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Більше якісного руху 
для Ваших меблів
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Для Вас – відкривання,  
закривання і враження, ...
... для нас – прагнення  
досконалості руху.
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www.blum.com

Компанія Blum
Компанія Blum була заснована понад 60 років тому 
Юліусом Блюмом. Нині це сімейне підприємство, 
вироби якого можна придбати у будь-якому куточку 
світу. Стратегічним напрямком діяльності компанії 
є виготовлення підіймальних механізмів, завіс та 
висувних систем. Створюючи нові вироби, ми завжди 
прагнемо до досконалості руху.

Якість на щодень
Вироби компанії Blum вирізняються високою якістю. 
Це гарантують комплексні тестування матеріалів та 
надійної роботи.

Дизайн – це дещо більше, ніж гарний вигляд
Фурнітура Blum переконує своєю продуманою функ-
ціональністю і визнаним дизайном. У будь-якому жит-
ловому приміщенні меблі з фурнітурою Blum відпові-
дають останнім дизайн-тенденціям, індивідуальним 
побажанням і функціональності в користуванні.

Наш внесок у захист довкілля
Дбайливе ставлення до довкілля – це дуже важлива 
справа. Ми розумно й оптимально використовуємо 
матеріали, збільшуємо використання альтернативних 
джерел енергії та методів, які не шкодять довкіллю – 
це наш свідомий вибір.

І звідки лишень  
взявся цей рух?
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www.blum.com/company

Blum – професіонал у 
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.
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www.blum.com/practicalkitchen 

Blum – професіонал у 
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Як зробити Вашу кухню  
не лише красивою, а й  
практичною?
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DYNAMIC SPACE – ідеї від 
Blum для практичної кухні
Оптимізація робочого проце-
су, раціональне використання 
корисного простору та висока 
якість руху. В компанії Blum це 
називається: робочий процес, 
простір, рух.

Інноваційні вироби, функціональні 
рішення для шафок і корисні  
ноу-хау від Blum – для кухонь,  
якими комфортно користуватися 
повсякдень.

Простір Рух

Робочий процес



8

www.blum.com/tipspurchasing 

www.blum.com/ideas

Blum – професіонал у 
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

На що доцільно звернути 
увагу під час проектування 
кухні?



+15% +55% +30%
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Раціональне використання 
простору 
Спеціальні конструкції верхніх чи 
кутових нижніх шафок або ж під 
мийку творять корисний простір для 
всього потрібного наче нізвідки.

Шухляди повного висування 
замість дверцят 
Речі в таких шухлядах доступні 
навіть у найвіддаленіших кутах.

Ідеальна висота  
робочої поверхні 
Правильно підібрана висота 
робочої поверхні (відстань між зі-
гнутою в лікті рукою і стільницею 
10-15 см) робить робочий процес 
на кухні комфортнішим.

Закривати м’яко 
Із якісною системою амортизації 
шухляди, підіймальні механізми 
та дверцята зачиняються рівно-
мірно, м’яко й тихо.

Максимальне використання 
простору 
Широкі, високі й глибокі шухляди 
створюють додатковий корисний 
простір там, де його раніше не було.  

Відкривати легко 
Із механічною чи електричною 
технологіями руху меблі відкри-
ваються від легкого  натиснення 
на фасад наче самі собою.
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www.blum.com/technologies

Blum – професіонал у 
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Як можна так легко  
відкрити й тихо закрити  
підіймачі, шухляди та  
дверцята?
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Про це дбають інноваційні 
технології руху
Меблями, які обладнані меха-
нічною або електричною систе-
мою відкривання й закривання, 
користуватися зручніше. Підій-
мальні механізми, дверцята чи 
шухляди – меблі закриваються 
помітно м'якше.
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Більше якісного руху на кухні
 ▬ Із BLUMOTION меблі завжди 
закриваються плавно й тихо
 ▬ Досить лише натиснути 
на фасад, щоб шухляди й 
підіймачі відкрилися ніби 
самі собою – з електричною 
технологією руху  SERVO-
DRIVE. Щоб закрити, досить 
лише натиснути на фасад або 
на спеціальну кнопку
 ▬ Відкриєте легким доторком, 
закриєте, дотиснувши фасад 
– це механічна система 
відкривання TIP-ON
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www.blum.com/liftsystems

Blum – професіонал у  
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Як можна підняти верхні 
фасади так, немов сили  
тяжіння взагалі немає?
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Із підіймальними механізмами 
від компанії Blum це дуже  
просто
Складаний, вертикальний, від-
кидний чи краще поворотний? 
AVENTOS додає фасадам у верхніх 
шафках свободи руху. Навіть важкі 
фасади легко підіймаються, зупи-
няються у будь-якому положенні 
і відкривають зручний доступ до 
речей. Завжди опустите м'яко й 
тихо з BLUMOTION.
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AVENTOS HF
Фасади з двох частин ідеально 
підходять для високих верхніх 
шафок. AVENTOS HF можна 
використати навіть для асиме-
тричних фасадів.
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AVENTOS HL
Вертикальний підіймач підходить 
для невисоких суцільних фасадів 
і відкриває вільний доступ до 
речей у шафці.

AVENTOS HS
Верхній фасад плавно підіймається 
над корпусом – ідеально підходить 
для великих суцільних фасадів.
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AVENTOS HK
Важкі фасади у верхніх шафках 
підіймаються легко та зупиняють-
ся в будь-якому положенні. Тому 
до ручки завжди легко дістати.
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AVENTOS HK-S
Підіймальний механізм для 
невеликих фасадів у верхніх чи 
вбудованих шафках, наприклад, 
над холодильником чи над ша-
фою для запасів. 

AVENTOS HK-XS
Малий підіймач – ідеальне рішен-
ня для антресолей чи вбудованих 
шафок із мінімальною глибиною, 
наприклад, над витяжкою.
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www.blum.com/hinges

Blum – професіонал у  
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Як це так, що дверцята  
зачиняються так м'яко  
й тихо?
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Про це дбає BLUMOTION
Система амортизації накладна 
або інтегрована в завісу.  
В асортименті CLIP top є завіси 
для будь-яких дверцят.
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CLIP top BLUMOTION
 ▬ Благородний вигляд та техно-
логія, що вражає
 ▬ Зачиняти відчутно м’якше і 
значно тихше
 ▬ З інтегрованим BLUMOTION 
зачините плавно й тихо
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CLIP top
 ▬ Із великим кутом відчинення 
доступ до речей зручний
 ▬ Додатково: BLUMOTION – 
накладний, на тримачі або 
вмонтований у торець
 ▬ Для фасадів без ручок:  
механічна система  
відкривання TIP-ON
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www.blum.com/boxes

Blum – професіонал у 
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Чому висувати і засувати 
шухляди так зручно?
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Технологія, схована в шухляді
Інтегрована система плавного 
ковзання дбає про високу якість 
руху, а інтегрований амортизатор 
засуває шухляду м’яко й тихо. 
Меблі без ручок можна обладна-
ти механічною або електричною 
системою відкривання.
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LEGRABOX
 ▬ Вражаюча технологія для 
високої якості руху
 ▬ Витончений дизайн, прямі лінії
 ▬ Динамічне навантаження  
40 кг і 70 кг
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TANDEMBOX antaro
 ▬ Плавне ковзання
 ▬ Елегантний і строгий дизайн
 ▬ Високі закриті боковини зі 
скляними, металевими чи 
дерев’яними вставками



© Copyright by Blum  29

TANDEMBOX intivo
 ▬ Плавне ковзання
 ▬ Можливий індивідуальний 
дизайн
 ▬ Вставки зі скла, шкіри чи 
каменю
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www.blum.com/runners

Blum – професіонал у  
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Чому навіть важкі шухляди 
ковзають легко?
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Спеціальні напрямні, які  
приховані під шухлядою
Із системами напрямних від Blum 
можна відчути плавне ковзання 
дерев’яних шухляд. Навіть важкі 
шухляди вражають високою 
стабільністю і міцністю.
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MOVENTO
 ▬ Хороша якість руху
 ▬ У шухлядах повного висуван-
ня речі видно добре аж до 
найглибших закутків
 ▬ З інтегрованим BLUMOTION 
засунете шухляду плавно  
й тихо
 ▬ Висока якість, стабільність  
і навантаження 40 кг і 60 кг 
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TANDEM
 ▬ Шухляди повного й частково-
го висування ковзають плавно
 ▬ Для всіх житлових кімнат
 ▬ Висока якість руху і наванта-
ження 30 кг і 50 кг
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www.blum.com/innerdividingsystems

Blum – професіонал у  
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Звідки такий порядок?
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Порядок з’являється разом із 
внутрішніми розділювачами
У шухлядах панує порядок – із 
системами внутрішніх розділю-
вачів. Все зручно розташоване 
і завжди під рукою – каструлі й 
столове приладдя, аксесуари у 
ванній кімнаті.
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AMBIA-LINE для LEGRABOX
 ▬ Бездоганний порядок у  
кожній кімнаті
 ▬ Якісні матеріали
 ▬ Довільне розташування ра-
мок, що кріпляться магнітом
 ▬ Функціональні “помічники на 
кухні”, наприклад, тримач 
AMBIA-LINE для тарілок
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ORGA-LINE для TANDEMBOX
 ▬ Комплекти для повного і частко-
вого заповнення шухляд: все  
на своєму місці
 ▬ Поздовжні й поперечні розділю-
вачі, лотки можна пересувати
 ▬ Функціональні “помічники на 
кухні”, наприклад, тримач 
ORGA-LINE для ножів або  
різак для фольги чи харчової 
плівки дбають про огляд і  
порядок у шухляді
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www.blum.com/boulevard

Blum – професіонал у  
виготовленні підіймальних 
механізмів, завіс та  
висувних систем.

Як оптимізувати корисний 
простір у приміщенні? 
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Фурнітура для меблів на кухні
Рішення від Blum дають змогу 
оптимізувати робочий процес на 
кухні – зручний огляд і доступ 
до речей. Запаси охайно розта-
шовані та завжди під рукою. Так 
можна скоротити переміщення 
кухнею і зекономити свій час.
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Фурнітура для меблів у всіх 
житлових приміщеннях
Хочете мати комфортну оселю? 
Для свободи у русі та легкого 
користування? Тоді Ви зможете 
оцінити шухляди й підіймальні 
механізми, які відкриваються 
ніби самі собою, особливо в 
меблях без ручок. Підіймачі, 
дверцята й шухляди завжди 
закриваються плавно, а в примі-
щенні стає помітно тихше.
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Фурнітура для меблів у  
спальні та гардеробній
Фурнітура Blum повністю прихо-
вана за фасадом, водночас вну-
трішня частина меблів стильна 
та довершена. Шухляди виріз-
няються високою стабільністю, 
бездоганним рухом і порядком 
усередині. Особливо це відчутно 
у спальні: шухляди засуваються 
м’яко й тихо.
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Фурнітура для меблів у офісі 
чи ванній кімнаті
Вироби Blum вражають своєю 
довершеністю впродовж усього 
часу, коли Ви користуватиме-
тесь меблями. Технології руху та 
ергономічні рішення – запорука 
ефективного робочого процесу. 
У ванній кімнаті вільний простір 
використано оптимально, всі 
аксесуари акуратно розміщені та 
завжди під рукою. 



© Copyright by Blum  47



Ав
то

рс
ьк

і п
ра

ва
 н

а 
ве

сь
 з

м
іс

т н
ал

еж
ат

ь 
ко

м
па

ні
ї B

lu
m

.
Зб

ер
іга

єм
о 

за
 с

об
ою

 п
ра

во
 н

а 
те

хн
іч

ні
 з

м
ін

и.

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 

ТОВ “Блюм Україна”
вул. Дорожнa, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137, Україна
Тел.: +38 032 236 80 10
Факс: +38 032 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
03148, м. Київ
пр-т Леся Курбаса, 2-Г, оф. 56
Тел.: +38 044 459 31 74
Тел.: +38 044 383 55 13
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