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Pomysły Blum 
na funkcjonalną kuchnię
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Wyobraźcie sobie Państwo...
meble, które otwierają i zamykają się 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 
najważniejszym kryterium podczas rozwoju i produkcji naszych okuć.
Dzięki temu systemy szuflad, podnośników oraz zawiasów Blum zachwycają 
funkcjonalnością, pięknym designem oraz trwałością.
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Kuchnia
Każdy z nas marzy o pięknej kuchni, która będzie wyposażona w wysokiej 
jakości sprzęt AGD. Nie powinniśmy jednak zapominać o jej walorach prakty-
cznych, dopasowanych do naszych potrzeb i stylu życia. Kuchnia jest przecież 
pomieszczeniem, w którym pracujemy, a praca ta powinna przebiegać wygod-
nie i sprawnie. 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 czynności oraz oczekiwanego komfortu 
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         
w nich mechanizmów.

Efektywne wykorzysta-
nie przestrzeni
Przestrzeni do przecho-
wywania w kuchni nigdy 
za wiele! Dzięki kilku 
rozwiązaniom można 
optymalnie wykorzystać 
już istniejącą oraz zyskać 
nową w zaskakujących 
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 odległości poko-
nywane między strefami, w których one odbywają się i tym samym skrócić 
czas ich realizacji.

Przygotowywanie śniadania
Lubią Państwo, gdy wszystko jest w zasięgu ręki? Przechowujcie zatem swoje naczynia oraz produkty śniadaniowe 
blisko siebie, by codzienne, poranne rytuały przebiegały szybko i sprawnie. W ten sposób każdy poranek rozpocznie 
się miło.

›  Film: 

Przebieg pracy w kuchni
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Strefy można zaplanować w każdej kuchni - niezależnie od jej wielkości oraz formy. Dla osób 
praworęcznych strefy ustawia się 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 
takie jak ryż, mąka, cukier, makarony itp., a także 
chłodzone produkty spożywcze.

Strefa gotowania/pieczenia
Ta strefa obejmuje płytę ceramiczną lub gazową, 
piekarnik i ew. kuchenkę mikrofalową. Niezbędne 
są także garnki, patelnie, przybory do gotowania 
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 
pracy w kuchni. W tej strefie powinny znaleźć się 
narzędzia robocze, deski do krojenia, przyprawy, 
miski i otwarte produkty spożywcze.

Strefa zmywania
Obok zlewozmywaka i zmywarki powinno być tutaj 
miejsce na sortowniki 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 to  
wyjątkowa „spiżarnia“ nazywana cudem pojemności, która pozwala na  
bardzo małej przestrzeni, zgromadzić aż do 300 kg zapasów. 

Zalety SPACE TOWER: pojedynczo wysuwane szuflady, dostęp do produktów z trzech 
stron, wewnętrzna organizacja gwarantująca porządek i wygodny przegląd zapasów.

SPACE TOWER pozwala przechowywać różnorodne i bardzo ciężkie produkty. Każdą 

szufladę można obciążyć nawet do 70 kg i nadal porusza się ona niezmiennie płynnie. 

Alternatywa do małych kuchni - szuflada na zapasy spożywcze.

12 13



Strefa przechowywania to miejsce na naczynia i sztućce codziennego 
użytku. Zazwyczaj są one składowane w szufladach i szafkach górnych. 
Do tych ostatnich polecamy podnośnik AVENTOS -  front szafki będzie 
otwierał się niezwykle płynnie, zatrzymywał na dowolnej wysokości,  
wygodnej dla użytkownika, oferując doskonały dostęp do wnętrza szafki. 

System organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE sprawia, że sztućce, drobiazgi oraz       

pojemniki są widoczne na pierwszy rzut oka i dostępne na wyciągnięcie ręki. 

Szuflada LEGRABOX z uchwytami na talerze.

Szuflada LEGRABOX z AMBIA-LINE przystosowana do przechowywania pojemników 

na żywność.

Strefa przechowywania
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Strefa zmywania jest intensywnie używana warto ją więc optymalnie 
zorganizować. Praktycznym rozwiązaniem do szafki zlewozmywakowej jest 
SERVO-DRIVE uno: już krótkie naciśnięcie powierzchni frontu biodrem, kolanem 
lub stopą wystarczy, by szuflada otworzyła się automatycznie. Idealne 
przy zajętych dłoniach, gdy trzeba coś wyrzucić. 

Szuflada zlewozmywakowa LEGRABOX to przykład wykorzystania pomijanej dotąd 

przestrzeni do przechowywania środków czystości. 

Szuflada wewnętrzna LEGRABOX na przybory i środki do utrzymania czystości.  

Szeroka szuflada LEGRABOX na sortowniki śmieci, makulaturę oraz detergenty.

SERVO-DRIVE uno
Zaprojektowany, by otwierać szufladę jednym 
naciśnięciem - system elektrycznego wspo-
magania otwierania SERVO-DRIVE zmienia 
strefę zmywania w obszar pełen pozytywnych 
emocji.  
Spójrz jak działa ten system:
www.blum.com/servodriveuno

Strefa zmywania
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Ta strefa to centralny punkt kuchni, który powinien być odpowiednio duży oraz 
dobrze oświetlony. To tutaj bowiem będą Państwo przygotowywać wszystkie 
potrawy, więc wszelkie miski, deski, drobny sprzęt AGD czy przyprawy  
powinny być pod ręką. 

Wygodna, szeroka szuflada LEGRABOX na sztućce robocze. System organizacji 

AMBIA-LINE i wkład na noże utrzymują w ładzie i porządku całą zawartość szuflady.

Szuflada LEGRABOX na niezbędne artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków.

Szuflada LEGRABOX z wkładem na przyprawy.  

Strefa przygotowywania
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Integralnymi elementami tej strefy są: płyta ceramiczna lub gazowa, 
pochłaniacz, piekarnik oraz kuchenka mikrofalowa. Ponadto w tej strefie       
powinno być miejsce na garnki i patelnie, sztućce do gotowania oraz formy   
do pieczenia.

Przybory niezbędne podczas gotowania czy pieczenia polecamy przechowywać            

w niskiej szufladzie LEGRABOX pod płytą grzewczą.

Szuflada LEGRABOX to także doskonałe miejsce na przechowywanie garnków.           

Jej pełny wysuw zapewnia bezpośredni wgląd i dostęp do każdego garnka.

Szuflada z podziałem do przechowywania blach oraz form do pieczenia.Szuflada LEGRABOX na pograniczu stref przygotowywania i gotowania to dobre miejsce 

na przechowywanie olejów, octów, sosów itp.

Strefa gotowania/pieczenia
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Dobry dostęp
Warto zadbać o dobry dostęp do wszystkich przechowywanych w kuchni 
produktów. Ważne, by szuflady wysuwały się na całą swoją długość, a ich 
zawartość była rozmieszczona w sposób przejrzysty oraz łatwo dostępny. 
Istotna jest również częstotliwość korzystania z wyposażenia kuchni. 
Przedmioty najczęściej używane powinny być pod ręką.  

Do mebli kuchennych polecamy szuflady z pełnym wysuwem, bo ułatwiają one dobry 

wgląd i szybki dostęp do produktów, tym samym skracając czas pracy.

Istotna jest też organizacja wewnątrz szuflady.  Czy nie łatwiej odnaleźć artykuł, gdy jest 

on przypisany do danego miejsca? Segregację ułatwia np. system AMBIA-LINE.

Artykuły często wykorzystywane powinny być w zasięgu ręki. Natomiast te sporadycznie 

używane na najwyższym lub najniższym poziomie zabudowy kuchennej. 
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Wygoda pracy w kuchni
Zadbajmy o prawidłową postawę podczas wykonywania codziennych 
czynności tak, by wyeliminować pozycje ciała obciążające kręgosłup i stawy. 
Wpływ na komfort pracy ma m.in. rodzaj wybranych szafek. W zabudowie 
dolnej, szafki z szufladami są zdecydowanie bardziej wygodne w użytkowaniu, 
niż te z półkami, wymagające kucania i przekładania zawartości półki w celu 
dostania się do artykułu w głębi. 

Zalety szafek górnych z podnośnikiem

Zalety szuflad w zabudowie dolnej

 ▬  Swobodny dostęp
     Front szafki unosi się ponad obszar    
     roboczy, oferując w ten sposób nieo- 
     graniczony 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.

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

 ▬  Wygodny dostęp
     Nawet artykuły przechowywane w głę- 
     bi szuflady są widoczne na pierwszy 
     rzut oka i dostępne na wyciągnięcie 
     ręki. Niczego nie trzeba przestawiać  
     czy wyjmować, by dotrzeć do pożąda-  
     nego produktu.
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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, 
zlewozmywakowa.

Dłuższa prowadnica to głębsza 
szuflada, która oferuje aż do 30% 
więcej przestrzeni.

Szuflada z wysokimi bokami ofe-
ruje aż do 55% więcej przestrzeni.

+15% +30% +55%

Szeroka szuflada zamiast dwóch 
wąskich to aż 15% więcej prze-
strzeni.
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Kuchnia od stolarza 
- meble na miarę
Zamawiając kuchnię u stolarza mają Państwo wpływ nie tylko na jej wygląd, 
wymiar, rodzaj zastosowanych okuć, ale także na wysokość i podział szafek 
zabudowy dolnej. Wysokość tych szafek ma bardzo istotne znaczenie w kreo-
waniu dodatkowej przestrzeni. Ponadto powinna być ona dostosowana do 
wzrostu głównego użytkownika.   

Kuchnia z tzw. „podziałem szafki na 6“,
zalecana dla osób powyżej 170 cm 
wzrostu. 
Min. wysokość blatu roboczego to 92 cm  
lub wyżej.
Ilość szuflad:

 ▬   2x szuflada niska  
 ▬  2x szuflada wysoka  
 ▬  lub np. 3x szuflada wysoka  

Kuchnia z tzw. „podziałem szafki na 5“, 
zalecana dla osób poniżej 170 cm  
wzrostu.
Min. wysokość blatu roboczego to  
86-90 cm.
Ilość szuflad:

 ▬  1x szuflada niska
 ▬  2x szuflada wysoka

               

Dodatkowa korzyść:
20% więcej przestrzeni do  
przechowywania w całej kuchni.
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Jakość tkwi w szczegółach
Fronty szafek otwierające się z niezwykłą lekkością, szuflady wysuwające się 
płynnie nawet przy pełnym obciążeniu i zamykane bezgłośnie - to cechy
kuchni przyjemnej w użytkowaniu. Testujcie Państwo meble na ekspozy-
cjach pod kątem ich technologii ruchu, porównujcie, bo różnice tkwiące                    
w szczegółach są istotne.

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

Płynny ruch                                                                                                                    
Fronty szafek górnych, jak również w pełni obciążone szuflady, powinny poruszać się 
płynnie.

Zamykanie                                                                                                                     

Meble powinny zamykać się delikatnie i cicho. Umożliwia to system BLUMOTION.

›  Film: 

Technologie ruchu 
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Bezpłatna Jazda Próbna Kuchni - przekonajcie się Państwo sami! 

 ▬   Ustawcie planowaną kuchnię z modeli szafek na kółkach
 ▬   Pozwólcie zweryfikować ją doradcy Blum, który skoryguje ew.

  niedociągnięcia projektu - jeszcze przed realizacją kuchni bez 
       konsekwencji i kosztów 

 ▬   Testujcie najnowsze rozwiązania na ekspozycji.

 

CzekaMy 
          na Ciebie

Komorniki 
Kalwaria

Jarosław

Białystok

Koszalin
Gdynia

Toruń

Tarnów Poznań  
Gdynia

Zobacz jak wygląda i umów się na nią już dziś. 
Film: www.blum.com/jazdaprobnakuchni

Miejsca w Polsce, w których można odbyć 
Jazdę Próbną Kuchni:
www.blum.com/centradynamic-space

Serdecznie zapraszamy!

Skorzystaj z bezpłatnej Jazdy Próbnej Kuchni! 
                       

Kuchnia w planach?
W Polsce jest już kilka miejsc, gdzie odbywa się tzw. Jazda Próbna Kuchni, 
która jest testem projektu kuchni w rzeczywistości, w skali 1:1. Umożliwiają 
go w pełni wyposażone szafki kuchenne na kółkach. Ustawienie ich według 
Państwa indywidualnego projektu pozwoli sprawdzić wygodę i funkcjonalność 
Waszej przyszłej kuchni. Warto skorzystać, by wyeliminować ewantulane  
błędy, które na tym etapie nic nie kosztują.
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Mamy wszystko na oku
By dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w kuchniach na całym świecie    
i jakie wymagania muszą one spełnić, przyglądamy się temu, jak są uży- 
tkowane na co dzień. Co i gdzie jest przechowywane? Jak użytkowane    
są szafki kuchenne? Od 14 lat przeprowa dzamy analizy za pomocą  
kwestionariuszy. Nagraliśmy ponad 1.000 godzin materiału filmowego. 
Dzięki tym badaniom powstają innowacyjne okucia, które sprawiają, 
że kuchnie są jeszcze bardziej funkcjonalne.

Ciekawostki ze świata 
W Australii oprócz norma-
lnej kuchni jest często 
również zewnętrzna kuch-
nia barbecue.
W kuchniach francuskich 
jest osobna szuflada na 
bagietki.  
W Korei Pd. w każdej kuch-
ni są dwie lodówki: jedna 
standardowa druga na 
Kimchi (tradycyjne danie 
warzywne).  

Ta droga to standard
Każdy użytkownik po-
konuje w kuchni ponad 
1500 kilometrów w ciągu 
20 lat. To tyle kilometrów 
ile z Berlina do Rzymu. 
W niewłaściwie zaplano-
wanej kuchni może to być 
nawet dwa razy więcej.

Aż trudno uwierzyć
W kuchni znajduje się 
przeciętnie nawet 2.1 m³ 
wyposażenia. To ok. 14 
pełnych wózków na zakupy. 
Szuflady, drzwi szafek lub 
fronty uchylne znajdujące 
się w kuchni są otwierne  
i ponownie zamykane 
ponad 80 razy dziennie. 
Sama lodówka jest otwiera-
na 30 razy. 

› Więcej inspiracji:

www.blum.com/inspiracje
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Oryginał z Dożywotnią Gwarancją 
Systemy podnośników, zawiasów i szuflad Blum wyróżniają się wysoką 
jakością. Potwierdzają ją liczne testy w zakresie trwałości wykonania i maksy-
malnego obciążenia poszczególnych produktów. Dlatego firma zdecydowała 
się objąć te produkty Dożywotnią Gwarancją. Decydując się zatem na orygi-
nalne produkty Blum mają Państwo pewność, że ich jakość pozostanie 
niezmienna przez cały okres użytkowania mebla.  

Czy to oryginał?
Czy w Państwa meblach na pewno zamontowano oryginalne produkty Blum? 
Warto to sprawdzić. W jaki sposób rozpoznać oryginalny produkt Blum, 
dowiedzą się Państwo na: www.blum.com/oryginal
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www.blum.com

Firma Blum
Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj mię-
dzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych obszarów 
działania firmy należą systemy zawiasów, szuflad i podnośników do frontów 
górnych. W przypadku rozwoju wszystkich produktów centralny punkt stanowi 
dążenie do perfekcji ruchu.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy (Przebieg 
pracy), optymalne wykorzy-
stanie przestrzeni użytkowej 
(Przestrzeń) i wysoki komfort 
ruchu (Ruch) to wyznaczniki  
 praktycznej kuchni. Produkty  
Blum sprawiają, że meble stają 
się funkcjonalne, komfortowe        
i ergonomiczne w użytkowaniu.

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest w długim okresie eko-
nomiczne. Trwałość produktów 
jest przy tym tylko jednym z wielu 
ważnych aspektów. Dalszymi 
istotnymi elementami są: korzy-
stanie z proekologicznych 
procesów, mądre wykorzystanie 
materiałów i rozsądne zarządza-
nie energią.

Jakość
Kompleksowe podejście do 
kwestii jakościowych dotyczy nie 
tylko samych produktów. Również 
w zakresie usług, czy w kon-
taktach z partnerami i klientami 
firma chciałaby sprostać tym sa-
mym wymaganiom jakościowym.

Innowacje
Wspieranie klientów za  pomocą 
innowacyjnych rozwiązań i  
zapewnienie przedsiębiorstwu  
długoterminowo dobrych wyni-
ków, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształce-
nie pracowników. Na całym  
świecie Blum posiada ponad 
1.200 zarejestrowanych patentów 
i jest zaliczany do najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw   
w Austrii.

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

Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada siedem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg), a także 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 27 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 6.600 pracowników,  
w tym 5.000 osób w Vorarlbergu.
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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

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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