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Oryginalna jakość Blum  
gwarancją niezawodności
Systemy podnośników, zawiasów, szuflad i prowadnic Blum idą z duchem 
czasu, bazując na ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniu. Liczne testy 
gwarantują niezawodne działanie - od łatwego otwierania po delikatne  
i ciche zamykanie. Jakość, przez cały okres użytkowania mebla.

2



Zawartość

Technologie ruchu

Systemy podnośników

Systemy zawiasów

Systemy szuflad

Systemy organizacji wewnętrznej

Systemy prowadnic

Pomoce montażowe

Serwisy cyfrowe

Pomysły na praktyczną kuchnię

Firma Blum

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

3



Technologie ruchu gwarancją  
wysokiego komfortu
Technologie ruchu Blum sprawiają, że otwieranie i zamykanie mebli staje  
się nie tylko łatwiejsze, ale po prostu zachwyca. Wysoki komfort ruchu we 
wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych – wspomagany elektrycznie  
lub mechanicznie.
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Każdy mebel zamyka się delikatnie i cicho – 
niezależnie od ciężaru szuflady, drzwi lub 
frontu górnego.

Otwieranie szuflady po naciśnięciu frontu, aż 
do pełnego wysunięcia. Otwarcie możliwe 
również przez pociągnięcie. Delikatne i ciche 
zamykanie przy użyciu niewielkiej siły dzięki 
 zintegrowanemu BLUMOTION. Zamknięcie  
możliwe również przez dociśnięcie.

Wspomaganie otwierania frontów górnych i szu-
flad po naciśnięciu frontu. Dalszy ruch przebie-
ga w pełni samoczynnie. Delikatne i ciche za-
mykanie dzięki zinte growanemu BLUMOTION. 
W przypadku frontów górnych również automa-
tycznie po naciśnięciu przycisku. 

Otwieranie mebli przez naciśnięcie frontu,  
aż do pełnego otwarcia lub wysunięcia.  
Zamykanie przez dociśnięcie, bez hamowania. 
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Systemy podnośników gwarancją 
większej swobody ruchu
Podnośniki AVENTOS zapewniają wysoki komfort ruchu w każdej szafce  
górnej. W kuchni czy w pokoju, przy małych czy też dużych frontach – systemy 
 podnośników AVENTOS otwierają się lekko, a dzięki zintegrowanemu 
BLUMOTION również delikatnie i cicho zamykają. Użytkownik  
ma cały czas pełną swobodę ruchów i wolną przestrzeń nad głową.

AVENTOS HK top – Front górny
Kompaktowy, minimalistyczny  
i niezwykle funkcjonalny. Ten  
uniwersalny zestaw siłowników  
jest przeznaczony zarówno do  
małych, jak i dużych frontów.  
Ogranicznik kąta otwarcia i  
funkcja bezpieczeństwa są 
zintegrowane.
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AVENTOS HK-S – 
Mały front uchylny
Rozwiązanie do mniejszych,  
jednoczęściowych frontów 
górnych, np. nad szafką cargo 
lub lodówką. Dzięki kompaktowym 
wymiarom okucie idealnie pasuje 
do mniejszych mebli.

AVENTOS HK – Front uchylny
Komfortowy podnośnik do szafek 
górnych nie wymaga wiele miej-
sca nad szafką. Idealny do cięż-
kich, jednoczęściowych frontów.

AVENTOS HK-XS – 
Mały front uchylny
Rozwiązanie do wielu zastosowań 
w szafkach wysokich i górnych, 
wymagające niewielkiej prze-
strzeni. Pozwala na realizację 
również korpusów o niewielkiej 
głębokości wewnętrznej.

AVENTOS HL – 
Front nad korpusem 
Przeznaczony do szafek wyso - 
 kich i górnych z frontami nad  
nimi, pozwalający na realizację 
nawet najbardziej niecodziennych 
sytuacji montażowych, jak np.  
integracja urządzeń elektrycznych. 

AVENTOS HS – 
Front uchylno-nachodzący
Idealne okucia do wielkopo-
wierzchniowych, jednoczęścio-
wych frontów. Nad korpusem 
pozostaje wystarczająco dużo 
miejsca na listwy ozdobne.

AVENTOS HF –
Front uchylno – składany
Rozwiązanie do wysokiej szafki 
górnej z dwuczęściowym frontem, 
wymagające niewielkiej prze-
strzeni nad szafką.
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Systemy zawiasów gwarancją  
realizacji różnych sytuacji  
montażowych
Rozbudowany program zawiasów Blum zawiera odpowiednie rozwiązania do 
wszelkich zastosowań. Systemy zawiasów wyróżniają niezawodne działanie, 
wysoki komfort regulacji i montażu oraz atrakcyjny design.
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CLIP top BLUMOTION
Dopracowana technika, skoncentrowa-
na na najmniejszej przestrzeni.  
W zawiasie CLIP top BLUMOTION 
funkcja delikatnego i cichego zamyka-
nia jest zintegrowana bezpośrednio  
w puszce zawiasu.

CLIP top
Wystarczy wpiąć i gotowe. CLIP top  
to zawiasy standardowe i specjalne  
do różnych zastosowań. W opcji  
z BLUMOTION lub TIP-ON.

MODUL
Klasyczne wzornictwo i niezawodne 
działanie – system zawiasów MODUL  
z łączoną techniką wsuwania i przykrę-
cania od lat cieszy się popularnością  
w przemyśle meblarskim.
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Systemy szuflad gwarancją  
realizacji różnych aranżacji
Systemy szuflad Blum zapewniają szerokie możliwości projektowania i  
stanowią odpowiedź na różne wymagania związane z designem mebla.  
Charakteryzują je płynny i komfor towy ruch, zachwycająca jakość oraz  
piękne wzornictwo.
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LEGRABOX
Design o prostej linii, jednoznacznej 
formie wyrazu i wąskim boku o grubości 
zaledwie 12.8 mm – takie są szuflady 
LEGRABOX.  
Oprócz szuflad LEGRABOX pure o 
matowych, metalicznych powierzchniach, 
istnieje wariant kreatywny LEGRABOX 
free, który pozwala indywidualnie pro-
jektować szuflady z wysokim frontem.

TANDEMBOX
Linia programu TANDEMBOX  antaro 
zapewnia różnorodne możliwości 
projektowania w oparciu o sprawdzoną 
prowadnicę. 

METABOX
Szuflady standardowe i wewnętrzne 
METABOX składają się z niewielu 
elementów, a dzięki użyciu stabilnych 
materiałów mają uniwersalne przezna-
czenie. Opcjonalnie możliwe zastoso-
wanie BLUMOTION.
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Systemy organizacji  
wewnętrznej gwarancją porządku
Praktyczne systemy organizacji wewnętrznej Blum pozwalają zaprowadzić 
porządek we wszystkich szufladach. Każdy produkt ma teraz swoje miejsce  
i jest przechowywany w sposób uporządkowany oraz bezpieczny. W rezultacie 
przestrzeń użytkowa jest optymalnie i indywidualnie zorganizowana.
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AMBIA-LINE do LEGRABOX
Elegancki system organizacji wewnętrz-
nej dba o porządek we wszystkich po-
mieszczeniach mieszkalnych. Wykonane 
z wysokiej jako ści materiałów, np. stali 
lub drewna, ramki można w łatwy sposób 
dowolnie ustawiać. 

ORGA-LINE do TANDEMBOX
ORGA-LINE zaprowadza porządek 
w szufladach. Wysokiej jakości pojemniki 
ze stali nierdzewnej zapewniają dobry 
przegląd i bezpośredni dostęp do 
wnętrza. Regulowane listwy poprzecz-
ne i podłużne pozwalają na dowolne 
dopasowanie do przechowywanych 
produktów.

Praktyczne akcesoria kuchenne
Przemyślane akcesoria kuchenne 
ułatwiają pracę w kuchni. Noże, talerze, 
przyprawy oraz folia spożywcza i alu-
miniowa są uporządkowane, a także w 
razie potrzeby zawsze pod ręką.
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System prowadnic gwarancją  
doskonałej jakości ruchu
Systemy prowadnic spełniają różne wymagania dotyczące jakości ruchu  
szuflad z drewna. Nawet te mocno obciążone poruszają się lekko i  
ujmują wysokim komfortem obsługi oraz niskimi wartościami opadania  
we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.
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MOVENTO
Obok zsynchronizowanego ruchu 
system prowadnic MOVENTO ujmuje 
regulacją frontu w 4 płaszczy znach 
oraz obciążeniem dynamicznym 40 kg 
i 60 kg. 

TANDEM
TANDEM dba o płynny ruch w szufla-
dach z częściowym i pełnym wysuwem. 
Szufladę można zrealizować w technice 
na sprzęgło lub na bolce mocujące. 

STANDARD
STANDARD, system widocznych, 
sprawdzonych prowadnic rolkowych, 
można zamontować szybko i łatwo 
dzięki niewielkiej liczbie elementów.
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Pomoce montażowe gwarancją 
precyzyjnego montażu
Precyzyjny montaż jest podstawą wysokiej jakości ruchu systemów  
podnośników, zawiasów, szuflad i prowadnic. Pomoce montażowe Blum  
gwarantują precyzyjny, sprawny i prosty montaż oraz spełniają najwyższe 
wymagania bezpieczeństwa.
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▬

Maszyny do nawiercania  
i osadzania okuć
Szeroka paleta maszyn do nawiercania 
i osadzania okuć Blum zapewnia  
idealne wsparcie w każdej sytuacji 
montażowej. Szybkie przezbrajanie i 
prosta obsługa gwarantują sprawną 
obróbkę wszystkich okuć Blum.

Urządzenia do montażu
Urządzenia do montażu zapewniają 
optymalne wsparcie przy montażu – 
dzięki łatwemu zastosowaniu i wyso-
kiej intuicyjności. 

Matryce i zderzaki
Matryce i zderzaki gwarantują precyzyj-
ne pozycjonowanie podczas montażu i 
zapewniają optymalną funkcjonalność 
produktów Blum. Mogą być używane  
w warsztacie lub u klienta.
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Kompleksowe wsparcie –  
na każdym etapie pracy
Dzięki E-SERVICES firmy Blum wspieramy Państwa internetowo – zawsze i 
wszędzie. Nasze usługi przygotowaliśmy z myślą o Państwa codziennej pracy. 
Niektóre z nich ułatwiają realizację pojedynczych zadań, inne towarzyszą  
Państwu przez kilka etapów danego procesu. Dzięki nim łatwiej i szybciej  
osiągną Państwo optymalny rezultat.
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Serwis danych CAD/CAM
Serwis danych CAD/CAM umożliwia pobieranie i 
wykorzystanie danych CAD oraz CAM  
w pakiecie lub pojedynczo. 

Sprzedaż
E-SERVICES Blum zapewniają m.in. dostęp 
do informacji o produktach i dokumentów 
sprzedażowych. W marketingowej bibliotece 
multimedialnej znaleźć można profesjonalne 
materiały marketingowe, takie jak zdjęcia w 
dużej rozdzielczości, filmy i broszury – zawsze 
aktualne oraz dostępne online.

Montaż i regulacja
Aplikacja EASY ASSEMBLY na urządzenia
mobilne zapewnia montażystom przydatne
instrukcje i filmy. Wszystkie informacje potrzeb-
ne do prostego i precyzyjnego montażu oraz 
regulacji produktów Blum są dostępne w dowol-
nym momencie również offline.

Wybór produktów, planowanie i zamawianie
Konfigurator produktów pozwala szybko i łatwo 
znaleźć odpowiednie okucia, przygotować 
prawidłowe specyfikacje, a także pobrać dane 
CAD produktów. Wynikami planowania można 
zarządzać w zakładce „Moje projekty”, a  
zamówienia przygotować wygodnie w zakładce  
„Moje zamówienia”. 
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Użytkownik kuchni w centrum uwagi
Blum od lat obserwuje użytkowników  
na całym świecie, badając ich przyzwy-
czajenia i procesy w kuchni.  
Z tych obserwacji rodzi się wiele 
pomysłów i praktycznych rozwiązań, 
dostosowanych do potrzeb  
użytkowników.

DYNAMIC SPACE
Za sprawą DYNAMIC SPACE Blum 
jest bogatym źródłem pomysłów na 
praktyczną kuchnię. Pomocne rozwią-
zania i usługi wspierają klientów oraz 
partnerów w projektowaniu i sprzedaży 
kuchni.

Praktyczne szafki
Praktyczne szafki są doskonałym,  
codziennym wsparciem w kuchni. 
W szafce cargo SPACE TOWER dostęp 
do wnętrza możliwy jest z trzech stron. 
Szafki narożna SPACE CORNER i mini 
cargo zapewniają dodatkową przestrzeń 
użytkową.
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Pomysły Blum na praktyczną 
kuchnię
Kuchnie są bardzo intensywnie użytkowane i muszą sprawdzać się na co dzień. 
Podczas prowadzonych przez Blum długoletnich badań nad potrzebami  
użytkowników powstało wiele pomysłów, jak zaplanować nowoczesne kuchnie,  
by były jeszcze bardziej praktyczne.

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

www.blum.com

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.

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

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest również ekonomiczne 
w długim okresie. Trwałość 
produktów jest przy tym tylko jed-
nym z wielu ważnych aspektów. 
Dalszymi istotnymi elementami 
są: korzystanie z przyjaznych dla 
środowiska procesów, mądre wy-
korzystanie materiałów i rozsądne 
zarządzanie energią.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy 
(Przebieg pracy), optymalne wy-
korzystanie przestrzeni użytkowej 
(Przestrzeń) i wysoki komfort 
ruchu (Ruch) to ważne cechy 
praktycznej kuchni. Pomysły 
Blum dotyczące kuchni mają 
sprawić, by wnętrze mebli stało 
się funkcjonalne, komfortowe i 
ergonomiczne.

Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada osiem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg), a także 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 30 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 7.600 pracowników, w 
tym 5.800 osób w Vorarlbergu.

Innowacje
Wspieranie klientów przy pomo-
cy innowacyjnych rozwiązań i 
zapewnienie przedsiębiorstwu 
dobrych wyników w długim okre-
sie, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształ-
cenie pracowników. Na całym 
świecie Blum posiada ponad 
2.100 patentów i jest zaliczany do 
najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstw w Austrii.

Wszystkie informacje odnoszą się do aktualnego stanu naszej wiedzy na dzień 30.06.2018 r
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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
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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