i na świecie Globalne korzyści dla klientów Innowacje

DYNAMIC SPACEŚrodowisko naturalne Jakość

Blum posiada siedem zakładów
w Austrii (Vorarlberg), a także
miejsca produkcji w Polsce,
USA i Brazylii oraz 27 spółek   
córek względnie przedstawi-
cielstw. Przedsiębiorstwo zao-
patruje ponad 100 rynków. Grupa 
Blum zatrudnia 5.900 pracowni-
ków.

„Producent, sprzedawca, monta-
żysta czy użytkownik kuchni
– każdy powinien korzystać
 z zalet produktów Blum i czerpać
z tego osobiste korzyści“, takie
znaczenie ma filozofia globalnych
korzyści Blum.

Wspieranie klientów przy pomocy 
innowacyjnych rozwiązań i zape-
wnienie przedsiębiorstwu do-
brych wyników w długim ok-
resie, wymaga konsekwentn-
ego inwestowania w badania                  
i rozwój, zakłady i maszyny 
oraz kształcenie pracowników. 
Na całym świecie Blum posi-
ada ponad 1.200 zarejestrow-
nych patentów i jest zaliczany 
do najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w Austrii.

Dobry przebieg pracy (Przebieg
pracy), wystarczająca przestrzeń
użytkowa (Przestrzeń) i wysoki
komfort ruchu (Ruch) to ważne
cechy praktycznej kuchni.
Pomysły Blum dotyczące kuchni
mają sprawić, by wnętrze mebli
stało się funkcjonalne, komforto-
we i ergonomiczne.

W firmie Blum wszyscy są 
przekonani, że ekologiczne 
postępowanie jest również 
ekonomiczne w długim okresie. 
Trwałość produktów jest przy tym 
tylko jednym z wielu ważnych 
aspektów. Dalszymi istotnymi 
elementami są: korzystanie 
z przyjaznych dla środowiska 
procesów, mądre wykorzys-
tanie materiałów i rozsądne 
zarządzanie energią.

Kompleksowe podejście do kwes-
tii jakościowych dotyczy nie tylko
samych produktów. Również
w zakresie usług czy w konta-
ktach z partnerami i klientami 
firma chciałaby sprostać tym sa-
mym wymaganiom jakościowym.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
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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