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

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

Niezbędne  
na co dzień
Okucia Blum do moich mebli

www.blum.com



Dlaczego kupując meble warto

pomyśleć o 
 okuciach?

Tworzymy nasze produkty, aby sprostać Pań-
stwa potrzebom. Wiemy, że każdy pomysł na 
mebel może zmienić się w piękną i praktycz-
ną realizację - dzięki odpowiednim okuciom. 
Ich jakość decyduje o tym, czy będą Państwo 
zadowoleni ze swoich mebli przez lata. Choć 
ze względu na swój subtelny design są często 
na pierwszy rzut oka niewidoczne, wysokiej 

jakości okucia to niezastąpiony element funk-
cjonalnych mebli. W końcu, łatwe otwieranie  
i delikatne zamykanie drzwi, szuflad oraz  
frontów górnych poprawia komfort życia –  
każdego dnia. 

Ten właśnie cel przyświeca firmie  
Julius Blum GmbH już od roku 1952.

Jednak do zaoferowania mamy znacznie więcej 
niż same okucia meblowe. A mianowicie inspi-
rujące pomysły, które podnoszą ergonomię oraz 
zwiększają jakość mieszkania – od innowacyj-
nych technologii ruchu po praktyczne rozwiąza-
nia przestrzeni użytkowej. 

Zapraszamy do wspólnego odkrywania:

blum.com/movingideas
2 3
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Dlaczego zawias 
zawiasowi nierówny?

Więcej funkcji, to więcej możliwości! Nasz inno-
wacyjny zawias CLIP top BLUMOTION to nie  
tylko doskonała jakość i pewne mocowanie.  
To również zawias zoptymalizowany pod kątem 
najróżniejszych mebli.  

Zintegrowana funkcja hamowania zapewnia 
delikatne i ciche zamykanie drzwi. W ciemnych 
meblach nasz zawias w kolorze czarnego  
onyk su to eleganckie dopełnienie designu.

Do bardzo cienkich frontów – np. z kamienia lub 
betonu – opracowaliśmy specjalny system moco-
wania. EXPANDO T pozwala zrealizować niepo-
wtarzalne meble o szlachetnym wyglądzie.

Mamy odpowiednie rozwiązania dla każdej  
sytuacji mieszkaniowej i każdego zastosowania - 
dlatego warto pytać o Blum.

blum.com/hinges

Systemy zawiasów 

54



Otwieranie na dotyk
Mechaniczne wspomaganie 
otwierania TIP-ON pozwala  
otworzyć drzwi bez uchwytów 
poprzez krótkie naciśnięcie.

Systemy zawiasów | Przegląd

Nasze standardy jakościowe 
Sprawdzone i zaprojektowane pod kątem ponad 
200.000 cykli otwierania i zamykania. A wszystko  
to, żeby zawias nawet po latach działał tak dobrze, 
jak pierwszego dnia.

Zalety ergonomiczne
Dzięki praktycznym zawiasom z szerokim kątem 
otwarcia drzwi otwierają się bardzo szeroko, nawet do 
170°. To pozwala na zastosowanie w szafkach szuflad 
zamiast półek, ułatwiając dostęp do wnętrza.

Pasujące zawsze i wszędzie 
Do cienkich lub grubych frontów, 
drzwi ze szkła lub lustrzanych, do 
szafek z wewnętrznymi szufladami, 
w wersji jasnej lub ciemnej - Blum 
ma odpowiednie zawiasy do każde-
go rozwiązania.

Bez trzaśnięć
Zawiasy ze zintegrowaną funkcją 
hamowania BLUMOTION zapew-
niają delikatne i ciche zamykanie 
drzwi mebli. Z 58 pojedynczych 
elementów, składających się 
na zawias, aż 24 odpowiada 
wyłącznie za hamowanie. 

Mechaniczne
delikatne i ciche  
zamykanie

Mechaniczne
otwieranie
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Ponieważ front górny może cały czas pozostać otwarty, nie  
stanowiąc przeszkody. To zapewnia dogodny dostęp do wnętrza 
szafki górnej i gwarantuje swobodę ruchów bez obawy, że  
uderzą Państwo głową o krawędź frontu. Jest to bardzo praktyczne 
podczas gotowania oraz innych prac.

Do wyboru są różne warianty realizacji: fronty uchylne, składane, 
nachodzące czy unoszone. Dzięki odpowiednim okuciom nawet 
ciężkie fronty otworzą się bez trudu. 

Jeżeli poszukują Państwo poruszającej różnorodności,  
proszę rozglądać się za logo Blum!

blum.com/liftsystems

Dlaczego

  fronty górne 
   to większa swoboda?

Systemy podnośników

8 9



Systemy podnośników | Przegląd

Nasze standardy jakościowe 
Dodatkowa funkcja ochrony palców sprawi, że jeden nieprzemyślany 
ruch nie będzie bolesnym doświadczeniem.
 
Zalety ergonomiczne
Większa wygoda zwłaszcza dla niższych osób. Dzięki elektrycznemu 
wspomaganiu otwierania SERVO-DRIVE do otwarcia wystarczy lekko 
nacisnąć na front. Do zamknięcia służy natomiast przycisk z boku kor-
pusu – dzięki hamowaniu BLUMOTION odbywa się to delikatnie i cicho. 
Mechaniczne wspomaganie otwierania  TIP-ON również działa  
po lekkim naciśnięciu powierzchni frontu.  
Do zamknięcia wystarczy lekkie dociśnięcie.

Zaprojektowane do różnych rozwiązań
Jednoczęściowe czy dwuczęściowe, małe czy 
duże, lekkie czy ciężkie - Blum ma w swojej 
ofercie odpowiednie okucia do każdego rodza-
ju frontów górnych. Z myślą o pełnej swobodzie 
ruchu i wolnej przestrzeni nad głową.

Systemy podnośników  
AVENTOS

Zatrzymywanie w dowolnej pozycji 
Okucia można tak wyregulować, żeby 
front górny zatrzymywał się  
bezstopnio wo na wybranej wysokości. 

Mechaniczne
delikatne i ciche  
zamykanie

Nachodzenie

Składanie

Otwieranie

Podnoszenie

Elektryczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Mechaniczne
otwieranie
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W rzeczywistości systemy szuflad są „szufladami”, ale mogą 
dużo więcej. Systemy szuflad to zaproszenie do projektowania  
i indywidualizacji mebli. Wybór materiału na froncie, czy  
wielkości powierzchni użytkowej – decyzja należy do Państwa!

Wybór boków spójnych z całą realizacją. Decyzja o długości, 
szerokości czy głębokości szuflad. Uzupełnienie o  mechaniczne 
lub elektryczne wspomaganie otwierania lub zamykania. 
Wszystko to sprawia, że wynik projektowania nigdy  
nie rozczaro wuje – w końcu jest efektem Państwa wyborów. 

Różnorodność rozwiązań Blum to swoboda projektowania.

blum.com/boxes

Systemy szuflad 

       Dlaczego 
   systemy 

      szuflady 
nie są zwykłymi szufladami?
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Systemy szuflad | Przegląd

Nasze standardy jakościowe 
Przetestowaliśmy wytrzymałość naszych szuflad  
przy pełnym obciążeniu, w ramach 100.000 cykli  
otwierania i zamykania. A wszystko to, żeby mogli  
się Państwo cieszyć swoimi szufladami przez lata.  
 
Zalety ergonomiczne
Nasze systemy organizacji wewnętrznej zapewniają 
większy przegląd i porządek. Dzięki nim od razu znajdą 
Państwo to, czego potrzebują, i z łatwością to wyjmą.  

Ważny jest dla mnie maksymalny komfort ruchu.

Chcę sam decydować, jak otworzyć lub zamknąć  
szuflady czy fronty górne.
Chcę, żeby zamykanie było ciche i delikatne 

Chcę możliwie komfortowo otwierać fronty górne,  
szuflady czy drzwi. 

Komfort użytkowania
Jak chcą Państwo otwierać i zamykać swoje meble?

Design dla indywidualistów
Nasze systemy szuflad  LEGRA BOX 
i TANDEMBOX są niesamowicie 
różnorodne. Jest jednak coś, co je 
łączy: piękny design, optymalna 
funkcja i szeroki wybór kolorów. 

Wysoki komfort ruchu
Technologie ruchu BLUMOTION, 
SERVO-DRIVE, TIP-ON i TIP-ON 
BLUMOTION zapewniają jeszcze 
większą wygodę otwierania  
i zamykania. 

Mechaniczne
delikatne i ciche  
zamykanie

Mechaniczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Elektryczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Mechaniczne
otwieranie
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Rozwiązania szafek | Przegląd

Nasze standardy jakościowe 
Wszystkie rozwiązania szafek powstały w oparciu o 
obserwacje realnych sytuacji w kuchni. A to oznacza,  
że sprawdzają się w praktyce. 
 
Zalety ergonomiczne
Rozmieszczenie przechowywanych przedmiotów  
nie jest wyższą filozofią, a jedynie wynikiem dobrego 
pla nowania. Pozwala ono zminimalizować pokonywa-
ne odcinki i zgrać ze sobą poszczególne czynności. 
Inne pomysły na praktyczną kuchnię znaleźć można 
na: blum.com/ideas

Elektryczne wspomaganie
Niektóre rozwiązania szafek, takie jak szuflada 
na sortowniki, można zoptymalizować dzięki na-
szemu elektrycznemu wspomaganiu otwierania. 

Miejsca pod dostatkiem
Dobrze, gdy zapasy są pod ręką. 
SPACE TOWER doskonale tworzy  
i organizuje przestrzeń.

Optymalizacja planowania
Dzięki naszemu podestowi SPACE STEP 
można zaplanować jeszcze wyższą zabu-
dowę i zyskać dodatkową przestrzeń  
na rzadziej używane akcesoria.

Mechaniczne
delikatne i ciche  
zamykanie

Mechaniczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Elektryczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Mechaniczne
otwieranie
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Dlaczego sama szuflada 
nie zaprowadzi 

       porządku?

Systemy organizacji wewnętrznej

Systemy organizacji wewnętrznej pozwalają doskonale uporządkować 
przybory kuchenne, ale też koszulki, skarpetki, krawaty czy po prostu 
zabawki. Najlepsze w nich jest to, że można je na bieżąco przestawiać, 
dopasowując do przechowywanych rzeczy.

Dzięki rozwiązaniom Blum porządek to czysta przyjemność.  
Wystarczy spróbować.

blum.com/innerdividingsystems
18 1919



Zalety ergonomiczne
Nasze akcesoria kuchenne sprawiają, że praca 
w kuchni jest jeszcze bardziej komfortowa.  
Pokazuje to przykład obcinarki do folii – wystarczy 
wysunąć folię bezpośrednio z szuflady i odciąć.

Wszystko w porządku
Dzięki AMBIA-LINE i ORGA-LINE  
wnę trze szuflady nie tylko lepiej  
wygląda, ale też ułatwia pracę –  
ponieważ każdy przedmiot ma  
swoje miejsce.

Systemy organizacji wewnętrznej | Przegląd

Indywidualna regulacja
Uniwersalne listwy poprzeczne  
można w mgnieniu oka dopasować  
do aktualnych potrzeb.

212020



Prowadnica Blum w meblach drewnianych 
zapewnia łatwe otwieranie oraz delikatne 
i ciche zamykanie z optymalnym hamowaniem.

Nie ustajemy w wysiłkach, żeby poprawiać 
komfort mieszkania i ułatwiać korzystanie 
z mebli. Nasza specjalnie zaprojektowana 
technologia wózków jezdnych zapobiega 
kontaktowi elementów z metalu. To eliminuje 
ryzyko tarcia i zużycia oraz gwarantuje delikat-
ny ruch - nawet po latach intensywnego użyt-
kowania. Tak przejawia się prawdziwa jakość 
ruchu.

Meble drewniane mogą być bardzo komfor-
towe. Warto dowiedzieć się więcej przed ich 
zakupem.

blum.com/runners
Dlaczego moje meble 

potrzebują dobrej 

  prowadnicy?

Systemy prowadnic 
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Systemy prowadnic | Przegląd

Nasze standardy jakościowe
Na podstawie prowadzonych na całym świecie 
obserwacji sposobu korzystania z kuchni wiemy, jakie 
wymagania muszą spełniać prowadnice. Dlatego cały 
czas je optymalizujemy – dla jeszcze bardziej zindywi-
dualizowanego komfortu ruchu. 

Zalety ergonomiczne
Szuflady z pełnym wysuwem ułatwiają dostęp do  
przechowywanych przedmiotów, które można  
umieścić zupełnie z tyłu szuflady.

Większy komfort i nowoczesny design
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION 
i TIP-ON mechanicznie lub elektrycznie wspomagają 
otwieranie i zamykanie. Dzięki naszym technologiom  
ruchu można zrealizować również nowoczesne meble 
bez uchwytów. Pięknie ukryta

W naszych systemach TANDEM i MOVENTO prowadnica 
nie jest umieszczona z boku, a na spodzie szuflady.
Dla tego nie widać jej nawet, gdy szuflada jest wysunięta.

Delikatne i płynne zatrzymanie
Podczas wysuwania szuflady z czę-
ściowym wysuwem prowadnica zwalnia 
na krótko przed całkowitym otwarciem. 
A to oznacza delikatne domknięcie - bez 
chybotania i stukotu przechowywanych 
wewnątrz przedmiotów.

Mechaniczne
delikatne i ciche  
zamykanie

Mechaniczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Elektryczne
otwieranie i 
hamowanie podczas zamykania

Mechaniczne
otwieranie
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W takim razie zapraszamy w pasjonującą podróż 
przez świat miesz kań. Ciekawe historie pokazują, 
jak inni kreatywnie i sprytnie stawili czoło  
niecodziennym wyzwaniom. Od mini-mieszkania 
po maxi-kolekcję płyt. 

Zachęcamy do zaczerpnięcia świeżych  
inspiracji dla lepszej jakości mieszkania: 

blum-inspirations.com

   Są Państwo 

zainteresowani  
  innymi niecodziennymi 

   rozwiązaniami?

Inspiracje
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