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Ceea ce contează cu adevărat  
la o bucătărie
Cine își cumpără o bucătărie ia o decizie pentru următorii 15 ani.   
Așadar gândiţi-vă și la partea practică, nu doar la design. Doar feroneria  
de mobilă face o bucătărie practică. De mulți ani cercetăm necesităţile  
utilizatorilor de bucătării și dezvoltăm noi soluții ce fac viața de zi cu zi și  
mai ușoară. Acest lucru este important pentru noi.

www.blum.com/ideen1
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Aspecte principale în 
achiziţia unei bucătării
Blum a cercetat necesităţile 
utilizatorilor de bucătării și  
a identificat trei caracteristici 
importante pentru o bu-
cătărie practică: Workflow 
(procese simple de lucru), 
Space (spaţiu optim folosit), 
Motion (calitatea mișcării).
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www.blum.com/workflow1

Workflow –  
Activităţi fără efort
Activităţile în bucătărie se pot desfășura fără efort. Depozitarea cumpărăturilor, 
aranjarea mesei, golirea mașinii de spălat vase și, bineînțeles: gătitul.  
Pregătirea meselor și curăţenia sunt activităţi repetitive. Pentru a vă face viaţa 
mai ușoară gândiţi-vă la obiceiurile dumneavoastră încă din faza de proiecare 
a bucătăriei. 

Procese simple de lucru în bucătărie
Pentru dreptaci cele 5 zone ar trebui aranjate în sensul acelor de ceasornic,  
dacă sunteţi stângaci este în sensul invers acelor de ceasornic.

Zona de depozitare

Zona de păstrare

Zona de curăţenie

Zona de preparare

Zona de gătit/copt Bucătărie cu  
insulă

Bucătărie pe  
două rânduri

Bucătărie pe  
un singur rând

Bucătărie în  
formă de U

Bucătărie în  
formă de G

Bucătărie în  
formă de L
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5 zone în bucătărie
Pe baza activităților tipice, 
bucătăriile pot fi împărțite în 
5 zone. Astfel, puteți depozita 
totul la îndemână, nu mai 
faceţi drumuri inutile și eco-
nomisiţi și timp.

Utilizaţi sisteme de ridicare 
și sertare în loc de uși 
Folosiţi extragerile totale 
pentru ergonomie în bu-
cătărie! Acestea vă oferă 
vizibilitate maximă și acces 
facil la obiectele depozitate  
– căutarea obositoare a luat 
sfârșit.

Compartimentări interioare 
practice
Curat și ordonat. Cu ajutorul 
compartimentărilor interioare 
flexibile aveţi la îndemână 
atât ustensilele pentru gătit, 
tacâmurile, mărunţișurile, 
proviziile deschise, cât și 
borcanele grele.
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www.blum.com/space1

Creaţi-vă mai mult spațiu de depozitare

Space –  
Folosire optimă a spaţiului 
Nu poți avea niciodată suficient loc de depozitare, cu atât mai mult în bucătărie. 
Ce este de făcut dacă spaţiul este limitat? Utilizați cât mai bine fiecare centi-
metru disponibil și câștigaţi spațiu de depozitare! Este atât de simplu folosind 
dulapuri practice care oferă spaţii suplimentare de depozitare. 

cu sertare  
mai adânci

cu sertare 
mai latepână la

până la

până la
cu sertare  
mai înalte
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Spaţiu suplimentar
De exemplu, o extragere 
specială sub chiuvetă crează 
un spaţiu de depozitare 
neașteptat.

Spațiu de depozitare  
personalizat
Indiferent dacă este pentru 
bucătăria de o persoană  
sau pentru o familie mare, 
unitatea de cămară,  
SPACE TOWER, se adaptează 
necesarului dumneavoastră 
individual de spațiu.

Suprafața de depozitare 
în colț
Niciodată colțul nu a fost atât 
de ușor accesibil.  
Încercați dulapul de colț  
SPACE CORNER.
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www.blum.com/motion1

Motion –  
Confort de mișcare ridicat
Pentru ca bucătăria dvs. să fie confortabilă în viața de zi cu zi, atât fronturile 
basculante, ușile, cât și sertarele trebuie să se deschidă simplu, să meargă 
uniform  și să se închidă lin, chiar dacă sunt greu încărcate. O tehnologie a 
feroneriei de înaltă calitate care face diferența, iar această diferență este  
perceptibilă. Testaţi! 

Testaţi aceste produse

BLUMOTION
Sertarele, ușile și dulapurile suspendate se închid lin și silențios cu sistemul  
de amortizare BLUMOTION.

SERVO-DRIVE
Sistemul de asistenţă electrică la deschidere pentru sertare și dulapuri vă oferă un  
adevărat confort de mișcare. Acesta este disponibil ca soluție individuală pentru frigider, 
pentru mașina de spălat vase și pentru extragerea pentru gunoi. 

TIP-ON BLUMOTION
Tehnologie inovatoare care combină deschiderea ușoară și închiderea lină a  
sertarelor fără mâner, complet mecanic.

TIP-ON
Sertarele, ușile și dulapurile suspendate se deschid mecanic prin apăsarea ușoară  
a frontului. Pentru închidere, este suficient o apăsare ușoară.
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Deschidere simplă
Vreți să renunțați la mânerele 
pentru mobilier, dar nu și la 
confortul de mișcare? Atunci 
sistemul de asistenţă la 
deschidere este ideal pentru 
dvs. Indiferent dacă este me-
canic sau electric, o simplă 
atingere este sufi cientă. 

Accesare foarte ușoară
Un factor decisiv de confort 
în bucătăria dumneavoastră: 
sertarele pot fi accesate foar-
te ușor și merg întot deauna 
foarte lin până la o greuta te 
totală de 70 kg. 

Închidere lină
Acest lucru aduce liniște  
în viața cotidiană agitată 
din bucătărie: mobilier cu o 
amortizare bună. La unele 
dulapuri suspendate este 
de ajuns o atingere ușoară 
și acestea se închid lin și 
silenţios.
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Ajutaţi proiectantul la planificarea 
bucătăriei dvs.
Merită să vă gândiţi dinainte la câteva lucruri esenţiale. Proiectantul bucătă-
riei poate să vă îndeplinească dorinţele personale numai dacă vă cunoaște 
necesităţile și cerinţele. Pe de altă parte, există mulţi factori care vor influenţa 
configurarea noii dvs. bucătării.

www.blum.com/zonenplaner1
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Spațiu necesar individual
Determinați foarte ușor cu 
sistemul de proiectare a 
zonelor de cât spațiu aveți 
nevoie cu adevărat în bucă-
tăria dvs. nouă.  
Accesaţi www.blum.com/ 
zonenplaner1

Amplasare ideală 
Unele bunuri depozitate se 
folosesc mai des ca altele. 
Depozitați bunurile de care 
aveţi permanent nevoie la un 
nivel apropiat de jumătatea 
înălţimii corporale, pentru 
a ajunge confortabil la ele. 
Lucrurile utilizate rar pot fi 
depozitate sus sau jos.

Înălţime de lucru ideală
Cu un blat de lucru care 
se potrivește cu înălțimea 
dumneavoastră veți lucra cu 
adevărat ergonomic.

10 –15 cm
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Lista de control pentru  
proiectul meu
Acum ați văzut și dvs. cât de mult contează o bucătărie practică și ce  
contribuție are feronieria potrivită la aceasta. Ce nu trebuie să lipsească în  
niciun caz din bucătăria dumneavoastră? Notați imediat în lista de control 
pentru a pregăti în prealabil discuția cu proiectantul de bucătărie. Astfel, veți 
obține exact bucătăria pe care o doriți.

www.blum.com/ideen1
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Obiceiuri

Mărimea gospodăriei

Spaţii de depozitare

Dimensiunea corpurilor

Mână dominantă

Cantitatea medie de cumpărături?

Câte persoane locuiesc în  
gospodăria dumneavoastră?

Aveți spații alternative de depozitare, 
ca de exemplu cămară?

da

dreptaci stângaci

nu

cm
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Sisteme de ridicare și sisteme de extragere

La dulapurile superioare sunt recomandate sistemele de ridicare pentru  
a vă putea mișca liber fără să vă loviți.

Lista de control

SFAT
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Sistem de ridicare pentru  
ușă pliantă 
AVENTOS HF

Sistem de ridicare pentru  
ușă basculantă  
AVENTOS HS

Sistem de ridicare pentru  
ușă paralelă 
AVENTOS HL

Sistem de ridicare pentru  
ușă pivotantă 
AVENTOS HK

Lemn
MOVENTO / TANDEM

Sistem de ridicare pentru  
ușă pivotantă mică  
AVENTOS HK-S

Metal – soluţie versatilă
TANDEMBOX

Sistem de ridicare pentru ușă 
pivotantă foarte mică 
AVENTOS HK-XS

Metal – eleganţă în mișcare
LEGRABOX

Lista de control

Sisteme de ridicare

Sisteme de extragere
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Sistemul elegant LEGRABOX este la fel de complex ca însăși tema locuinţei  
și poate fi implementat în toate încăperile.SFAT

Suprafețe metalice mate
LEGRABOX pure

Culoare: 

Design personalizat
LEGRABOX free

Culoare: 

Rame din oţel 

  Metal

Rame cu decor lemn

  Lemn

Culoare:

Sertare și extrageri din metal  
Sistemul elegant LEGRABOX

Lista de control
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Extragerile mai înalte cu pereţi laterali închiși utilizează în mod optim spațiul de depozitare (existent).  
Astfel, bunurile se pot depozita mai bine și câștigaţi până la 55% mai mult spaţiu. SFAT

Linia individuală
TANDEMBOX intivo

Culoare: 

Perete lateral:    
        deschis                închis

Linia minimalistă
TANDEMBOX antaro

Culoare: 

Perete lateral:    
        deschis                 închis

Linia versatilă
TANDEMBOX plus

Culoare: 

Perete lateral:    
        deschis                 închis

Sertare și extrageri din metal  
Sistemul versatil TANDEMBOX

Lista de control
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Ordine perfectă în sertarele și extragerile LEGRABOX:  
AMBIA-LINE sisteme de compartimentare interioară  
și ajutoare de bucătărie

Lista de control

Tacâmuri

Ustensile de lucru în bucătărie 

Suport de cuțite

Mărunţișuri 

Ustensile pentru gătit 

Dispozitiv de tăiat folie alimentară

Ustensile pentru curăţenie

Ramele flexibile asigură ordine în sertarul dumneavoastră.  
Utilizarea se face simplu și intuitiv. SFAT
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AMBIA-LINE sisteme de compartimentare în interior și 
elemente ajutătoare de bucătărie pentru extrageri 

Lista de control

Depozitare

Extragere pentru coșul de gunoi

Sticle / Blaturi de tăiat

Farfurii

Condimente

Oale/Tigăi/Capace

Recipiente de depozitare

Sticle

Cu elemente ajutătoare pentru bucătărie se instaurează ordinea în bucătărie. Iar fiecare acțiune este sigură, 
deoarece ustensilele dvs. de bucătărie sunt depozitate și aranjate bine în extrageri. Astfel ustensilele sunt la 
îndemână. 

SFAT
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Organizare flexibilă pentru TANDEMBOX:  
ORGA-LINE sistem de compartimentare interioară  
și ajutoare de bucătărie pentru sertare

Lista de control

Tacâmuri

Ustensile de lucru în bucătărie Ustensile pentru gătit

Suport de cuțite

Obiecte mărunte 

Dispozitiv de tăiat folie de plastic Dispozitiv de tăiat folie  
de aluminiu

Ustensile pentru curăţenie

Ustensile pentru copt

ORGA-LINE asigură ordine și vizibilitate maximă. Casetele din inox pot fi dispuse  
în mod flexibil și se pot spăla în mașina de spălat vase.SFAT



23

Organizare flexibilă pentru TANDEMBOX:  
ORGA-LINE sistem de compartimentare interioară  

și ajutoare de bucătărie pentru extrageri

Lista de control

Depozitare

Extragere pentru gunoi/ 
Soluții de curăţat

Sticle/Blaturi pentru tăiat

Farfurii

Condimente

Oale/Tigăi/Capace

Recipiente de depozitare

Sticle

Tăvi și forme de copt

În extrageri, separatoare longitudinale și transversale flexibile asigură organizare  
și stabilitate pentru produse. Pentru aproape fiecare articol depozitat în bucătărie aici găsiți  
compartimentarea interioară corectă.

SFAT
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Soluţii de dulapuri practiceLista de control

Dulap îngust

Dulap sub chiuvetă

SFAT

lat

(disponibil numai pentru TANDEMBOX)

îngust

Cu soluţia dulapurilor înguste, Blum oferă o posibilitate simplă de a utiliza chiar și cel mai mic  
spaţiu de depozitare din bucătărie, fără a renunţa la stabilitate și la calitatea mișcării.

Dulap de colţ SPACE CORNER
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Lista de control

SFAT

lat îngust

SPACE TOWER este un dulap de depozitare ușor de utilizat care oferă mult spațiu de depozitare.  
Extragerile interioare pot fi scoase individual și accesul este liber din toate părţile.  
Acesta este flexibil pe lățime.

Dulap pentru depozitare SPACE TOWER
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Tehnologii de mișcareLista de control

SFAT
Tehnologiile de mișcare pot fi combinate. De aceea, trebuie să vă gândiți  
încă din faza de proiectare a bucătăriei ce procese de lucru veți desfășura.
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SERVO-DRIVE uno

SERVO-DRIVE flex

Lista de control

Închidere amortizată: BLUMOTION Deschidere electrică: SERVO-DRIVE

Sisteme  
de ridicare

Sisteme  
de ridicare

BLUMOTION integrat

Sisteme  
de ridicare

Uși

Uși BLUMOTION aplicat

Sertare

Sertare

Sertare

Sertare

Deschidere mecanică și închidere amortizată: 
TIP-ON BLUMOTION

Deschidere mecanică: TIP-ON

pentru un dulap 
superior

pentru aparate  
frigorifice

pentru extragerea 
coșului de gunoi

pentru mașina  
de spălat vase

Balamale
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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

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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