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Praktycznie same zalety
System organizacji wewnętrznej ORGA-LINE
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Praktyczna  
wszechstronność
Systemy organizacji wewnętrznej ORGA-LINE oraz  
przemyślane akcesoria cieszą się coraz większą  
popularnością w kuchni, ponieważ ułatwiają wykonywanie 
codziennych obowiązków. Wyposażenie kuchenne jest 
perfekcyjnie zorganizowane, łatwo dostępne i zawsze pod 
ręką. Kuchnia stanie się jeszcze bardziej funkcjonalna,  
a gotowanie sprawia większą przyjemność! 

ORGA-LINE  
na garnki i pokrywki

ORGA-LINE na  
pojemniki z tworzywa

Obcinarka do folii spożywczej  
ORGA-LINE

Pomysły Blum  
na praktyczny dom
Cenione rozwiązania,  
które sprawiają, że kuchnie 
są bardziej praktyczne i zin-
dywidualizowane, sprawdzą 
się w każdym pomieszcze-
niu. Zapraszamy w podróż 
do świata kreatywnych 
rozwiązań do mebli. 
www.blum-inspirations.com



ORGA-LINE w szufladzie na sortowniki  
śmieci i detergenty

ORGA-LINE  
na sztućce

ORGA-LINE  
na butelki i deski do krojenia

Blum – uchwyt na talerze

Wkład na noże  
ORGA-LINE
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Bezpieczne przechowywanie:  
z systemem ORGA-LINE każdy artykuł znajdzie swoje miejsce

Łatwość dopasowania: regulowane przegródki pozwalają na dopa-
sowanie wnętrza szuflady do przechowywanych w niej artykułów

Świetnie dopasowane:  
pojemniki ORGA-LINE pozwalają na dowolne ich zestawianie
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Praktycznie  
elastyczny
Pojemniki, listwy podłużne i poprzeczne 
ORGA-LINE można dowolnie ze sobą zesta-
wiać oraz regulować w zależności od potrzeb. 
Należy również pamiętać, że ORGA-LINE dba 
o zdumiewający porządek w każdej szufla-
dzie. Także w przypadku, kiedy w Państwa 
kuchni przybywa wyposażenia np. garnków 
lub naczyń.
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Zawsze łatwy dostęp:  
pokrywka pasująca do danego pojemnika

Bezpieczne przechowywanie:  
deski do krojenia oraz butelki różnych rozmiarów

Dobry wgląd w zawartość szuflady: 
każdy artykuł można łatwo i szybko znaleźć
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ORGA-LINE pozwala na przechowywanie 
wszelkich akcesoriów oraz produktów w spo-
sób uporządkowany jak również bezpieczny.
Organizacja wewnętrzna szuflad sprawia, że 
cała ich zawartość jest widoczna na pierwszy 
rzut oka oraz znajduje się w zasięgu ręki.

Praktycznie  
przejrzysty



ORGA-LINE  
na dodatki do pieczenia

ORGA-LINE  
w łazience

ORGA-LINE  
w garderobie

ORGA-LINE  
w pokoju dziennym

ORGA-LINE  
w korytarzu



ORGA-LINE  
w szufladzie z dodatkami odzieżowymi

ORGA-LINE  
w szufladzie z kosmetykami

ORGA-LINE  
na sztućce robocze

Obcinarka do folii aluminiowej  
ORGA-LINE

ORGA-LINE na sztućce robocze  
w szufladzie narożnej SPACE CORNER
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Prezentowane w uporządkowany sposób:  
uchwyt na przyprawy

Wyjątkowo łatwe korzystanie z folii:  
obcinarka do folii ORGA-LINE

Bezpieczne przechowywanie aż do 9 noży:  
wkład na noże ORGA-LINE
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Akcesoria kuchenne ORGA-LINE ułatwiają 
pracę w kuchni i dbają o porządek. Za sprawą 
uchwytów na przyprawy i talerze, obcinarek 
do folii oraz wkładu na noże wszystko jest  
w zasięgu ręki, dokładnie tam, gdzie jest 
potrzebne – czy to w kuchni, czy podczas 
grilla w ogródku. Po posiłku akcesoria można 
szybko odłożyć na miejsce.

Praktycznie pomocny
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Wysoka jakość przez cały okres użytkowania mebla:  
wytrzymałe pojemniki są bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia

Odpowiednie do mycia w zmywarce:  
pojemniki ze stali nierdzewnej ORGA-LINE

Łatwa w utrzymaniu czystości:  
wanienka na butelki ORGA-LINE
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Klejące i brudne dziecięce dłonie pozostawia-
jące ślady po dotykaniu – kto z Państwa tego 
nie zna? Z ORGA-LINE to żaden problem. 
Wysokiej jakości wanienki i pojemniki ze stali 
nierdzewnej doskonale nadają się do mycia 
w zmywarce. To jest jakość Blum – przez cały 
okres użytkowania mebla.

Jakość Blum:  
przez cały okres użytkowania mebla.

Praktyczny w  
utrzymaniu czystości
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Uchwyt na przyprawy ORGA-LINE

ORGA-LINE na garnki,  
pokrywki, patelnie i sztućce robocze

ORGA-LINE  
na zapasy

Praktyczny i piękny
System ORGA-LINE to nie tylko funkcjonalność, ale rów-
nież piękne wzornictwo. Zaprojektowany z odpowiednich 
materiałów, w modnej kolorystyce i nowoczesnej formie, 
zastosowany w szufladach dba o ich harmonijny wygląd 
zarówno w kuchni, jak i w innych pomieszczeniach miesz-
kalnych. Zapytajcie Państwo swojego projektanta kuchni, 
bądź stolarza!

Szczegółowe informacje  
o wyróżnieniach:  
www.blum.com/award



ORGA-LINE  
na sztućce pomocne w gotowaniu

ORGA-LINE  
na środki czystości

ORGA-LINE  
na otwarte zapasy i małe AGD

ORGA-LINE  
na blachy i formy do pieczenia

ORGA-LINE  
na zapasy
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Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001.

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
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