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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 zintegrowane-
mu systemowi BLUMOTION. Podnośniki AVENTOS gwarantują symetrię linii           
w zabudowie górnej i dolnej szafek.
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AVENTOS HF do frontów uchylno-składanych AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących

AVENTOS HL do frontów nad szafką AVENTOS HK top do frontów uchylnych

AVENTOS HK-S do małych frontów uchylnych AVENTOS HK-XS do małych frontów uchylnych
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Rodzaj podnośnika 
AVENTOS

   Sposób unoszenia
   frontu

  Przeznaczenie   Możliwe fronty   Maksymalne wymiary
  szafki

  Minimalna głębokość
  wewnętrzna szafki 

  Technologie  ruchu 

HF
Szafka górna, dwuczęściowe 
fronty

Ramki aluminiowe, połączenie 
drewna i szkła, fronty                           
asymetryczne

Wysokość 480 - 1040 mm 
Szerokość do 1800 mm 

278 mm

HS Szafka górna, duże jedno-
częściowe fronty, również        
z listwami ozdobnymi

Ramki aluminiowe, fronty  
drewniane

Wysokość 350 - 800 mm 
Szerokość do 1800 mm

276 mm

HL
Szafka górna, duże jedno-
częściowe fronty, również        
z listwami ozdobnymi

Cienkie fronty, fronty drew-
niane, fronty z szeroką/wąską 
ramką aluminiową  

Wysokość 350 - 580 mm 
Szerokość do 1800 mm

278 mm

HK top Szafka górna, szafka nad 
lodówką lub piekarnikiem

Cienkie fronty, fronty drew-
niane, fronty z szeroką/wąską 
ramką aluminiową  

Wysokość 205 - 600 mm 
Szerokość do 1800 mm

187 mm

HK-S
Szafka górna, szafka nad 
lodówką lub piekarnikiem

Fronty drewniane, fron-
ty z szeroką/wąską ramką 
aluminiową  

Wysokość 180 - 600 mm 
Szerokość do 1800 mm

163 mm

HK-XS Szafka górna, szafka nad 
lodówką, nad piekarnikiem, nad 
pochłaniaczem, w łazience

Fronty drewniane, fron-
ty z szeroką/wąską ramką 
aluminiową  

Wysokość 240 - 600 mm 
Szerokość do 1800 mm

125 mm                            
(możliwe rozwiązanie        
specjalne 100 mm) 

Program AVENTOS 
             Przegląd rozwiązań 
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Zastosowanie? 
Do każdego wnętrza... 
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CLIP top BLUMOTION
Mały detal - wielki efekt. Zawias CLIP top BLUMOTION troszczy się o najwyższą 

jakość ruchu drzwi szafek standardowych i lustrzanych. Delikatnie i cicho - tak 
zamykają się drzwi dzięki technologii ruchu BLUMOTION. Różne kąty otwarcia 
zawiasu oraz jego warianty kolorystyczne: stalowy i onyks powalają na realizcję 

dowolnych rozwiązań. Regulacja zawiasu w 3 wymiarach to gwarancja idealnego 
układu szczelin frontów..   
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Zawias 
do drzwi 

szklanych
Zawias CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 

to połączenie doskonałego designu oraz 
innowacyjnej technologii. Przeznaczony 

do drzwi szklanych i lustrzanych posiada 
zintegrowaną funkcję BLUMOTION, która 

zapewnia delikatne i ciche zamykanie fron-
tu. Dzięki płytce montażowej nie wymaga 

nawiertów. Idealny do mebli łazienkowych z 
lustrem oraz witryn.
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Systemy szuflad
           dla różnych wymagań

Nazwa szuflady Design szuflady Charakterystyka Długości prowadnic                   
i max. obciążenie

Kolory boków Wysokość frontu szuflady Organizacja wewnętrzna
do szuflady

Technologie  ruchu 

LEGRABOX 
free

Design dla indywidualistów. 
Proste, wąskie boki o grubości 
12.8 mm. Płynny ruch otwiera-
nia i zamykania. Bok szklany 
(Blum) lub własnego projektu.

270 - 650 mm                          
40 i 70 kg

Inox, jedwabiście biały, an-
tracytowy i brunatnoczarny 

min. 193* mm                  
max. 800 mm

System AMBIA-LINE 
do szuflad o szerokości     
275-1200 mm

LEGRABOX 
pure

Design dla minimalistów. 
Proste, wąskie boki o grubości 
12.8 mm. Płynny ruch otwiera-
nia i zamykania. Bok inox, 
jedwabiście biały, antracytowy  
i brunatnoczarny.

270 - 650 mm                          
40 i 70 kg

Inox, jedwabiście biały, an-
tracytowy i brunatnoczarny

min. 80* mm                  
max. 800 mm

System AMBIA-LINE       
do szuflad o szerokości     
275-1200 mm

TANDEMBOX 
antaro

Praktyczny standard. 
Purystyczny design. Płynny 
ruch otwierania i zamykania. 
Bok szklany lub stalowy.

270 - 650 mm                          
30 i 65 kg

Biały, szary i brunatno-
czarny

min. 82.5* mm                  
max. 800 mm

System ORGA-LINE 
do szuflad o szerokości     
275-1200 mm

Prowadnica 
MOVENTO 
(szuflada drewniana) 

Prowadnica z pełnym wysu-
wem dla wymagających. Opcja 
szuflady tackowej. Płynny ruch 
otwierania i zamykania.

250 - 750 mm                          
40 i 60 kg

Wybrany materiał drew-
niany/drewnopodobny                
u producenta mebli 

min. od 52 mm             
(szuflada tackowa)                              
max. 800 mm

brak

Prowadnica 
TANDEM 

(szuflada drewniana)

Prowadnica z pełnym lub 
częściowym wysuwem. Opcja 
szuflady tackowej. Płynny ruch 
otwierania i zamykania.

250 - 750* mm                          
30 i 50 kg 

*650, 700, 750 mm tylko           
w technologii TIP-ON 

Wybrany materiał drew-
niany/drewnopodobny                
u producenta mebli

min. od 60 mm               
max. 800 mm                          

* plus nałożenie na wieniec 
dolny/górny w przypadku 
dolnej i górnej szuflady

brak
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Szuflada LEGRABOX  
Wyraźne linie, elegancki charakter i wysoki komfort ruchu - taka jest szufla-

da  LEGRABOX. Jej boki 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 wersji LEGRABOX pure o pełnym stalowym 
boku oraz w wersji LEGRABOX free z możliwością zastosowania dekoru według 

własnego projektu. I co ważne, maksymalne obciążenie szuflady to aż 70 kg.

Nowy wymiar elegancji
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Organizacja AMBIA-LINE 
          do szuflad LEGRABOX

Porządek w najpiękniejszej formie. AMBIA-LINE wprowadza idealną harmonię w każdej 
szufladzie. System, którego elementami są wkłady i ramy o nowoczesnym designie, oferuje 
różnorodne możliwości aranżacji wnętrza mebli. Ramy montuje się i pozycjonuje 
w okamgnieniu dzięki magnesowym mocowaniom.
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Dbałość  
o szczegóły 
Piękny, smukły design oraz możliwość indywidualnego zaprojekto-
wania boków szuflady LEGRABOX free to czynniki sprawiające, że 
ta szuflada pasuje do każdego wnętrza i w każdym prezentuje się 
imponująco. 
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Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej

Wkład na noże

21



22



Purystyczny                            
TANDEMBOX 

antaro
Prostokątna forma, klasyczne kolory szuflad oraz jej 

warianty przypadną do gustu zwolennikom minimalisty-
cznego designu. Każdą szufladę TANDEMBOX antaro 

można uzupełnić o system organizacji ORGA-LINE, 
który pozwola dostosować ją do przechowywania wy-

branej zawartości. 
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Rozwiązania 

specjalne
Szuflada narożna zapewnia doskonały wgląd oraz bezpośredni dostęp aż 
do najdalszego zakamarka szuflady. Ponadto pozwala zachować tę samą 
linię frontów w całej zabudowie dolnej. W praktyczny sposób zagospoda-
ruje przestrzeń również szuflada zlewozmywakowa. Zazwyczaj „martwe“ 

miejsce za blendą, można teraz wykorzystać do przechowywania uten-
syliów niezbędnych podczas zmywania. Mini cargo pozwala natomiast 

zagospodarować najmniejszą przestrzeń na butelki z olejami, przyprawy oraz 
wąskie przybory kuchenne takie jak deski czy formy do pieczenia. 
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Organizacja ORGA-LINE 
do szuflad TANDEMBOX

Gdy wszystko ma swoje miejsce to utrzymanie porządku jest niezwykle proste. Wystarczy 
spojrzeć, wyciągnąć rękę, by znaleźć poszukiwany przedmiot. Zestawy wkładów prze-

znaczone są do szuflad niskich i ułatwiają przechowywanie sztućców, a listwy zapewniają 
porządek i stabilność produktów w szufladach wysokich.
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Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej

Wkład na noże
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Kuchenni
 pomocnicy

Uchwyt na talerze, uchwyt na przyprawy, obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej, 
oraz wkład na noże to produkty, które z pewnością są przydatne w kuchni. Ich prakty-
czne właściwości takie jak m.in. możliwość przenoszenia sprawiają, że są użyteczne 

również poza kuchnią np. na tarasie podczas grillowania. 
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Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej

Wkład na noże
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Zamek centralny
CABLOXX

Zastosowane w systemie CABLOXX zabezpieczenie zapewnia większe 
bezpieczeństwo podczas korzystania z wolnostojących mebli. Blokada zapobiega 

jednoczesnemu otwarciu kilku szuflad, co mogłoby prowadzić do przewrócenia me-
bla. Zamek pomaga również przechowywać potencjalnie niebezpieczne przedmioty, 

poza zasięgiem dzieci oraz zabezpiecza wartościowe rzeczy przed zniszczeniem lub 
kradzieżą. Wbudowany zamek pozwala na szybkie zamknięcie wszystkich szuflad.
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Prowadnice MOVENTO i TANDEM są doskonałym rozwiązaniem 
dla podkreślenia uroku drewna w meblach. Szuflady z prowadnicą 

MOVENTO lub TANDEM wysuwają się na całą długość zapewniając, 
bezpośredni dostęp do całej zawartości. Z prowadnicą MOVENTO 
można zrealizować szuflady o szerokości aż do 1400 mm, a doda-

tkowo łącząc je z wybraną technologią ruchu osiągnąć spektakularne 
efekty.  

Preferujesz 
szuflady drewniane?

Sprawdź prowadnice 
MOVENTO i TANDEM                    
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Rozwiązanie SPACE STEP to o stopień wyższy komfort mieszka-
nia. Z jednej strony umożliwia dostęp do wyższych poziomów 
w szafce górnej. Z drugiej strony pozwala zyskać dodatkową 
przestrzeń użytkową w szufladzie pod podestem SPACE STEP.

SPACE STEP
Wyższy stopień komfortu

Podążanie z duchem czasu jest w branży meblarskiej szczególnie 
ważne. Na naszej platformie internetowej www.blum-inspirations.
com chcemy zachęcić Państwa do realizacji nowych pomysłów, które 
z łatwością można urzeczywistnić z pomocą naszych produktów. 
Zachęcamy do odkrycia wielu inspirujących rozwiązań na:

www.blum-inspirations.com
34
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Atuty szafy 
SPACE TOWER
Elastyczność w doborze wymiarów szafy - jej 
wysokości, szerokości. Wybór technologii otwiera-
nia pojedynczych szuflad. Realizacja   w każdym 
systemie szuflad. Montaż dowolnej ilości szuflad, 
w zależności od potrzeb. 
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Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej

Wkład na noże
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Cud
pojemności    
W szafie SPACE TOWER każdy produkt znajdzie swoje miejsce 
- i ten wysoki, gdyż szuflady można montować na dowolnej wysokości,
i ten ciężki, ponieważ np. szufladę LEGRABOX można obciążyć aż do 
70 kg. O stabilność drobnych elementów zatroszczy się system organi-
zacji.  
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Szafa
SPACE TOWER

Dostęp   
Dostęp do produktów z trzech stron 
- z boków i od przodu. Szuflady 
otwiera się pojedynczo, w sposób 
wygodny i niewymagający użycia 
siły, nawet te obciążone. 

Wyposażenie
Standardowa szafa z 5 szufladami 
LEGRABOX pozwala przechować 
produkty o łącznej wadze 350 kg.
Organizacja wewnętrzna zapewnia 
porządek i przejrzystość w szufla-
dach. Ścianki boczne zapobiegają 
wypadaniu produktów, a pełne dno 
zabezpiecza przed przesypywaniem 
się zawartości w przypadku uszko-
dzenia opakowania.    

.
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Dla miłośników designu  
cienkie fronty

Styl minimalistyczny to przemyślane zestawienie materiałów, kolorystyczna 
oszczędność, uporządkowanie przestrzeni i funkcjonalność. Czasem kuchnia, 
salon, czy łazienka potrzebuje jednak mocniejszego akcentu. Minimalistyczny, 

cienki front z wyjątkowego materiału może być na to świetnym sposobem. Nowy 
produkt – EXPANDO T pozwala na realizację frontów o grubości nawet 8 mm! To 
rozwiązanie otwiera przed architektami i stolarzami nowe możliwości projektowa-

nia mebli z materiałów unikatowych, wedle najśmielszych życzeń.
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MDF

MDF

MDF

Płyta wiórowa

Płyta wiórowa

HDF

HPL

HPL

Tworzywo mineralne

Tworzywo mineralne

Beton

Kompozyt kwarcowy

Kamień naturalny

Płyta cementowo- 
włóknowa

Materiał ceramiczny

Materiał ceramiczny
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Zastosowanie cienkich frontów to kolejny sposób na unowocze-
śnienie mebla i nadanie mu lekkości. To odpowiedź na rosnącą 
popularność minimalizmu oraz prostych form w naszych do-
mach. Elegancka prostota nie musi jednak oznaczać nudy. 
Wybór oryginalnego materiału, z którego stworzymy cały mebel, 
może nadać pomieszczeniu niepowtarzalny charakter.

Niepowtarzalne
     materiały  
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Meble 
otwierane dotykiem?

›  Film: 

Meble otwierane dotykiem 
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Meble 
otwierane dotykiem?

Nasze technologie ruchu umożliwiają realizację mebli bez uchwytów. Szafki 
i szuflady można otworzyć przez  naciśnięcie ich frontu. Dzięki temu istnieje 

nieskończenie wiele możliwości projektowania.
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4 Technologie ruchu 
Meble otwierane     
dotykiem

Personalizacja
Realizacja życzeń aż po najdrobniejszy 
szczegół – począwszy od pojedynczego 
mebla, a na całej kuchni skończywszy.

Każdy jest inny – inny jest też każdy     
mebel.

Design
Większe możliwości projektowania, 
pozwalające na realizację ambitnych 
rozwiązań dzięki kilku technologiom 
otwierania mebli. A wszystko to z myślą 
o meblach, łączących piękno oraz  
funkcjonalność.

Funkcjonalność
Pewność, że szafki górne, drzwi oraz 
szuflady otwierają się i zamykają opty-
malnie. Wyjątkowe funkcje i niezawo-
dny mebel.

Komfort
Meble tak komfortowo wyposażone, że 
ich obsługa zachwyca każdego dnia na 
nowo. Wysokiej jakości meble nie tylko 
dobrze wyglądają, one muszą też tak 
działać.

do frontów uchylnych, drzwi i szuflad

do frontów uchylnych, szuflad, lodówek
i zamrażarek oraz zmywarek

To system elektrycznego wspoma-
gania otwierania. Dzięki niemu już 
lekkie naciśnięcie frontu lub szuflady 
aktywuje ich otwieranie. O ciche 
zamykanie dba zintegrowany system 
BLUMOTION. 

To system hamowywania, dzięki które-
mu każdy mebel zamyka się delikatnie  
i cicho - niezależnie od ciężaru szufla-
dy, drzwi lub frontu górnego.  

ciche i delikatne zamykanie

elektryczne otwieranie

ciche i delikatne zamykanie
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do  szuflad

do wybranych frontow uchylnych, drzwi        
i szuflad

To system mechanicznego wspoma-
gania otwierania. Wystarczy nacisnąć 
front szuflady dłonią, a ta wysunie się 

na tyle, by swobodnie ją otworzyć. 
Szuflada zamyka się delikatnie i cicho 

dzięki BLUMOTION. 

To system mechanicznego wspoma-
gania otwierania. Wystarczy nacisnąć 

front szuflady, drzwi dłonią, a te 
uchylą się na tyle, by swobodnie je 

otworzyć. Zamykanie następuje przez 
dociśnięcie, bez hamowania. 

otwieranie po naciśnięciu

zamykanie przez dociśnięcie

otwieranie po naciśnięciu

ciche i delikatne zamykanie
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Kuchnie                 
z uchwytami                  
frezowanymi

BLUMOTION   
do frontów uchylno-składanych

Większa szerokość: przeniesienie 
układu szczelin z szafek dolnych do 
szafek górnych – wraz z komfortem 
obsługi. Także w tej strefie szafki 
mogą zamykać się delikatnie i cicho 
dzięki systemowi BLUMOTION.

TIP-ON BLUMOTION
do szuflad

Wsparcie dla uchwytów: otwieranie 
szuflad z frezowanymi uchwytami 
– przez zwykłe naciśnięcie frontu 
dłonią. Szuflada zamyka się delika-
tnie i cicho dzięki BLUMOTION. 

SERVO-DRIVE uno
do szuflady na sortowniki śmieci

Pewne otwieranie szuflady na 
sortowniki śmieci tak, jak w danej 
chwili jest wygodnie, np. biodrem 
lub kolanem. 
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Kuchnie z sze-
rokimi frontami       
bez uchwytów

SERVO-DRIVE   
do frontów uchylno-nachodzących

Spełni wymagania: design bez 
uchwytów, wąskie szczeliny, 
estetyczny wygląd, a do tego 
komfortowe otwieranie przez 
naciśnięcie frontu i delikatne 
zamykanie po wciśnięciu 
przycisku.

SERVO-DRIVE
do szuflad

Sprosta oczekiwaniom: szerokie      
i ciężkie szuflady bez uchwytów 
w minimalistycznej odsłonie, a 
dzięki elektrycznemu wspoma-
ganiu otwierania również łatwe  
w obsłudze.
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Kuchnie  
o minimalistycz-
nym designie

SERVO-DRIVE flex  
do lodówek i zamrażarek

Inteligentna integracja: lodówka 
kryje się za frontem bez uchwytów, 
wkomponowując się harmonijnie    
w projekt kuchni. SERVO-DRIVE 
flex gwarantuje wygodne otwiera-
nie drzwi lodówki i kontroluje ich 
domykanie. 

TIP-ON
do szaf na zapasy

Ułatwiona obsługa: prosta forma, 
brak uchwytów i duże drzwi, które 
otwierają się po lekkim naciśnięciu. 
Zamknięcie jest możliwe przez 
dociśnięcie.

SERVO-DRIVE 
do szuflad

Ergonomiczna wartość dodana:
łatwe otwieranie szerokich, ciężkich 
szuflad – dzięki elektrycznemu 
wspomaganiu, które optymalizuje 
indywidualny projekt.
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Meble otwierane        
dotykiem w całym domu

TIP-ON 
BLUMOTION          
do szuflad

Kompleksowe wsparcie: 
czysto mechaniczny
komfort obsługi mocno 
obciążonych szuflad
w łazience – niezawodny 
nawet przy dużej wilgotności
powietrza.
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TIP-ON               
do frontów uchylnych

Mechaniczne wspomaganie 
otwierania pozwala wy-
godnie otwierać szafki bez 
uchwytów – wystarczy je 
nacisnąć. Zamykanie przez 
dociśnięcie.

SERVO-DRIVE     
do frontów nad korpusem

Robi wrażenie: łatwa obsłu-
ga dużych frontów górnych 
– dzięki elektrycznemu 
wspomaganiu. Harmonijny 
ruch jeszcze bardziej 
podkreśla wzornictwo.
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Najcenniejsze 
   własne wrażenia

             Czy wiesz, że...  
W całej Polsce tworzymy showroomy, by dać każdemu 

okazję do sprawdzenia działania produktów Blum i wyro-
bienia sobie o nich własnej opinii. W każdym showroomie 

znajdują się meble o różnym przeznaczeniu, które zaskakują 
pod względem rozwiązań i zastosowanych technologii ruchu. 

Podczas ich testowania warto zwrócić uwagę na płynność 
i stabliność ruchu, z jaką otwierają się i zamykają szuflady 

oraz fronty szafek. 

  Lista showroomów w Polsce:
www.blum.com
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 Dożywotnia Gwarancja
              i można mieszkać spokojnie

Systemy podnośników, zawiasów i szuflad Blum wyróżnia wysoka 
jakość. Potwierdzają ją liczne testy w zakresie trwałości wykonania. 

Jesteśmy pewni niezawodności naszych produktów, dlatego objęliśmy 
je Dożywotnią Gwarancją, dzięki której będą Państwo mogli mieszkać 

nie tylko wygodnie, ale i spokojnie.    
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Wiemy jak trudno zapamiętać dużą ilość nowych terminów i nazw własnych produktów. Dlatego 
stworzyliśmy dla Państwa to małe kompendium z objaśnieniem pojęć występujących w tym katalogu. 
Wszystko na pierwszy rzut oka, w dogodnej dla Państwa chwili. 

Kompendium wiedzy

AMBIA-LINE System organizacji wewnętrznej do szuflad LEGRABOX

AVENTOS HF Okucia do frontu uchylno-składanego

AVENTOS HK top  Okucia do frontu uchylnego

AVENTOS HK-S Okucia do małych frontów uchylnych

AVENTOS HK-XS Okucia do bardzo małych frontów uchylnych

AVENTOS HL Okucia do frontu równoległego do korpusu

AVENTOS HS Okucia do frontu uchylno-nachodzącego na korpus

BLUMOTION Delikatne i ciche zamykanie podnośników, szuflad i drzwi szafek

CABLOXX Zamek centralny do szuflad

Cienkie fronty Fronty o grubości między 8 a 14 mm

CLIP top BLUMOTION System zawiasów o najwyższym komforcie ruchu i ze zintegrowanym BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION
CRISTALLO

Zawias do frontu ze szkła lub lustra, mocowany na klej bez nawiercania frontu

Częściowy wysuw Szuflada nie wysuwa się na całą długość, jej fragment pozostaje w korpusie

DYNAMIC SPACE Koncepcja projektowania i rozwiązania Blum dla funkcjonalnej kuchni 

EXPANDO T System mocowania do cienkich frontów o grubości od 8 mm do podnośników, szuflad             

i zawiasów

HDF Płyta z włókien drzewnych (płyta pilśniowa) o gęstości powyżej 750 kg/m3, 

charakteryzująca się dużą twardością i podwyższoną gęstością, którą można pokrywać 

lakierami wodorozcieńczalnymi i lakierami UV

HPL  Rodzaj kompozytu, laminatu, który powstaje z połączenia dwóch materiałów o różnych 

właściwościach mechanicznych, fizycznych i technologicznych, w których składnik 

wzmacniający (tzw. zbrojenie) jest układany w postaci warstw (łac. lamina – cienka 

płytka – stąd nazwa laminatów), między którymi znajduje się wypełnienie 

Kompozyt kwarcowy Konglomerat z mieszanki kwarców naturalnych (95%) z domieszką elastycznej żywicy, 

polimerów, do których dodawane są jony srebra (5%). Właściwości antybakteryjne           

i  całkowity brak porowatości powoduje, że kwarcogranit jest odporny na zaplamienia 

oraz większość środków czyszczących

LEGRABOX free  Minimalistyczny, prosty system szuflad z dużymi elementami dekoracyjnymi z oferty   

Blum lub indywidualnymi do realizacji u producenta mebli
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LEGRABOX pure Minimalistyczny, prosty system szuflad z matowymi bokami ze stali w 3 kolorach lub   
w wersji inox

MDF Płyta pilśniowa średniej gęstości z włókien drzewnych (od 500 kg/m³ do 800 kg/m³) 

Podstawowy materiał do produkcji mebli oraz artykułów wykończenia wnętrz

MOVENTO System prowadnic do szuflad drewnianych z regulacją frontu w 4 wymiarach           
oraz obciążeniem dynamicznym 40 i 60 kg.

Obciążenie dynamiczne Obciążenie prowadnicy - masa własna szuflady z zawartością

Obcinarka do folii Obcinarka do folii spożywczej lub aluminiowej

ORGA-LINE System organizacji wewnętrznej do szuflad TANDEMBOX antaro

Pełny wysuw Szuflada w całości wysuwa się z korpusu

Regulacja boczna  Boczne przesunięcie frontu. Zmiana bocznej szczeliny między dwoma frontami

Regulacja głębokości Regulacja drzwi na głębokość, zmieniająca szczelinę drzwi

Regulacja nachylenia Regulacja kąta nachylenia frontu

Regulacja wysokości Regulacja drzwi/frontu na wysokość, zmieniająca szczelinę między drzwiami             

lub nałożenie frontu na wieńcu górnym lub dolnym

Płyta wiórowa Materiał konstrukcyjny dla przemysłu meblarskiego i budownictwa wytworzony            

z wiórów drzewnych, sprasowanych z dodatkiem żywic przy użyciu ciśnienia i wysokiej 

temperatury w płyty o różnych wymiarach

SERVO-DRIVE Elektryczne wspomaganie ruchu do szuflad i podnośników frontów górnych

SERVO-DRIVE flex Technologia ruchu do elektrycznego otwierania lodówek, zamrażarek i zmywarek      

do zabudowy z frontami bez uchwytów

SERVO-DRIVE uno Elektryczne wspomaganie do otwierania pojedynczej szuflad.

SPACE CORNER Alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań narożnych z drzwiami obrotowymi        

lub składanymi

SPACE STEP Wysuwany podest z możliwością zamontowania szuflady, a dla dzieci siedzisko

SPACE TOWER Szafa cargo z pojedynczo wysuwanymi szufladami, które umożliwiają dostęp             

do zawartości z trzech stron i wyjmowanie produktów od góry

Szuflada wewnętrzna Szuflada, która jest montowana za innym frontem

TANDEM System prowadnic o delikatnym ruchu do szuflad drewnianych z pełnym lub 

częściowym wysuwem

TANDEMBOX antaro System szuflad ze stali o wyraźnych, prostokątnych kształtach

TIP-ON  Mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów bez uchwytów w systemach 

podnośników, zawiasów oraz szuflad
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Tworzenie poruszających
rozwiązań
      wspólnie                
z Państwem to źródło
naszej satysfakcji
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Marka Blum    moving ideas

Jesteśmy przekonani, że Państwa zaufanie do nas w połączeniu            
z naszymi innowacyjnymi produktami i serwisami pozwoli stworzyć
wspólnie inspirujące rozwiązania, które poruszą rynek.

Słuchanie siebie nawzajem, podążanie wspólną drogą i wiara                
w moc uścisku dłoni to fundamenty trwałych relacji.

Z myślą o naszych klientach nie zwalniamy kroku. Badamy Państwa 
potrzeby i opracowujemy na tej podstawie produkty oraz rozwiązania, 
by wspólnie realizować wizję wyższej jakości mieszkania.

www.blum.com/movingideas
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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
www.blum-inspirations.com
www.facebook.com/blumpolska
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