Revija podjetja Blum za praktične kuhinje.

V popolni harmoniji:
moderna kuhinja, ki združuje
funkcionalnost in estetiko
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Pametni nasveti dobrih prijateljev

Zakaj se bivalni prostor in kuhinja vedno bolj zlivata v eno
Belgijski kuharski mojster Roger van Damme na obisku
v podjetju Blum

V kuhinji se odraža kultura države
Okovja so srce pohištva in podjetje Blum pri tem stavi
na najboljšo kakovost

Kar je danes inovacija, je jutri že nepogrešljivo

Tehnologija prihodnosti nam bo še dolgo v veselje

Zdaj in v prihodnje: Blum navdušuje z novostmi
Kakovost že od leta 1952, ne samo v kuhinji

Nakup nove kuhinje naj bo vesel dogodek, saj lahko z
njim na novo določite osrednjo točko bivanja. V idealnem
primeru lahko upoštevate vse osebne želje in zahteve.
Moderne kuhinje vsebujejo najnovejše podrobnosti,
optične izboljšave in so predvsem zelo funkcionalne.
Tako so vsakodnevna kuhinjska opravila zabavna! Kljub
temu pa nakup kuhinje predstavlja določene izzive, saj
morate sprejeti odločitev, s katero boste morali živeti vsaj
naslednjih 15 let. Včasih je težko imeti pregled nad vsemi
aktualnimi inovativnimi izdelki.

Ekipa DYNAMIC SPACE od zgoraj
navzdol: Miriam Witzemann, Anja Fitz,
Daniela Riedmann

Že leta raziskujemo potrebe in navade uporabnikov kuhinj
po celem svetu. Zbrali smo že številne ugotovitve in razvili
izdelke, ki so optimalno prilagojeni vsakodnevnim kuhinjskim opravilom. Na naslednjih straneh boste našli uporabne predloge in nasvete za resnično praktično kuhinjo.
Naše zamisli za praktične kuhinje smo poimenovali
DYNAMIC SPACE. Več informacij najdete na spletnem
mestu www.blum.com/ideas.
Pustite se navdušiti ter odkrijte majhne in velike inovacije
za kuhinjo, ki vam bo v veselje še mnogo let.
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Lepo
Ona je model, zato ji je vizualna
podoba zelo pomembna, on je
strokovnjak za trženje, zato razmišlja bolj praktično – skupaj pa
sta Melanie Raff in Marco Hornung izpolnila svoje sanje.
Kuhinja, v kateri sta estetika in
funkcionalnost združeni.

www.blum.com/makingof

Mestece Allensbach na obali nemškega Bodenskega
jezera zaznamujejo čudoviti pogledi na jablane, polja in
travnike. »V tem okolju se oba počutiva odlično,« razlaga
Melanie. Iz kuhinje ima par neposreden pogled na jezero.
»Kuhinja je resnično osrednji del naše hiše,« dodaja
Marco. »Zato nama je bilo pomembno, da uresničiva
svoje ideje in natančno odraziva najin vsakdanjik pri
načrtovanju.«
Kuhata predvsem s svežimi, regionalnimi živili. »Najraje
nakupujem na tržnici ali v kmetijski trgovini za vogalom.
Sočni paradižniki in kumarice ter hrustljava solata – oči
vsekakor jejo zraven,« je povedala Melanie. Marco pa je
pravi mojster za štedilnikom. »Kuha veliko, z veseljem in
dobro,« navdušeno razlaga o Marcu, ki je z vajo postal
pravi mojster. »Prej sem veliko kuhal po receptu,« je
razkril. Zdaj, ko ve, kako ravnati s sestavinami in kombinirati različne okuse, pa pripravi, kar Melanie nakupi. »Ali
bo končni rezultat bolj italijanskega ali azijskega okusa,
pogosto niti sam ne vem na samem začetku.«
Kuhinja z otokom je v celoti v stilu. »Čiste, bele sprednje
stranice izražajo prijeten mir,« se veseli Melanie. Model v
zasebnosti prisega na naravno z nekaj lepimi poudarki.
Toliko bolj intenzivna je bila razprava o markantni delovni
plošči okrog pomivalnega korita. »Nisem želela običajno
legirano jeklo, saj se na njem poznajo prstni odtisi, poleg
tega sem želela ustvariti bolj sodoben, industrijski šarm,«
pove Melanie. Rešitev sta našla v Severna Nemčija:
v enem kosu zvarjena, pet milimetrov debela delovna
plošča iz toplo valjanega legiranega jekla.

Praktično
Marco, strastni kuhar, se je še najbolj razveselil »popolnih
potekov dela« in funkcionalnih rešitev, ki so mu v pomoč
pri kuhanju. Da bi se v kuhinji čim manj »po nepotrebnem
premikal«, je razporeditev kuhinjskih omaric natančno
uskladil s svojimi običajnimi dejavnostmi. »Ne morem se
pritoževati, da imam premalo skladiščnega prostora,« se
hudomušno nasmehne Marco. »Že vnaprej smo dobro
premislili, kje bo vse shranjeno.« V ogromnem predalu je
tako na primer zadosti prostora za delovne pripomočke,
in sicer ravno na mestu, kjer jih potrebuje. Sama delovna
površina, ki je med štedilnikom in pomivalnim koritom, je
prijetno široka in globoka. Tukaj je mogoče z lahkoto
opraviti vse od rezanja zelenjave do razvijanja testa.

»ZELO NAMA JE BILO POMEMBNO,
DA PRI NAČRTOVANJU NATANČNO
ODRAZIVA NAJIN VSAKDANJIK IN
NAJINE IDEJE.«
Toda kaj storiti z odpadki? Izvlek za koš in čistila je iz
praktičnih razlogov pod pomivalnim koritom in je opremljen z električno podporo pri gibanju SERVO-DRIVE
podjetja Blum. Če se z bokom, kolenom ali nogo na hitro
dotaknemo sprednje stranice, se izvlek odpre sam, zapre
pa se nežno in tiho zahvaljujoč integriranemu blaženju
BLUMOTION. »To je idealno za aktivnega človeka, kot
sem jaz,« se nasmehne Marco. »Moje roke so vedno
polne ali mokre, zato mi je ta izvlek v veliko pomoč vsak
dan.« Melanie pa k temu doda: »Če se gostje slučajno
naslonijo na izvlek, se ta ne odpre.«

Lepo in praktično | Navdih za kuhinjo
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Električna podpora pri gibanju je uporabljena v celotni
kuhinji in odlično dopolnjuje sodobni videz. Tudi pri
izredno širokih izvlekih, ki brez težav prenašajo polne
zaboje pijač. »Vse je mogoče popolno shraniti in kuhinja
je v trenutku pospravljena,« je presrečna Melanie. Par
je bil tako navdušen nad svobodo pri premikanju, da
je naknadno dodal tudi hladilnik z rešitvijo brez držal
SERVO-DRIVE flex. Z dodatni stikalom je mogoče
SERVO-DRIVE po želji tudi izklopiti, če na primer želite
počistiti. »To je tako tipično za Blum,« ugotavlja Marco.
»Izdelki so premišljeni in kakovostni.«
Tanek in raven dizajn predalov LEGRABOX iz nerjavečega jekla s prevleko proti prstnim odtisom s pripadajočim
sistem notranje delitve AMBIA-LINE še doprinese k
popolni simbiozi estetike in funkcionalnosti. »Melanie je
bila že od samega začetka navdušena nad elegantnimi,
čistimi oblikami. Mene pa je takoj prepričalo praktično
stojalo za nože in rezalnik folije,« razlaga Marco.

Medtem ko Melanie postreže okusen quiche s hrustljavo
solato, nas zanima le še, ali se je moral pri načrtovanju
kuhinje kdo čemu odreči? »Ne, ne,« zagotovi par. V kuhinji
so bili upoštevani predlogi in želje obeh. »Melanijin smisel
za estetiko in moje zahteve po funkcionalnosti se med
seboj ne izključujejo. Ravno nasprotno: s skupnimi močmi
nama je uspelo ustvariti idealno kuhinjo,« povzame
Marco. Melanie pa potrdi: »Sva preprosto nepremagljiva
ekipa!«
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Raziskovalni
preizkus z obleko
®
AGE EXPLORER

Na prvi pogled je videti kot obleka iz znanstvenofantastičnega filma
– obleka AGE EXPLORER®. In čas se dejansko pomakne naprej,
saj se v tej obleki v nekaj minutah postaramo za desetletja.

V skladu s fazami življenja se spreminjajo navade,
pristopi in potrebe. Ker se kuhinja v povprečju
uporablja 20 let, je treba že pri samem načrtovanju kuhinje poskrbeti, da je oprema udobna. Kako
pa lahko vemo, kaj bo jutri pomembno?
Tukaj priskoči na pomoč obleka AGE EXPLORER®:
obleko je razvil inštitut Meyer-Hentschel v Nemčiji.
Njeni sestavni deli simulirajo tipične telesne
omejitve, ki lahko nastopijo z leti. V številnih
panogah, npr. v avtomobilski industriji, pri
proizvajalcih naprav ali v maloprodaji, se na ta
način raziskuje, kaj odlikuje trajnostne izdelke.

Pri razvoju v podjetju Blum so najpomembnejši
uporabniki kuhinj ter s tem tudi potrebe in zahteve
starejše generacije. Obleka AGE EXPLORER ®
posreduje realen občutek oseb z gibalnimi
omejitvami in je izredno koristen instrument pri
testiranju izdelka. S ponazoritvijo situacij iz
prakse, npr. kuhanja, uporabe omar in pospravljanja, pridobimo spoznanja, ki se stekajo neposredno v razvoj novih izdelkov. Na ta način se
zagotovi, da bodo uporabniki kuhinj vseh starosti
še dolgo leta po nakupu uživali v novi kuhinji.
Tudi sodelavci iz različnih področij podjetja z
veseljem enkrat zdrsnejo v obleko. Tako lahko to
dragoceno osebno izkušnjo zavestno upoštevajo
pri svojem delu.

MISIJA Že danes vedeti, kaj bo uporabnikom kuhinj pomembno jutri.
EKIPA Sodelavci podjetja Blum iz različnih oddelkov.
OPREMA Obleka AGE EXPLORER ®
RAZISKOVALNI PREIZKUS Preizkus z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

AGE EXPLORER® | Navdih za kuhinjo
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POSEBEN VIZIR IN OČALA
Zmanjšata vidno polje,
vplivata na zaznavanje barv
in simulirata omejen vid.

ZAŠČITA SLUHA
Omeji zaznavanje zvokov.

KROJ OBLEKE
Simulira zmanjšano
možnost premikanja v
območju rok in ramen.

POSEBNE ROKAVICE
Simulirajo artritis.

www.blum.com/ageexplorer

UTEŽI NA MIŠICAH
Simulirajo oslabljeno moč
mišic in otežujejo gibanje.

POVOJI
Onemogočajo dobro
gibljivost kolenskega
zgloba in komolca.

Navdih za kuhinjo | AGE EXPLORER®
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Nikoli si ne bi mislil, da je mogoče v tej
obleki tako hitro izgubiti pregled. Zaradi
vizirja je pogled omejen in barve niso
jasne, zato sem rabil kar nekaj časa, preden
sem našel želeni lonec. Šele takrat sem se
zavedel, kako pomembna je pregledna
ureditev v kuhinji, s katero je vse na svojem
mestu, dobro pregledno in dostopno.
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Izkušnja je naredila velik vtis name.
Sklanjanje, klečanje in pospravljanje,
da bi prišel do predmeta, ki se skriva
v zadnjem delu spodnje omarice, je naporno že brez obleke AGE EXPLORER®, z njo
pa je skorajda nemogoče. Izvleki v spodnji
omarici morajo zato postati del standarda v
vsaki kuhinji.
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Siegfried Röck je eden od strokovnjakov, ki se pri
podjetju Blum ukvarjajo z željami strank. Že vrsto
let spremlja uporabo obleke AGE EXPLORER ®.
Kako pomembno je raziskovanje potreb pri podjetju
Blum? Kuhinjo uporabljamo vsak dan, zato je pomembno, da ni samo lepa, ampak tudi praktična za
daljše časovno obdobje. Upoštevamo potrebe uporabnikov kuhinj s ciljem, da bi razvili dolgoročne smiselne
rešitve okovij. Z raziskovanjem potreb pridobimo
spoznanja o tem, katere funkcije bodo pomembne v
prihodnosti.
Zakaj se obleka AGE EXPLORER ® uporablja pri
podjetju Blum? Neposredne, osebne izkušnje so eden
najbolj učinkovitih načinov, da prepoznate, kaj je pomembno. Raziskovanje z obleko AGE EXPLORER ®, ki
se zelo približa realnemu življenju, pomaga priti ekipi
do dragocenih novih spoznanj, ki niso pomembna le za
razvoj izdelkov.
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Na ta način sodelavci podjetja Blum, ki razvijajo, prodajajo ali tržijo izdelke, pridobijo boljše razumevanje, saj na
lastni koži izkusijo praktičnost funkcionalnih okovij.
Ravno zato ima vsak izmed njih možnost poskusiti obleko
AGE EXPLORER ®.
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Popolnoma podcenjujemo, kako
omejeni smo dejansko pri gibanju.
To sem opazila zlasti pri viseči
omarici. S težavo se stegnemo, ne
vidimo predmeta in ga komajda oziroma
s težkim naporom dosežemo, če smo
običajno visoki. Dvižna vrata v visečih
omaricah so absolutno smiselna. Zaustavijo se v katerem koli želenem položaju in
ročaj nam je na dosegu.

N

Katera spoznanja pridobite pri raziskovalnem
preizkusu z obleko AGE EXPLORER ®? Pri vsakem
razvoju novega izdelka poskusimo izvesti vsaj en poskus
kuhanja z obleko za simulacijo staranja. Izdelke vgradimo v kuhinjo in s kamero posnamemo proces kuhanja.
Na ta način lahko hitro in enostavno določimo razlike pri
uporabi in možne potencialne izboljšave. Pri tem so
pomembne teme, kot so ergonomičnost, kakovost
gibanja in udobno upravljanje – na primer kako hitro se
odpre električni izvlek.
Kako uporabite ta spoznanja? Stekajo se neposredno
v razvoj izdelkov. S tem na optimalen način zagotovimo,
da so naši izdelki danes in v prihodnje preprosti in
prijetni za uporabo po vsem svetu in za vse uporabnike,
ne glede na njihovo starost.
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Iz starega
nastane
novo

Po 30 letih se je Rudi Pfeiffer
odločil, da je čas za novo
kuhinjo. Njegov seznam želja:
številne praktične rešitve,
najboljša kakovost in sodoben
videz. Pri načrtovanju so mu
bili v pomoč strokovnjaki podjetja Blum.
Rudi Pfeiffer iz Vorarlberga (Avstrija) kot lekarnar
dobro ve, kako pomembni so premišljen skladiščni
prostor, varno shranjevanje in strukturirani poteki
dela tudi v kuhinji. Še dobro, da njegov tast izdeluje
kuhinje. Zato je bila že njegova prejšnja kuhinja
moderna in funkcionalna, toda po treh desetletjih je
bila že nekoliko zastarela.
Njegove zahteve so bile visoke, saj je želel popolno
predelavo kuhinje s sodobnimi rešitvami. Intenzivno
se je posvetil trenutnim kuhinjskim trendom in
naredil načrt. V razstavnem prostoru podjetja Blum
v Dornbirnu si je ogledal funkcionalna okovja ter jih
temeljito preizkusil. Pri preizkusu kuhinje je lahko
z mobilnimi omarami celo postavil svojo bodočo
kuhinjo. Rezultat je Rudija Pfeifferja popolnoma
prepričal. »To bi priporočil vsakomur,« je povedal.
»Zdaj sem preskrbljen za naslednjih 30 let.« Na
naslednjih straneh Rudi Pfeiffer ponosno predstavlja
pametne rešitve v svoji novi kuhinji.
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Dobro kuhinjo odlikuje predvsem to, da izpolnjuje
vaše individualne potrebe. »Zato si je treba tudi v
primeru posodobitve vzeti zadosti časa, da bi jasno
določili svoje potrebe in želje,« svetuje Miriam
Witzemann, strokovnjakinja za DYNAMIC SPACE
pri podjetju Blum. »Kakšen je vaš običajni dnevni
potek dela? Kateri stvari želite shraniti v kuhinji?
Kje jeste? Najbolje, da si odgovore zapišete za
svojega načrtovalca kuhinj.«

1

1. OMARICA ZA POMIVALNO KORITO BLUM

Z izvlekom v obliki črke U zgoraj in visokim
izvlekom spodaj nova omarica za pomivalno korito
učinkoviteje izkoristi prostor, ki je bil do sedaj
neuporabljen, kot stari model z dvemi vrati.

3

2. SISTEM NOTRANJE RAZDELITVE AMBIA-LINE

»Nič ne drsi, nič ne ropota,« je o novi ureditvi
v predalih povedal Pfeiffer.
3. DVODELNA DVIŽNA VRATA AVENTOS Lekarnar
se je v svoji stari kuhinji zaradi nezaprtih vrat
omaric že večkrat poškodoval. Z dvodelnimi
dvižnimi vrati AVENTOS je poskrbljeno za dovolj
prostora v višini glave.
4. LEGRABOX Kaj je Rudiju Pfeifferju najbolj všeč
pri novem izvleku iz palete Blum: »Elegantni
izvleki se premikajo z neverjetno lahkoto, tudi
ko so polno naloženi.«
5. SPACE TOWER Tako široka, tako velika:
shrambna omara poskrbi v kuhinji za popolnoma
nov občutek prostornosti. »Ta omara navdušuje
mojo ženo vedno znova.«
6. SERVO-DRIVE Rudi Pfeiffer je želel imeti
kuhinjo brez držal. Električna podpora pri gibanju
SERVO-DRIVE ga je popolnoma očarala: »To je
res izjemna rešitev in pika na i v moji novi kuhinji,«
je bil navdušen.
5
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Strokovnjakinja za DYNAMIC SPACE Miriam
Witzemann je za novo kuhinjo Rudija Pfeifferja
izdelala skupno 3 načrte.
IZJEMEN OBČUTEK PROSTORNOSTI
Ta razdelitev je bila Rudiju Pfeifferju najljubša,
saj široka razdelitev prostora poudarja moderni
dizajn kuhinje in omogoča veliko prostora za
kuhanje v dvoje.

2

ŠE VEČ SKLADIŠČNEGA PROSTORA
Potreba po prostoru za shranjevanje je odvisna
od posameznika. Glede na kuharske in nakupovalne navade bi bilo pri Rudiju Pfeifferju in njegovi
ženi mogoče vključiti še več skladiščnega
prostora.

4

6

JEDILNI PROSTOR V BLIŽINI
Če Pfeifferjeva ne bi imela ločene jedilnice, bi
kuhinja po tem načrtu postala osrednji prostor
za druženje zahvaljujoč velikemu jedilnemu kotu.

16

Tako se delo opravi
skoraj samo

www.blum.com/workflow

Prihranite čas in poti: že pri načrtovanju kuhinje premislite,
kje boste kasneje potrebovali posamezne pripomočke.
To je ključ do enostavnega poteka dela.

WORKFLOW | Navdih za kuhinjo

SHRANJEVANJE ŽIVIL
Svoja živila shranjujte v osrednjem delu
kuhinje. Vse shranite tako, da bo dobro
dosegljivo, da se vam ne bo treba dosti
premikati in da bo zlahka dostopno.

PREMIŠLJENO SHRANJEVANJE
Posoda, pribor in kozarci naj bodo
shranjeni drug poleg drugega. Pogrinjanje mize bo tako preprostejše. Če je v
bližini še pomivalni stroj, je čista
posoda hitro pospravljena.

ČISTOČA
Pri pomivanju, čiščenju in odstranjevanju odpadkov je zelo pomembna
higiena. V izvleku pod pomivalnim
koritom mora biti vse zlahka dostopno
in čisto.

VSE NA DOSEGU
Idealno mesto za delovno površino je
med pomivalnim koritom in kuhalno
površino, saj so tako blizu voda, mesto
kuhanja in koš za smeti. S te točke
morajo biti zlahka dosegljivi noži,
rezalne deske in začimbe.
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V VSAKI KUHINJI JE MOŽEN
OPTIMALEN POTEK DELA
Na podlagi tipičnih opravil lahko
kuhinjo razdelite na področja. Tako
bodo poti v kuhinji čim krajše, saj
bodo vse stvari točno tam, kjer jih
potrebujete.

Kuhinja v
obliki črke U

Kuhinja z
otokom

Kuhinja v
obliki črke G

Kuhinja v
obliki črke L

Kuhinja v
dveh vrstah

Kuhinja v
eni vrsti

Področje »Zaloge«
Področje »Shranjevanje«
Področje »Pomivanje«
Področje »Priprava«
Področje »Kuhanje/pečenje«

VSE ZA ŠTEDILNIK
Shranite pripomočke za kuhanje in
pečenje, kot so ponve, lonci, kuhalni
pribor in pekači, čim čim bližje štedilniku
in pečici. Tako bo vse pri roki.

POMEMBNO PRI NAČRTOVANJU:
ERGONOMSKE RAVNI
Razdelite predmete glede na to, ali
jih stalno, pogosto ali redko potrebujete. Če jih pospravite na pravo
višino, se vam ne bo treba sklanjati
in stegovati.

KRATKE POTI
Vsak dan prihranite poti: na slikah
so popolnoma ista delovna področja,
vendar je razporeditev tukaj ključnega pomena!

Stalno
Pogosto
Redko
Delovni poteki
niso upoštevani

Delovni poteki
so upoštevani
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Ljubezen do reda

S prilagodljivimi notranjimi razdelitvami lahko predal
preprosto uredite po lastnih željah. Tako lep je lahko red.

Pozanimajte se o teh izdelkih
1	Zaradi posebne mehke obloge vstavka za jedilni
pribor se noži, vilice in žlice pospravljajo in vzamejo
ven neslišno. Kakovostne materiale je mogoče
enostavno očistiti z vlažno krpo.
2	Nadvse praktično je, če je ustrezen kuhinjski
pripomoček takoj pri roki: folijo za živila in aluminijasto folijo je mogoče z rezalnikom folije končno
ukrotiti. Z rezalnikom folije je mogoče folijo izvleči
brez nastajanja gub in jo brez težav prerezati.

AMBIA-LINE in ORGA-LINE

Notranje razdelitve podjetja Blum so na voljo v
različnih izvedbah – odvisno od tega, za kateri
sistem predalov se odločite. Okvirje, ki jih lahko
razporedite po želji, in vstavke iz kakovostnih
materialov ali prilagodljive vzdolžne in prečne
delilnike je mogoče individualno prilagoditi.

KUHINJSKI PRIPOMOČKI

S praktičnimi kuhinjskimi pripomočki, kot so
rezalnik folije, stojalo za nože, stojalo za začimbe
in stojalo za krožnike, je vse v kuhinji resnično na
dosegu roke.

1

19

www.blum.com/ambialine

WORKFLOW | Navdih za kuhinjo
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3	Naj bodo okrogli ali kvadratni, veliki ali majhni –
v držalu za krožnike Blum je prostora za do 12
krožnikov. Tako jih je mogoče brez drsenja shraniti
v izvleku in udobno prenesti na jedilno mizo.

6	Kakovostna plastika in legirano jeklo s prevleko
proti prstnim odtisom sta odporna na vsako rezilo:
v stojalu za nože lahko urejeno in varno spravimo
do 9 nožev različnih velikosti.

4	Zlasti ergonomsko je shranjevanje steklenic in
rezalnih desk v izvleku pod delovno površino.
Če iz steklenice kdaj kaj malega izteče, se korito
za steklenice iz legiranega jekla hitro očisti.

7	Lonci in ponve morajo biti shranjeni v bližini
kuhalne površine, saj jih tam potrebujemo.
S prilagodljivim prečnim delilnikom pa zlahka
najdemo tudi ustrezen pokrov.

5	Mehiški čili, indijski curry ali italijanska bazilika –
s stojalom za začimbe je prava začimba hitro pri
roki. Zaradi nagnjenosti stekleničk z začimbami je
mogoče etikete z lahkoto prebrati.

6
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Več prostora!
Bob Cathey je vodja pristaniških delavcev v Oaklandu, Kalifornija,
enem največjih nakladalnih pristanišč na svetu. Njegova služba
vključuje podoben izziv, kot ga imamo pri vsakdanjih kuhinjskih
opravilih: optimalno izkoristiti obstoječi prostor.

Bob Cathey nadzira več kot 3.000.000 kvadratnih
metrov. Vsako minuto prispejo novi zabojniki, ki
jih je potrebno shraniti na pravo mesto ali znova
naložiti na ladjo. Prostor se sprosti. »Upoštevati
moram predvidene kraje iztovarjanja ladij, načrt
natovarjanja na ladji in vozne poti.« Natančno je
treba načrtovati prihod in odpravo zabojnikov ter
potreben skladiščni prostor ali manevrirne poti.
Vsak kvadratni meter šteje. »Načrtovanje mi je v
krvi,« se smeje Bob. Meni, da se lahko upravljanje pristanišča primerja z vsakodnevnimi kuhinjskimi opravili. Katera živila je treba nabaviti in v
kakšnih količinah, katera se uporabljajo več,
katera manj, kje naj bodo shranjena, da bodo
lažje dosegljiva? Upravljanje skladiščnega
prostora je odvisno od danega prostora in rešitev
shranjevanja. Na to se Bob dobro spozna. Ko pa
je šlo za nakup kuhinje, je imela glavno besedo
njegova žena. »Vztrajala je pri izvlekih namesto
običajnih vrat v celotni kuhinji,« pove s hudomušnim nasmeškom. »Zdaj vem, zakaj. Tudi v
pristanišču delamo tako, da blago prijemamo od
zgoraj. Tako je veliko bolj preprosto in pregledno.«

NA CENTIMETER NATANČNO
V oaklandskem pristanišču je vsak
centimeter optimalno izkoriščen.

Tudi glede velikosti izvlekov je obveljala njena
želja. Izvleki, ki uporabljajo celotno globino
pohištva, nudijo tudi več prostora za shranjevanje.
»Kot pri nalaganju zabojnikov. Tudi tukaj se
zapolni celoten notranji prostor.« Toda njegova
žena je naredila še dodaten korak. »S kotnimi
predali je izkoristila celoten prostor v kuhinji do
zadnjega kota. Moja najljubša stvar pa je velika
shrambna omara z izvleki. Tukaj je mogoče
shraniti vse moje najljubše priboljške.« Tudi Bob
je prispeval eno zamisel. »Ob strani pečice smo
imeli še nekaj prostora, okrog 20 centimetrov.
Predlagal sem, da naredimo ozko omarico.
Moja žena tam shranjuje pekače, papir za peko
in pripomočke.« Kaj je zahtevnejše – upravljati
pristanišče ali načrtovati kuhinjo? »Gotovo je
zadeva bolj kompleksna v pristanišču kot v
kuhinji,« pove zamišljeno, »vendar je delo zelo
podobno.«
Če želite vedeti, koliko skladiščnega prostora naj
načrtujete v kuhinji in katere rešitve so še posebej
praktične za ta namen, si lahko pomagate z
orodjem za načrtovanje področij Blum:
www.blum.com/zoneplanner

SPACE | Navdih za kuhinjo

www.blum.com/space
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UPRAVITELJ PRISTANIŠČA IN KUPEC
KUHINJE SI ZASTAVLJATA ENAKO VPRAŠANJE:
KAKO LAHKO OPTIMALNO IZKORISTIM
RAZPOLOŽLJIVI PROSTOR?

Ali je
lahko
tudi
nekaj
več?

Velikost gospodinjstva, nakupovalne in jedilne navade,
življenjski slog – osebna
potreba po skladiščnem
prostoru je odvisna od številnih dejavnikov. Ali želite
imeti v novi kuhinji čim več
skladiščnega prostora? S
pravimi omarami je to prava
malenkost.

S ŠIRŠIMI
ELEMENTI

Z GLOBLJIMI
IZVLEKI

Z VIŠJIMI
STRANSKIMI
STRANICAMI

www.blum.com/spacetower

22

VIŠJA OBLIKA
Izvleki z visokimi, zaprtimi stranicami v shrambni omari omogočajo
optimalen izkoristek prostora. Ker jih lahko izvlečete tudi posamezno,
je omogočen preprost dostop od zgoraj in z vseh treh strani.
Z notranjimi razdelitvami, kot je AMBIA-LINE, bodo vaše stvari
zaščitene pred prevračanjem ter ustrezno razporejene.

SPACE | Navdih za kuhinjo

LEPO POSPRAVLJENO S predalom pod
pomivalnim koritom v obliki črke U so gobice
in pomivalna sredstva na dosegu roke.

POSKRBLJENO JE TUDI ZA KOTE Premišljene

kotne omare zagotavljajo vse ergonomske
prednosti predalov.

PAMETNA REŠITEV Ozke omarice poskrbijo za

dragocen skladiščni prostor tudi v najmanjših
prostorih.

Pozanimajte se o teh izdelkih
SPACE TOWER

Shrambna omara, ki se izjemno preprosto
upravlja, tudi ko je polno naložena.

Predal pod pomivalnim koritom Blum

Izkoristi prostor pod pomivalnim koritom,
ki je pogosto spregledan.

SPACE CORNER

Omogoča ergonomski dostop vse do zadnjih
kotičkov.

Ozke omare

Izrabijo veliki potencial za shranjevanje tudi
v najmanjših luknjah.
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www.blum.com/makingof
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Takšen okus
ima prijateljstvo
Kuhati v družbi, zavestno uživati in si vzeti
čas za druge: družabni večeri so vedno
bolj priljubljeni med prijatelji. Ekipa revije
»Navdih za kuhinjo« se je udeležila treh
družabnih srečanj.

25
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V gosteh pri zakonskem
paru Schreier
Simone in Mathias Schreier sta od nekdaj rada sprejemala
goste. Še zlasti, odkar so se preselili v novo hišo s pogledom na
gore. Njun največji ponos je kuhinja, v kateri danes pozdravljata
zakonski par Fischer in zakonski par Fleischmann.
Simone Schreier je vodja projektov IT, Mathias pa je marketinški
strokovnjak za spletne storitve, kar je čutiti tudi v njuni kuhinji.
Za svetlo hrastovo sprednjo stranico se skriva visoka tehnologija: električna podpora pri gibanju SERVO-DRIVE.
»Kaj boste spili?« vpraša Simone. Prijatelji so se odločili za
brezalkoholen aperitiv. Za hladilnik s prostornino 140 litrov
Simone ne potrebuje ročaja, da bi ga odprla. Zadostuje že rahel
dotik, ostalo opravi električna odpiralna opora. Delo v kuhinji je
tako enostavno kot današnji meni: piščanec z rožmarinom in
limono, solata, zelenjava na žaru in prigrizki.
»Ko se navadiš na enostavno uporabo hladilnika, si ne želiš več
ničesar drugega,« je prepričana gostiteljica. Mathias medtem
navdušeno opisuje nadaljnje funkcionalne rešitve. Odpiranje
izjemno široke viseče omarice? Zadostuje že rahel dotik
sprednje stranice dvižnih vrat. Zaprete pa jih s preprostim
dotikom gumba!

14,4 m²
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Kuhanje pri zakonskem
paru Fischer
Približno toliko dolgo, kot zdrži dobro pohištvo, sta Thomas Fischer
in Mathias Schreier že prijatelja. Skupni kuharski večeri so že
tradicija. »Moški imajo najraje enostavne stvari, toda ženske raje
skuhamo zahtevnejše jedi kot običajno,« se je nasmehnila Sarah
Fischer. Domača jabolčna pita je že na mizi, solata iz lastnega vrta
je očiščena, in medtem ko prijateljici režeta redkvico in papriko,
gostiteljica pripravlja solatni preliv. Dolgo časa Sarah ni potrebno
iskati kisa in olja, saj se prostoren izvlečni predal za steklenice, ki
je neposredno pod delovno površino, izvleče do konca. »Tako
imam vse hitro pri roki,« je razložila.

Prav tako praktičen je izvlek za lonce pod kuhalno površino.
Tako je bila ponev za pečenje fileja hitro pri roki. »Pogrnila bom
mizo,« je zaklicala Eva Fleischmann, zgrabila ducat krožnikov iz
omare za posodo in pustila, da se vrata sama zaprejo. Prava
malenkost: blaženje BLUMOTION je nežno in tiho ublažilo njeno
silo zapiranja. Mož Andreas je medtem pospravil odpadke in
tako odkril še eno svetlo točko: s sistemom SERVO-DRIVE je
mogoče izvlek za koš in čistila odpreti tudi s kolenom. »Kako
pametno, da so ravno ta izvlek opremili s tem sistemom, saj
imamo največkrat polne ali mokre roke, ko želimo kaj odvreči.«

8,4 m²

Navdih za kuhinjo | MOTION
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Pri zakonskem paru Fleischmann
Tudi Fleischmannova sta izpolnila svoje osebne sanje o kuhinji.
»Pri opremljanju sta nama bila najpomembnejša kakovost in
preprosta eleganca,« je povedal Andreas Fleischmann. Predali
LEGRABOX pure z jasno obliko in lahkotnim premikanjem odlično
zaokrožujejo to zahtevo. »Zelo praktična je tudi mehanska
odpiralna opora TIP-ON BLUMOTION,« razlaga žena Eva in
vzame pribor iz predala. »Odpre se z rahlim dotikom, nato pa se z
rahlim potiskom vse nežno in tiho zapre. In vse to brez elektrike.«

Tem za pogovor prijateljem tudi ta večer ne zmanjka. Še dolgo
časa po večerji sedijo za mizo in zaključijo: vzeti si čas za druge,
se pogovarjati in zabavati – vse to je in ostaja najpomembnejša
sestavina popolnega večera s prijatelji. Individualno in funkcionalno oblikovana kuhinja pa je pri tem le še v dodatno veselje.

10,4 m²
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www.blum.com/motion
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Imate polne
roke dela?

S praktičnimi tehnologijami premikanja je delo v
kuhinji udobnejše kot še nikoli doslej. Z rahlim
dotikom je mogoče pohištvo brez držal z lahkoto
odpreti ter ravno tako nežno in tiho znova zapreti.

NEVERJETNO PREPROSTO ODPIRANJE
Z roko, boki, kolenom ali nogo: enostavno rahlo se
dotaknite, predali in dvižna vrata pa se bodo odprli sami,
ne glede na to kje se dotaknete sprednje stranice.
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LAHKOTNO, NESLIŠNO
Na voljo imate bogato ponudbo
kakovostnih tehnologij premikanja.
Preberite si več o njih in jih preizkusite pri strokovnjaku za kuhinje.

KOMFORTNO ZAPIRANJE
Predali, vrata in dvižna vrata se z
blaženjem zapirajo nežno in tiho.
Niso vse tehnologije premikanja
enake, zato jih je dobro primerjati.

Tudi zelo visoki in široki predali z
obremenitvijo do 70 kg delujejo
enakomerno in lahkotno.
Praktično: z lahko dostopnim stikalom
je mogoče dvižna vrata električno
zapreti s pritiskom gumba.
Integrirano blaženje podpira nežno
zapiranje ne glede na težo in silo
zapiranja.

Dvižna vrata se lahkotno zasučejo
navzgor ne glede na širino ali višino
sprednje stranice in se zaustavijo v
katerem koli želenem položaju.

Pozanimajte se o teh izdelkih
BLUMOTION

Blažilni sistem omogoča nežno in tiho zapiranje
predalov, vrat in dvižnih vrat.

TIP-ON

Predali, vrata in dvižna vrata se odprejo mehansko
z dotikom sprednje stranice. Zaprejo se z rahlim
potiskom.

TIP-ON BLUMOTION

Mehanske tehnologije premikanje
omogočajo odpiranje z rahlim
dotikom in zapiranje s preprostim
potiskom sprednje stranice.

Inovativna tehnologija združuje popolnoma
mehansko preprosto odpiranje in nežno zapiranje
predalov brez ročajev.

SERVO-DRIVE

Električna odpiralna opora poskrbi za izjemno
udobno upravljanje. Na voljo je tudi kot posamezna rešitev za hladilnik ali izvlek za koš in čistila.
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Majhna hiša,
velika sreča
Sanje o lastnem domu so se spremenile. Če je prej veljalo
»čim večje, tem bolje«, se je ta definicija za številne precej
spremenila. Popolnoma v skladu z načelom: manj je več.
Omejen bivalni prostor, visoke najemnine in drage
nepremičnine ter manjša gospodinjstva so doprinesla k
temu, da se mora vedno več ljudi zadovoljiti z manjšo
bivalno površino. Nekateri se zavestno odločijo za
življenje v tako imenovanih »mini hiškah«, kajti manjši
bivalni prostor ne pomeni nujno slabše kakovosti življenja.
Bivanje v manjšem prostoru ima tudi svoje prednosti.
Osrednje vprašanje pri tem pa je: koliko prostora pravzaprav potrebujemo? Trend se premika v smeri zmanjšanja
na bistveno. Manj prostora, več svobode. V prid odrekanja govori dejstvo, da se z manjšo površino zmanjšajo
tudi stroški nepremičnine, najemnine in energije, kar
pomeni na primer več denarja za dopust, restavracije in
hobije. Manj časa se boste zadržali v preglednem
gospodinjstvu, kar pomeni več časa za prijatelje, družino
in podvige.

Če se torej odrečete večji bivalni površini, pridobite več
svobode? V prid temu govorijo številni inovativni koncepti
bivanja. Manjše bivalne površine so energijsko učinkovitejše in v znatno manjši meri vplivajo na okolje. Poleg
tega so cenovno ugodnejše in praktične, saj je v središču
vedno izziv, kako najbolje izkoristiti obstoječi prostor.
Ravno manjše bivalne površine morajo biti izredno
praktične, saj šteje vsak centimeter. Funkcionalni tlorisi za
optimalno izrabo površine so torej temelj tega koncepta.
Zlasti to velja za kuhinje, ki so osrednja točka številnih
bivalnih prostorov. Tukaj je kakovost v obliki funkcionalnih
rešitev pomembnejša od količine. Kako deluje načelo
majhne kuhinje z izjemnim učinkom, prikazujejo številni
svetovni primeri – zlasti v mestih, kjer je bivalni prostor
omejen oziroma drag. Tako je na primer v Indiji in Rusiji.
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Prostorski čudež v Indiji
V Indiji se število prebivalstva najhitreje povečuje. Zlasti v
mestih je prostor zaradi tega omejen, iskanje primernega
stanovanja pa predstavlja pravi izziv. Obiskali smo mlado,
indijsko družino, ki si je izpolnila sanje o lastnem domu.
Najsvetlejša točka stanovanja je kuhinja podjetja Pravisree-Home Definer, ki je pravi prostorski čudež na približno
8 kvadratnih metrih. Lastnica stanovanja Swapna Sankar
navdušeno razlaga: »Imamo popolnoma funkcionalno
kuhinjo, ki nam je v zabavo.

Rešitve, kot so dvižna vrata za visečo omarico AVENTOS,
ki jih lahko med kuhanjem enostavno pustim odprta, da
imam vse hitro pri roki, me vedno znova navdušijo.« Zlasti
so veseli pohvale, ki prihaja s strani družine: »Moja mati
je bila vedno kritična pri vseh stvareh v povezavi s kuhinjo.
Po obisku pri nas je povedala, da ji je bila kuhinja tako
všeč, da bi najraje vse izvleke vzela s seboj. S tem sem
dobila končno potrditev.«

1

2

1	V kotni omari SPACE CORNER ima Swapna Sankar
shranjene številne pripomočke različnih velikosti in
ima kljub temu dober pregled.
2	Z ozko omaro izkoristite tudi najmanjši skladiščni
prostor v kuhinji. Majhne ali velike posode so tukaj
praktično organizirane.

8,1 m²

34

V Rusiji visoko v zrak
Impresivni nebotičniki zaznamujejo številna mesta v
Rusiji. Osem od desetih najvišjih nebotičnikov v Evropi se
nahaja v Moskvi. Tudi Sergej Szcerbakov stanuje skupaj z
ženo Ljudmilo v 17-nadstropnem nebotičniku, v katerem je
v zadnjem letu kupil stanovanje. Gradbeni inženir je bil
zlasti navdušen nad lego nebotičnika, ki se nahaja na
zelenih površinah in v bližini njegove družine. Srce
stanovanja je kuhinja, katero je mladi par načrtoval skupaj
in ki jima jo je pomagal realizirati prijatelj mizar na 8
kvadratnih metrih.

Ljudmili sta bili najbolj pomembni nova tehnologija in
udobje. »Ravno če veliko kuhaš, ti prava oprema občutno
olajša delo. Zahvaljujoč rešitvam podjetja Blum uporabljam kuhinjo z največjim zadovoljstvom!« Manjša površina
kuhinje predstavlja prednost za Ljudmilo: »Kuhinja je
majhna, zato je vse vedno na dosegu roke.«

1

2

1	Po pomivanju se krožniki in skodelice odložijo v element za
odcejevanje. Na ta način so praktično shranjeni in hitro pri roki.

8 m²

2	V izvlekih z zaprtimi stranicami je mogoče prostorsko
ekonomično shraniti predmete. Nič se ne prevrne ali izpade.
S praktičnimi notranjimi razdelitvami lahko pregledno
organizirate pripomočke

Majhna kuhinja | Navdih za kuhinjo

Trendi in tradicija
Kar je v številnih krajih le trend, je v marsikaterih državah
že dolgo tradicija: bivanje na majhnem prostoru – na
primer na vodi. »Plavajoče hiše« že dolgo niso več
rezervirane le za življenjske umetnike ali posebneže.
Hiše s središčno lego in poleg tega neposredno na obali
so izjemno priljubljene in imajo neizmeren potencial.
Tudi mobilne hiške so vse bolj priljubljene. Popolnoma
opremljene mini hiške stojijo na majhnem prostoru in jih
je mogoče po potrebi razširiti. Če se preselite, lahko
lastno hišo enostavno vzamete s seboj.

V tej opečnati hiši v Angliji je na najmanjšem prostoru tradicionalni
način gradnje kombiniran s sodobnim dizajnom.

Včasih ravno majhne stvari naredijo največji vtis.

V kuhinji te moderne hiše na vodi
je več prostora, kot bi si lahko
mislili od zunaj.

Na manj kot 20 kvadratnih
metrih osnovne površine je
arhitektka te mobilne mini
hiške v severozahodni Ameriki
uresničila svoje sanje o domu.
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Bodybiene
Član

Organize your
life
www.blum.com/ideas

Prilepilo podjetje
Blum Furniture Fittings

Z notranjo razdelitvijo
ORGA-LINE podjetja Blum
vaš predal ne bo nikoli več
neurejen. Več na
www.blum.com/ideas

Bärbel
Član
Vsak kupec kuhinje mora biti
manj naklonjen »tradicionalnim/
običajnim idejam«, kot so koš za
smeti v omarici za pod pomivalnim koritom z dnom s predali,
posoda v viseči omarici, poševno odrezani koti, vrtljive police
itd. Dobro mora razmisliti o
vsakodnevni pogosti uporabi
visoko vgrajenega pomivalnega
stroja, izvleka za koš in čistila,
krožnikov in skodelic v predalu,
izvlečnega predala za steklenice,
zelo globoke delovne plošče/
zelo globokih izvlekov.

Amber H.
Kotni predali so kreativna rešitev
za težavne kote, zato je tudi
250.000 uporabnikov spletne
strani Houzz všečkalo to sliko.
Predali so vstavljeni diagonalno
v kot, s čimer se izrabi globina in
zagotovi več skladiščnega
prostora kot pri drugih rešitvah.

Meni je izredno pomembno,
da za daljše časovno obdobje
preizkusim višino delovne
plošče. Ko kupujem avtomobil,
tudi preverim standardne stvari.
Usedem se in preizkusim, ali je
mogoče sedež v zadostni meri
potisniti naprej itd. Torej
vzemite likalno desko in jo
nekaj časa preizkušajte.

Namigi za
nakup kuhinje
Nakup kuhinje mora biti dobro premišljen,
saj jo boste imeli naslednjih nekaj let.
In kot verjetno že veste iz lastnih izkušenj,
je najbolje najprej vprašati prijatelje in
znance po njihovih izkušnjah.

JuliusBlumGmbH

www.blum.com/FFmqB

Tako bo vaša kuhinja postala praktična!
V tem videoposnetku so predstavljeni uporabni vidiki
kuhinje.

Namigi za nakup kuhinje | Navdih za kuhinjo

Nice-nofret
Član
Kdor želi kupiti novo kuhinjo, naj
se nekaj dni podrobno opazuje
in se vpraša: Kako uporabljam
svojo kuhinjo? Kje se največ
zadržujem? Katere so moje
najpomembnejše postaje? Ali
rad kuham z drugimi? Če ne, ali
je to zaradi kuhinje? Kjer je le
mogoče, načrtujte zelo globoke
delovne površine in izvleke, saj
si s tem zagotovite najboljše
razmerje med ceno in zmogljivostjo ter tako le pridobite. Zelo
globoke delovne plošče so lahko
globlje tudi od 75 cm. Možna je
globina do 90 cm.

Kakšne nasvete imate za nekoga, ki načrtuje novo kuhinjo?
LINDA PARKER
Pri načrtovanju sanjske kuhinje ne smete hiteti, temveč morate
to opraviti počasi, preudarno in premišljeno. Zahtevajte svojega
načrtovalca kuhinj in najbolje, da s sabo prinesete tudi slike.
Čim bolje bo načrtovalec razumel vaše želje, toliko hitreje
boste prišli do sanjske kuhinje. Najprej vsaj enkrat upoštevajte
vse njegove predloge, četudi se ne ujemajo z vašimi prvotnimi
idejami. In: poskusite kaj novega, saj se splača!

Dobra kuhinja je
temelj resnične sreče.
Auguste Escoffier

Prilepilo podjetje
Blum Furniture Fittings

Kupujete novo kuhinjo? Priporočamo vam ideje podjetja Blum
za še več zabave pri kuhanju.
Vašo kuhinjo bodo spremenile
v najljubši kotiček.

Prilepilo podjetje
Blum Furniture Fittings

Rešitev za steklenice ORGA-LINE!

Orange is the
happiest color.

Menorca
Član
Nikoli več ne želim imeti
vrtljivih spodnjih omaric,
temveč izvleke, izvleke, izvleke,
po možnosti s širino od 80 do
90 cm! Pri »linijskih kuhinjah«
nikoli ne postavite pomivalnega
korita in kuhalne površine
enega poleg drugega, temveč
vmes postavite glavno delovno
površino, po možnosti s širino
od 80 do 120 cm.

Frank Sinatra

»Kuhinja mora biti kot po meri.«

Joyce F., 38, računalniška strokovnjakinja iz San Francisca, ZDA

Vsi ljudje imamo različne prstne odtise, različne želje in zahteve.
Zakaj bi bilo pri kuhinji drugače? Zato morate ugotoviti, kakšne so
vaše zahteve! Kakšne so vaše nakupovalne navade? Kakšen tip
kuharja ste? Kako veliko je vaše gospodinjstvo? Vse te podatke
posredujte svojemu načrtovalcu kuhinj. Sama imam na primer zelo
široko shrambno omaro, v katero lahko spravim živila za svojo
šestčlansko družino. In nasploh mi je načrtovalec predlagal mnogo
smiselnih rešitev, s katerimi sem že leta zelo zadovoljna.

Prilepilo podjetje
Blum Furniture Fittings

Rezalnik folije ORGA-LINE
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Po vsem svetu se kuhinja
in dnevna soba zlivata v
en osrednji prostor doma,
zato je toliko bolje, če je
tudi v velikih prostorih vse
na dosegu roke.

Več
življenjskega
prostora

33,2 m²

Kuhinjski dizajn – Tessa Kim Designs, proizvajalec Euroline interiors

Velika kuhinja | Navdih za kuhinjo
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Kdor obišče Beryl in Rodneya Rottanburga v
Johannesburgu (Južna Afrika) in vstopi v največji
prostor njihove hiše, se znajde pred uganko: kje
sem? Po eni strani v kuhinji, saj hladilnika in
pokrova kuhinjske nape ni mogoče spregledati.
Po drugi strani v dnevni sobi, saj je na delovnem
otoku prenosni računalnik in prostoren kavč poleg
otoka. Torej, kaj je to: kuhinja ali dnevna soba?

»Kuhinjski prostor se obravnava na nov in večji
način,« je potrdil Stefan Waldenmaier, predsednik
združenja nemške kuhinjske industrije. To pa s sabo
prinaša tudi več zahtev. Kjer se preživlja več časa,
je potrebno tudi shraniti več stvari. Čimbolj raznolike
so dejavnosti v XXL-kuhinji, toliko bolj priporočljiva
sta optična umirjenost in razdelitev kuhinje na
delovna območja, tako imenovane kuhinjske cone.

Odgovor se glasi: oboje. Družina Rottanburg sledi
svetovnemu trendu. Vedno več ljudi odkriva šarm
velikih kuhinj, v katerih se kuhinja in dnevni
prostor zlivata.

Te zahteve so pri družini Rottanburg vzorno upoštevane: za krajše poti v velikem prostoru so v bližini
delovne površine nameščena živila, pripomočki za
kuhanje so nameščeni pod štedilnikom in posoda v
bližini jedilne mize. Široke sprednje stranice brez
držal poudarjajo urejen videz. Družina Rottanburg
pri tem stavi na izdelke podjetja Blum. Izjemna kakovost okovij zagotavlja nosilno moč do 70 kilogramov.
Električne podpore poskrbijo, da lahko že z rahlim
dotikom odprete polno naložene, velike izvleke ali
predale z zelo širokimi in težkimi sprednjimi
stranicami.

KRATKE POTI SO POMEMBNE
RAVNO V VELIKIH KUHINJAH
Trend je posebej razširjen v Srednji in Zahodni
Evropi. Primer Nemčije: glede na 20 odstotkov
vseh novogradenj so v modernih kuhinjah
vgrajene neviseče kombinacije za kuhanje in
bivanje. Študija podjetja GfK Living razkriva,
da ravno osebe med 20. in 40. letom starosti
doživljajo kuhinjo kot osrednjo točko svojega
doma, ne glede na njeno velikost.

DVD-predvajalnik in sprejemnik sta skrita v televizijskem regalu za sprednjo stranico brez ročajev. Po
potrebi ju lahko popolnoma samodejno pričarate
zahvaljujoč dvižnim vratom AVENTOS z električno
podporo pri gibanju SERVO-DRIVE. Vlaganje v
udobje je vedno dobra določitev, in to ne samo v
kuhinjah.

1
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22 odstotkov anketirancev spletne
strani Houzz meni, da bi morala biti
polnilna postaja za pametni telefon,
tablični računalnik in podobno del
kuhinjske opreme.
Vir: Houzz

2
V Nemčiji 41 odstotkov ljudi med 20.
in 40. letom starosti doživlja kuhinjo
kot osrednjo točko svojega doma.
Vir: GfK Living

Za najmanj 5 odstotkov Britancev je
kavč nujen del opreme kuhinje.
Vir: Cosmopolitan

3

1	Predali LEGRABOX se premikajo z lahkoto, tudi ko
so izredno obremenjeni, visoke stranske stranice pa
zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje.
2	Z električno podporo pri gibanju SERVO-DRIVE za
AVENTOS se dvižna vrata odprejo z rahlim dotikom
in zaprejo s pritiskom gumba.
3	SERVO-DRIVE flex omogoča rešitve brez držal celo
za hladilnike: sprednja stranica se odpre z rahlim
dotikom.
4	Pri družini Rottanburg lahko najdete tehnologijo
Blum, kot je BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje,
tudi v spalnici, kopalnici in celo v televizijskem regalu.

4
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Odlična
ocena
za okus

5

On je mojster dekoracije in molekularne kuhinje. Njegova glavna
disciplina so slaščice. Njegove kompozicije so prava umetniška dela.
Roger van Damme, z Michelinovo zvezdico odlikovan kuhar, se igra
z barvami, oblikami in okusi kot nihče drug. Njegova filozofija je: nekaj
čarobnosti, zabave in pet vrhuncev pri vsaki jedi.

Odlična ocena 5 za okus | Navdih za kuhinjo

Sladki priboljški v obliki najboljše čokolade, krem,
kandiranega sadja in čokoladnih pralin se pod njegovimi
rokami združujejo v okusne aranžmaje. Dammove kreacije
hkrati navdušujejo in presenečajo. Tekoče je trdno, trdno
je puhasto, rdeč poudarek, zlat pridih – čisto nič ni
prepuščeno naključju. Te čudovite kombinacije na
krožniku se skorajda ne upamo dotakniti. Toda to bi bila
škoda, saj se vsak grižljaj kar stopi na jeziku, ga draži in
veča naše zanimanje. Z močnimi aromami, ki jih Damme
razporedi na določenih delih krožnika, ima vsak grižljaj
drugačen okus. Na ta način želi Damme izostriti pozornost
svojih gostov, da bi zavestno uživali v vsakem grižljaju.
Roger van Damme, ki je bil na začetku svoje kariere
glavni slaščičar, je danes kuharski šef z Michelinovo
zvezdico nagrajene restavracije Het Gebaar v Antwerpnu.
Leta 2010 mu je pripadel naziv kuhar leta, ki ga podeljuje
francoski kulinarični vodič Gault Millau. Ideje se mu
pogosto porodijo že ob samem pogledu čez rob krožnika.
Veliko inspiracij za svoje kreacije pa črpa iz svoje dejavnosti kot aranžer cvetja. Ravno zaradi svojih kreacij je
znan po vsem svetu, nenazadnje tudi zaradi svoje
televizijske oddaje, v kateri v več kot 80 oddajah na leto
gledalcem razkriva skrivnosti svojih kuharskih umetnin.

www.blum.com/makingof

Belgijski kuhar, odlikovan z Michelinovo zvezdico, dela
na ustvarjalen in eksperimentalen način, hkrati pa je zelo
natančen in urejen. Zlasti zadnje predstavlja za van
Damma alfo in omego v vsaki kuhinji, ne glede na to, ali
ste poklicni ali amaterski kuhar. Če ga opazujete med
pripravo sladice, vam bo hitro jasno, da gre pri njem za
veliko več kot le hobi. Za ekipo revije »Navdih za kuhinjo«
pa je kljub temu zapustil profesionalno kuhinjo in en dan
preživel v kuhinji za zasebno gospodinjstvo:
Roger van Damme je obiskal podjetje Blum.

Vsak premik roke je premišljen: tukaj se dela z veliko ljubeznijo do podrobnosti.
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Roger van
Damme
je obiskal
podjetje
Blum
Tako kot je van Damme izjemno zahteven pri svojih
kuharskih umetninah, je tudi podjetje Blum pri praktičnih
rešitvah za kuhinje. Kako bi poklicni kuhar ocenil izdelke za
zasebno gospodinjstvo, se je pokazalo nekega dne v
razstavni kuhinji belgijskega partnerja Van Hoecke podjetja
Blum.
Nekaj izdelkov gurmanski šef že pozna, saj je tudi njegova
domača kuhinja opremljena z izdelki Blum. Praktične
rešitve za omare so po njegovih besedah »arhitektura
kuhinje v notranjosti«. Red in organiziranost sta za Rogerja
van Damma podlaga za kreativnost in s tem tudi za pet
vrhuncev, ki odlikujejo vsako njegovo jed.
Kuharski mojster si je tokrat izbral meni, ki je na voljo tudi v
njegovi restavraciji Het Gebaar: paradižniki »na moj način«,
sendvič Croque Monsieur s pršutom Bellota in sirom,
izboljšan z jajcem na oko iz kisle smetane, tournedos s
kroketi iz kandiranega krompirja in nazadnje »Celebration«,
desert iz bazilikinega sladoleda, jogurta, črnega ribeza,
malin in jagod.
Pri vseh finesah pa je kuharju seveda pomembno, da lahko
jedi, ki jih predstavi v svoji televizijski oddaji, enostavno
skuhate doma. Veliko današnjih sestavin je sezonskih.
»Vsak letni čas ima določen čar in zbuja določene občutke,« je povedal van Damme. V naši fotoreportaži na naslednjih straneh ugotovite, kako kuhar z zvezdicami te občutke
oživi v svojih jedeh in katerih je njegovih pet vrhuncev v
testni kuhinji.

Odlična ocena 5 za okus | Navdih za kuhinjo
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»PRAV ČUDEŽEN
SKLADIŠČNI PROSTOR«

Popolno timsko delo: najprej se pregledno shranijo številne sestavine,
medtem ko se druge pripravijo za prve delovne korake. Do izvlekov
shrambne omare SPACE TOWER je mogoče udobno dostopati s treh
strani, kar omogoča hitro polnjenje in praznjenje skoraj brez pogleda.
Na ta način imate pregled nad bistvenimi stvarmi.
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»VSE IMA
SVOJE
MESTO.«
Pri kuhanju je pravo orodje bistvenega pomena. Pri
tem je pomembno, kje ste shranili pripomočke, saj
lažje in hitreje kuhate, če so stvari shranjene tam, kjer
jih potrebujemo. Z elementi notranje razdelitve, kot je
stojalo za nože AMBIA-LINE ali rešitev za steklenice
AMBIA-LINE za steklenice za kis in olje, je vse na
svojem mestu in vedno pri roki.

Odlična ocena 5 za okus | Navdih za kuhinjo
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»V KUHINJI SE
ZNAJDEMO
INTUITIVNO.«

Izvlek pod štedilnikom je prestal kritične poglede. Pravo
ponev najdete v hipu, prav tako prilegajoči se pokrov. Tudi
začimbe z lahkoto prepoznate, saj so v stojalu za začimbe
AMBIA-LINE nekoliko nagnjene. Praktične podrobnosti, ki
so kuharja z zvezdicami takoj navdušile. Razstavna
kuhinja je v celoti brez ročajev kot tudi domača kuhinja
Rogerja van Damma. Z električno podporo pri gibanju
SERVO-DRIVE se predali in dvižna vrata z rahlim dotikom
odprejo in zaprejo samodejno.
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»VSAKA MOJA
KREACIJA IMA
VEČ VRHUNCEV ...
... prvi je, ko gostje ob serviranju s popolnim navdušenjem opazujejo krožnik. Drugi
je, ko zgrabijo svoj pametni telefon, da
fotografirajo jed, in tretji, ko sliko objavijo
na Facebooku ali Instagramu. Trenutek, ko
gostje dejansko poskusijo jed, predstavlja
zame četrti vrhunec. Peti in zadnji pa je, ko
želijo gostje poskusiti hrano eni od drugih.
Brez teh petih vrhuncev ni jedi in ni
doživetja.«
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Rezalnik folije Blum – čarobni pomočnik. Za stvari, ki jih
bomo kasneje še potrebovali, uporabljamo folijo za živila.
Ko je kuharski mojster uporabil rezalnik folije AMBIALINE, je bilo to skoraj čarobno. Z njo je rezanje udobno
in natančno, kot bi uporabljali čarovniško palico.

»MAGIJA PRI UPORABI
FOLIJE ZA ŽIVILA«
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»POGRINJANJE
MIZE JE LAHKO
TAKO PREPROSTO!«
Pričakovanje je najlepša oblika veselja: pogrinjanje mize
ni zabavno samo zaradi menija, ki veliko obljublja.
Kozarci v viseči omarici z dvižnimi vrati AVENTOS in
sistemom SERVO-DRIVE so na dosegu roke z enim
pritiskom gumba. Držalo za krožnike Blum je praktični
pripomoček, s katerim lahko vse krožnike preprosto
prenesete na mizo. Pribor je s preglednim vstavkom
za jedilni pribor AMBIA-LINE hitro pri roki in to skoraj
neslišno zahvaljujoč posebni mehki oblogi.

Odlična ocena 5 za okus | Navdih za kuhinjo
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»POMIVANJE?
V ZADOVOLJSTVO!«
Danes je kuhar izjemoma tudi pomil posodo. Rešitve
za kuhinjo za pomivalno korito so Rogerju van
Dammu olajšale delo. Z električno odpiralno oporo
SERVO-DRIVE je mogoče izvlek za koš in čistila
enostavno odpreti s kolenom, tako da rok ni potrebno uporabiti. S predalom pod pomivalnim koritom
v obliki črke U izrabite prostor neposredno pod
pomivalnim koritom in imate tako vse pripomočke
na dosegu roke. Praktična rešitev, ki navduši tudi
poklicne kuharje.

Odlična ocena 5 za okus | Navdih za kuhinjo
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»IZDELKE BLUM Z VESELJEM
PRIPOROČIM DRUGIM!«
Meni je skuhan in pojeden, vse je čisto in znova na svojem
mestu. Toda šele zdaj bo Roger van Damme prišel na svoj
račun in se podrobneje seznanil z izdelki. Pri vodenju skozi
razstavni prostor si kuharski mojster še enkrat podrobno
ogleda izdelke in je vidno presenečen nad izredno profesionalnostjo, ki je vložena v izdelavo kuhinj za dom. Razsodba
strokovnjaka: 100-odstotno priporočljivo.
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Tako kuhajo v svetu

Druge države – drugačne kuhinje. Kulinarične posebnosti se
razlikujejo glede na kontinent ali državo in se odražajo v kuharskih
in jedilnih navadah. Podjetje Blum zato že kar nekaj let raziskuje
potrebe uporabnikov kuhinj po celem svetu. Na ta način nastajajo
inovativna okovja, ki povečajo praktičnost kuhinj.

V kuhinji je shranjeno povprečno 250 kg
predmetov, kar ustreza približno 17 polnim
zabojem s pijačami.

V Franciji je v številnih kuhinjah
poseben izvlek za bagete.

V skoraj vsaki mehiški kuhinji lahko najdete molcajete,
predhispansko kamnito orodje – mehiška različica
možnarja. Azteki in Maji so ga uporabljali kot mešalnik.

Da bi zagotovili praktičnost kuhinj,
potekajo raziskave na naslednji način:
1
VSE SE UPOŠTEVA – OPAZOVANJE
UPORABE KUHINJ
Uporabnike kuhinj opazujemo pri vsakdanjem delu, da bi ugotovili, kaj se dejansko
dogaja v kuhinjah po celem svetu in kakšne
so potrebe. Kaj se shranjuje kje? Kako se
kuhinjske omare uporabljajo? Z vprašalniki
in že več kot 1000 urami filmskega materiala
že 14 let pridobivamo spoznanja, ki se
stekajo neposredno v razvoj izdelkov.

2
PREIZKUS – TESTNO KUHANJE V
LABORATORIJSKIH KUHINJAH
Kdo lahko bolje oceni prototipe izdelkov kot
resnični strokovnjaki za kuhinje – uporabniki
kuhinj? Že v zgodnji fazi razvoja torej izvajajo
kuhalne preizkuse posamezniki. Cel teden
kuhajo v testni kuhinji pri podjetju Blum
dnevno en meni. Na koncu sledi ustno
spraševanje. Postopek se poleg tega
zabeleži s kamero in analizira.
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V kuhinji se v povprečju nahaja do 2,1 m³ predmetov.
To je približno 14 polnih nakupovalnih vozičkov.

Skupno se predali, izvleki, vrata ali
dvižna vrata v kuhinji odprejo in
znova zaprejo več kot 80-krat
dnevno. Že sam hladilnik se odpre
in zapre 30-krat.

V povprečju preživimo v kuhinji
dve uri dnevno. Za primerjavo:
v kopalnici se zadržimo le dobre
pol ure.

Ko v Vietnamu zmanjka plina za štedilnik, naročijo
enostavno novo plinsko jeklenko, ki jo z mopedom
dobavijo nekaj minut kasneje.

Vsak uporabnik kuhinje prehodi
v 20 letih več kot 1500 kilometrov.
V nepraktičnih kuhinjah se lahko
ta številka tudi podvoji.

V Južni Koreji ima vsaka kuhinja dva hladilnika:
standardni hladilnik z zamrzovalnim predalom in
hladilnik za kimchi (posebej pripravljena zelenjava).
Poleg običajnih kuhinj imajo številna gospodinjstva
v Avstraliji še eno žar kuhinjo zunaj.

3
DOLGOTRAJNI PREIZKUS –
OPAZOVANJE IZDELKA NA TRGU
Pri tej raziskovalni metodi se dodelani novi
izdelki vgradijo neposredno v kuhinje na
domu vseh oblik in se tam preizkušajo za
daljše obdobje. V ta namen se namestijo
števci in na tri leta se izvedejo kontrole
kakovosti. Samo v Avstriji je 160 takih kuhinj,
nadaljnjih 26 se nahaja v Angliji. Skupno se
testira za obdobje desetih let, da se zagotovi
kakovost izdelkov.

4
OD NAVDIHA DO IZDELKA –
PLATFORMA ZA IDEJE »IDEANET«
Sodelavci so lahko dragoceni predlagatelji
idej. Vsako idejo je mogoče predstaviti na
interni, digitalni platformi »IdeaNet«, ne
glede na to, ali so jo spodbudile lastne
izkušnje v kuhinji, povratne informacije
strank ali spoznanja v proizvodnji. Tako
pogosto nastanejo nove rešitve ali optimizacije, kot je sistem za steklenice AMBIA-LINE,
ki je bil realiziran ravno na tak način.
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Delamo z izjemnim
občutkom za
podrobnosti

www.blum.com/quality

Pri pohištvu so najpomembnejša okovja.
Bolj so kakovostna, boljše in bolj vzdržljivo
je pohištvo. Tako je kakovost zagotovljena
za celotno življenjsko dobo pohištva.

Kakovost | Navdih za kuhinjo

OBREMENITVENI PREIZKUS
PREDALOV
Dodatno obteženi predali se odprejo
in zaprejo do 100.000-krat.

TRAJNOSTNI PREIZKUS ODMIČNIH SPON
Trajnostni obremenitveni preizkus odmičnih spon
vključuje do 200.000 gibov odpiranja in zapiranja.

TRAJNOSTNI PREIZKUS
DVIŽNIH VRAT
Vzdržljivost različnih sistemov
dvižnih vrat se testira z več kot
80.000 gibi odpiranja in zapiranja.

Vrata, dvižna vrata ali predal v kuhinji so veliko
bolj obremenjeni kot na primer vhodna vrata.
Okovja v kuhinji imajo pomembno vlogo na
področju udobja in vzdržljivosti. Podjetje Blum
zato nadzoruje in preverja delovanje in kakovost
svojih izdelkov, preden pridejo na tržišče. Tudi pri
izdelavi stavi podjetje Blum na izjemno kakovost.
Natančni podatki o merah in najmanjše tolerance
zaradi proizvodnega procesa omogočajo učinkovito sklapljanje številnih sestavnih delov v izjemno
zapletene rešitve okovij.
V različnih postopkih testiranja in preverjanja se
izvedejo trajnostne obremenitve izdelkov, ki v
nekaj dneh simulirajo obremenitev več let. Tako
lahko podjetje Blum izboljša material in popravi
izvedbo, preden se začne okovje uporabljati v
vsakodnevnem življenju.

Poleg internega standarda kakovosti sodeluje
proizvajalec okovij s priznanimi zunanjimi institucijami
in organizacijami za preverjanje ter tako zagotovi
izpolnjevanje drugih norm in zahtev.
Toda kakovost pri podjetju Blum se ne navezuje le na
izdelke. Tudi storitve ter sodelovanje s strankami in
partnerji mora zadovoljevati iste zahteve glede
kakovosti.
Če želite vedeti, ali je vaše pohištvo opremljeno z
originalnimi okovji Blum, si oglejte našo spletno stran:
www.blum.com/original
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Navdih za kuhinjo | Inovacija

www.blum.com/innovation
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Kar je danes
inovacija, je jutri
že nepogrešljivo

Kuhinja se dnevno uporablja do 20 let. Da boste tudi v novi kuhinji
dolgo uživali, priporočamo nakup najnovejše tehnologije. Današnje
inovacije bodo jutri namreč že standard. Nekoliko večja investicija
lahko tukaj pomeni veliko razliko.
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NAGRADA EVROPSKI IZUMITELJ LETA
Blaženje BLUMOTION, ki so mu leta 2013
dodelili nagrado Evropski izumitelj leta, je
že standardni del modernega pohištva.

NAGRADE ZA OBLIKOVANJE
Izdelki Blum so velikokrat z veseljem
podvrženi ocenjevanju neodvisnih žirij, ki
jih nagrajujejo z nagradami za oblikovanje.

UVRSTITEV MED IZUMITELJI
Z več kot 1200 primeri industrijske lastnine
po vsem svetu sodi podjetje Blum med
največje prijavitelje patentov v Avstriji.

Del današnjega standarda v kuhinji
so npr. polni izvleki in dvižna vrata.
Ti so zamenjali vrata na spodnjih
omaricah ter vrata na visečih
omaricah. Tem ergonomičnim
prednostim se dandanes odpovejo
le redki kupci kuhinj. Trenutni trend
se razvija v smeri »kuhinje brez
ročajev«. Ta trend se lahko med
drugim realizira z električno
odpiralno oporo SERVO-DRIVE.
Tako sprednje stranice brez držal
odprete z rahlim dotikom ter ga
nežno in tiho zaprete z blaženjem
BLUMOTION.

Inovativne so tudi individualno
prilagodljive stranske stene predalov, Pri izvlekih LEGRABOX free je
mogoče glede na želje in okus
uporabiti različne materiale, kot so
usnje, kovina ali steklo. Na ta način
se je mogoče prilagajati individualnim željam glede oblike, poleg tega
pa je tudi praktično: pri shrambnih
omarah, kot je SPACE TOWER,
poskrbijo vmesni elementi iz stekla
za dober pregled.

Pri podjetju Blum so uporabniki
kuhinj in njihove želje vedno na
prvem mestu, kar se razteza tudi na
proizvodnjo izdelkov, saj naj bi
vsaka inovacija tudi še leta kasneje
olajševala uporabo kuhinje. Ta ideja
ugaja tudi strokovnim žirijam, kot je
Nemški svet za oblikovanje ali
Evropski patentni urad, ki nagrajujejo izjemno inovativne izdelke.
Izjemna čast, ki izumitelje podjetja
Blum dodatno spodbuja, da dajo vse
od sebe. Ob nakupu kuhinje se
pozanimajte o najnovejših inovacijah. Obrnite se na strokovnjaka za
kuhinje in preizkusite rešitve na
samem mestu!

Zdaj in v prihodnje:
Blum navdušuje
z novostmi

Mednarodno dejavni, regionalno ukoreninjeni: avstrijsko družinsko
podjetje Blum razvija raznolike rešitve okovij za izjemno preprosto
odpiranje ter nežno in tiho zapiranje pohištva, in sicer za kuhinje in
tudi druge stanovanjske prostore.
www.blum.com/boulevard
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PISARNA
Izjemen red:
s premišljenimi
sistemi notranje
razdelitve
pridobite prostor.

POSLOVNI PROSTORI
IN TRGOVINE
Kristalno jasen pregled:
visokokakovostna
predstavitev izdelkov
za poslovne prostore.

KOPALNICA
Za kopalniške
pripomočke:
polni izvleki poskrbijo za
veliko skladiščnega
prostora.

DNEVNA SOBA
Za vsak okus:
individualna
oblika predalov.

O podjetju Blum | Navdih za kuhinjo

Današnje moderne kuhinje združujejo
življenjske prostore in pogosto predstavljajo središčno točko za celotno
družino. Toda tudi spalnica, kopalnica
in pisarna niso več le uporabni prostori,
temveč predstavljajo tudi naš način
življenja. Blum spremlja aktualne
trende in razvija ideje za okovja, ki
navdušujejo uporabnike pohištva in že
zlasti uporabnike kuhinj. To je npr.
pohištvo, ki se odpre z rahlim dotikom
in zapre skoraj popolnoma neslišno.
Ali predali z izjemno lahkotnim tekom.
Ergonomska prednost: dvižna vrata, ki
se zaustavijo v katerem koli želenem
položaju.

ŽE OD SAMEGA ZAČETKA …
Spremembe v pohištveni industriji že od nekdaj
spremljajo podjetje Blum. Julius Blum, izučeni
kovač, je podjetje ustanovil leta 1952 v Höchstu/
Vorarlbergu. Z nakupom prvega vrtilnega stroja je
položil temelje za razvoj podjetja. Leta 1958 se je
nato začel ukvarjati s proizvodnjo pohištvenih
okovij. Od takrat oskrbuje podjetje Blum industrijske proizvajalce pohištva in mizarje prek specializirane trgovine za okovja z visokokakovostnimi
sistemi dvižnih vrat, sistemi odmičnih spon in
izvlečnimi sistemi na več kot 120 trgih. Poleg v
7 obratih v Avstriji poteka proizvodnja tudi v ZDA,
Braziliji in na Poljskem.
TAKRAT, DANES IN V PRIHODNOSTI
Duh pionirstva in inovativnosti Juliusa Bluma je
možno začutiti in doživeti na številnih mestih v
podjetju tudi danes, čeprav je minilo že nekaj
desetletij od ustanovitve. Tradicionalne vrednosti
so pri podjetju Blum še vedno na prvem mestu,
teme, kot so kakovost, trajnost in inovacija, pa so
izrednega pomena. Po celem svetu skrbi skoraj
6600 zaposlenih za to, da izdelki Blum dolgo
prinašajo veselje uporabnikom pohištva.

O PODJETJU

v skladu s 25. členom avstrijskega
Zakona o medijih (Mediengesetz)
Lastnik medija/izdajatelj in redakcija:
Julius Blum GmbH
Proizvajalec okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com
Koncept in osnutek:
Lighthouse GmbH
88131 Lindau, Nemčija
www.lighthouse.de
Kraj izdaje in proizvodnje
Buchdruckerei Lustenau
Vsem sodelavcem
in partnerjem se zahvaljujemo za
njihovo podporo.
Fotografije:
stran 71: kodachrome25,
pawel.gaul (iStock);
Angelo Giampiccolo, hansenn (Fotolia);
Macy Miller (MiniMotives.com)
Avtorske pravice
Julius Blum GmbH
Uporaba vsebine, vključno s ponatisom,
je dovoljena le z izrecnim soglasjem
izdajatelja.

Prvi izdelek podjetja Blum je nakovalo iz leta
1952, ki se pritrdi na podkev in skrbi za varno
gibanje konjev.
Proizvodnje okovij Blum se nahajajo v
Avstriji, ZDA, Braziliji in na Poljskem.

Matična številka in sodišče, ki vodi
poslovni register: FN 62067 a,
deželno sodišče Feldkirch,
Identifikacijska številka za DDV:
ATU 35695903
Organ oblasti v skladu z avstrijskim
Zakonom o elektronskem poslovanju
(ECG): BH Bregenz
Dejavnosti podjetja: razvoj, proizvodnja
in distribucija funkcionalnega okovja za
pohištvo ter obdelovalnih pripomočkov
za industrijsko in obrtno proizvodnjo
kuhinj in pohištva Direktor:
mag. Gerhard E. Blum
Namen revije: informacije o izdelkih in
storitvah podjetja Julius Blum GmbH
ter spodbujanje prodaje.
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Julius Blum GmbH
Tovarna okovja

6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0

Faks: +43 5578 705-44
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Še več
idej za
praktične
kuhinje

