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Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Nepogrešljivo – 
pri meni doma!
Rešitve okovij podjetja Blum za moje pohištvo

www.blum.com



Zakaj je pri nakupu pohištva

smiselno razmisliti 
   o okovjih?

Ravnamo se po vaših potrebah in vam poma-
gamo uresničiti individualne želje pri opremlja-
nju – s pravimi okovji. Kajti od njihove kakovosti 
je odvisno, ali boste pohištvo na dolgi rok z 
veseljem uporabljali. Čeprav jih zaradi nevpa-
dljivega dizajna ne opazite takoj, so kakovostna 
okovja nepogrešljiva za funkcionalno pohištvo. 

Kajti lahno odpiranje in nežno zapiranje vrat, 
izvlekov in dvižnih vrat povečujeta udobje –  
in to vsak dan.

To prinaša podjetje Julius Blum GmbH  
od leta 1952.

Toda nudimo veliko več kot le pohištveno okovje, in 
sicer navdihujoče ideje, ki izboljšajo ergonomičnost 
in povečajo kakovost bivanja. Od inovativnih tehno-
logij gibanja vse do praktičnih rešitev za shranjeval-
ni prostor.

Pridružite se nam pri odkrivanju:

blum.com/movingideas
2 3

moving ideas



Zakaj niso odmične
spone kar odmične spone?

Njihovo delovanje se razlikuje v podrobnos-
tih. Naša inovativna odmična spona CLIP top 
BLUMOTION ni le dobro obdelana in omogoča 
varno pritrditev. Optimizirana je tudi za različne 
vrste pohištva. 

Integrirano blaženje omogoča nežno in tiho zapi-
ranje vrat. Naše odmične spone v onyx črni barvi 
oplemenitijo dizajn pri temnem pohištvu.

In za posebej tanka vrata – na primer kamnita ali 
betonska – smo razvili celo poseben pritrditveni 
sistem. S sistemom EXPANDO T lahko uresničite 
edinstvene ideje za pohištvo plemenitega videza.

Povprašajte po znamki Blum, saj imamo ustre-
zno rešitev za vsako zahtevo in vse stanovanjske 
pogoje.

blum.com/hinges

Sistemi odmičnih spon 

54



Skoraj samodejno odpiranje
Z mehansko odpiralno oporo 
TIP-ON lahko z rahlim dotikom 
odprete sprednje stranice brez 
ročajev.

Sistemi odmičnih spon | Pregled

Naše zahteve glede kakovosti 
Preizkušene in zasnovane za odpiranje in zapiranje 
več kot 200.000-krat. Da odmična spona tudi po več 
letih še vedno deluje enako dobro kot prvi dan.

Vaša prednost pri ergonomiji
S praktičnimi širokokotnimi odmičnimi sponami se 
odprejo vrata še posebej široko, celo do 170°.  
Tako lahko v omare vstavite tudi izvleke namesto  
polic regala in imate lažji dostop.

Povsod in vedno pravi
Za tanka ali debela vrata, steklena 
vrata ali vrata z ogledalom ali za 
omare z notranjimi izvleki, v svetli ali 
temni izvedbi – Blum ima primerno 
odmično spono za vsako uporabo.

Brez padcev in udarcev
Odmične spone z integriranim 
blaženjem BLUMOTION skrbijo 
za nežno in tiho zapiranje pohi-
štvenih vrat. Od 58 posameznih 
delov odmične spone jih 24 skrbi 
za blaženje. 

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

776



Ker odprta dvižna vrata niso v napoto in so lahko ves čas odprta. 
Tako imate prost dostop do predmetov, ki so spravljeni v viseči  
omarici. Lahko se tudi neovirano premikate, ne da bi ob karkoli  
udarili z glavo. Kar je na primer izredno praktično pri kuhanju ali 
drugih opravilih.

Lahko prosto izbirate med različnimi možnostmi oblikovanja:  
pregibanje, dviganje, nihanje in zaklop. S pravimi okovji boste  
z lahkoto odprli celo težka dvižna vrata. 

Ali si želite raznolikosti, ki premakne?  
Potem bodite pozorni na logotip Blum!

blum.com/liftsystems

Zakaj pomenijo

  dvižna vrata 
   več svobode?

Sistemi dvižnih vrat

8 9



Sistemi dvižnih vrat | Pregled

Naše zahteve glede kakovosti 
Vključujejo zaščito za prste, da se napačen prijem ne spremeni  
v bolečo izkušnjo.
 
Vaša prednost pri ergonomiji
Veliko dodatnega udobja zlasti za nižje osebe: z električno odpiralno 
podporo SERVO-DRIVE zadošča že rahel dotik sprednje stranice.  
Zapiranje s stikalom na stranici korpusa – z blaženjem BLUMOTION  
gre nežno in tiho. Tudi mehanska odpiralna opora TIP-ON deluje z 
rahlim dotikom. Za zapiranje zadošča že nežen potisk.

Zasnovani za številne zahteve
Najsi so to eno- ali dvodelne, majhne ali velike, 
lahke ali težke sprednje stranice – Blum ima 
pravi globlji izvlek. Vselej dovolj prostora v viši-
ni glave in svobode pri premikanju.

Sistem dvižnih vrat AVENTOS

Zaustavitev v želenem položaju
Okovje lahko nastavite tako, da se 
dvižna vrata brezstopenjsko ustavijo 
v želenem položaju. 

Mehansko
zapiranje z blaženjem

nihanje

pregibanje

zaklop

dviganje

Električno
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

10 11



Pravzaprav so sistemi predalov tudi »samo« predali, le da zmorejo 
veliko več. Sistemi predalov vam omogočajo, da pohištvo oblikujete 
in ga individualizirate. Sami lahko izberete površino sprednjih stranic, 
pa tudi shranjevalni prostor – tako da je vse prilagojeno natanko vam.

Izberite stranske dele in jih oblikujte povsem po svojem okusu. Izbe-
rite ozke, široke, visoke ali nizke izvleke – rezultat bo vedno v skladu 
z vašimi željami. In če iščete mehansko ali električno podporo pri 
odpiranju oziroma zapiranju, jo boste prav tako našli pri nas.

Presenečeni boste nad raznovrstnostjo rešitev, ki jih ponuja Blum.

blum.com/boxes

Sistemi predalov 

Zakaj niso predali 
kar navadni predali?

12 13



Sistemi predalov | Pregled

Naše zahteve glede kakovosti 
Obremenitev pri polnjenju ter odpiranju in zapiranju 
preverimo 100.000-krat. Tako lahko z veseljem dolgo 
uporabljate predale. 
 
Vaša prednost pri ergonomiji
Za boljšo preglednost in red skrbijo naši sistemi notra-
nje razdelitve. Tako v trenutku najdete in lahko udobno 
vzamete iz predala, kar potrebujete.

Želim kar najbolj udobno upravljanje.

Sam želim odločiti, kako naj se odpirajo in zapirajo  
izvleki in dvižna vrata.

Želim tiho zapiranje z blaženjem.
Želim, da se dvižna vrata, predali in vrata odpirajo  
čim bolj udobno.

Vrsta udobja
Kako želite odpirati in zapirati pohištvo?

Dizajn za individualiste
Naši sistemi predalov LEGRABOX 
in TANDEMBOX so različni in na 
voljo v mnogih različicah. Toda vse 
izvedbe imajo nekaj skupnega: lep 
dizajn, optimalno delovanje in širok 
nabor barv.

Izjemno udobje pri premikanju
Tehnologije gibanja BLUMOTION, 
SERVO-DRIVE, TIP-ON in TIP-ON 
BLUMOTION zagotavljajo še več 
udobja pri odpiranju in zapiranju.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

⃞

   
⃞

⃞
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Rešitve za omare | Pregled

Naše zahteve glede kakovosti 
Vsaka rešitev za omare je nastala z opazovanjem 
dejanskih kuhinjskih situacij. To pomeni, da se odlično 
obnesejo vsak dan. 
 
Vaša prednost pri ergonomiji
Postavitev spravljenih predmetov ni višja znanost, 
temveč rezultat dobrega načrtovanja. Tako bodo poti 
še naprej kratke in prijemi med seboj usklajeni.  
Več idej za praktično oblikovanje kuhinje najdete  
na naslovu: blum.com/ideas 

Električna podpora
Posamezne rešitve za omare, kot je izvlek za 
koš in čistila, lahko optimizirate z našo električno 
podporo pri gibanju SERVO-DRIVE. 

Prostora na pretek
Dobro je, če imate dovolj živil 
na zalogi. SPACE TOWER 
omogoča dovolj prostora in 
idealno razporeditev.

Optimizirano načrtovanje
Z našo stopnico SPACE STEP lahko  
načrtujete tudi višje omare in pridobite  
dodaten shrambni prostor.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

1716



Zakaj en sam izvlek

   ni dovolj za red?

Sistemi notranje razdelitve

Sistemi notranje razdelitve so idealni za boljše razvrščanje kuhinjskih 
pripomočkov, pa tudi majic, nogavic, kravat ali igrač. In kar je najboljše: 
vedno znova jih lahko vsakega posebej prilagodite novim predmetov, 
ki jih želite spraviti.

Urejenost vam bo z rešitvami Blum vedno v veselje.  
Preizkusite jih.

blum.com/innerdividingsystems
18 1919



Vaša prednost pri ergonomiji
Z našimi kuhinjskimi pripomočki je delo še udobnejše. 
Na primer praktičen rezalnik folije: folijo preprosto 
izvlecite in gladko odrežite.

Vedno na dosegu roke
S sistemoma AMBIA-LINE in 
ORGA-LINE vam ne bo le lepše, 
temveč bo delo tudi lažje, saj 
je z eno potezo vsak spravljen 
predmet pri roki.

Sistemi notranje razdelitve | Pregled

Individualno prilagodljivi
Prilagodljive prečne delilnike v notranji raz-
delitvi lahko mimogrede nastavite po širini. 

212020



Tirno vodilo znamke Blum v lesenem pohištvu 
skrbi za lahno odpiranje ter nežno in tiho zapi-
ranje z optimalnim blaženjem.

Nenehno si prizadevamo, da bi izboljšali kako-
vost bivanja in poenostavili uporabo pohištva. 
Naša posebej razvita tehnologija drsnih va-
ljčkov skrbi, da se kovinski deli med seboj ne 
dotikajo. Zato ne prihaja do drsanja in obrabe, 
temveč je zagotovljen lahkoten tek – tudi po 
več letih intenzivne uporabe. To je prava kako-
vost gibanja.

Leseno pohištvo je lahko tako udobno.  
Pozanimajte se pred nakupom pohištva.

blum.com/runnersZakaj potrebuje moje
pohištvo dobra

tirna vodila?

Sistemi vodil 
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Sistemi vodil | Pregled

Naše zahteve glede kakovosti
Uporabo kuhinje smo opazovali po vsem svetu, zato 
vemo, katere zahteve morajo tirna vodila izpolnjeva-
ti. Zaradi tega jih nenehno optimiziramo – za še več 
udobja pri premikanju posameznika. 

Vaša prednost pri ergonomiji
Polni izvleki olajšajo dostop do predmetov, ki so sprav-
ljeni in razporejeni čisto zadaj.

Več udobja in sodoben dizajn
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION  
ali TIP-ON podpirajo mehansko ali električno odpiranje in 
zapiranje. Z našimi tehnologijami gibanja lahko uresničite 
tudi sodobne rešitve pohištva z dizajnom brez ročajev.

Zelo dobro skriti
Pri naših sistemih TANDEM in MOVENTO vodilo  
ni nameščeno bočno, temveč na spodnji strani. To  
pomeni, da ni vidno niti v izvlečenem položaju.

Mehka zaustavitev brez majanja
Ko izvlečete delni izvlek, se tirno vodilo 
upočasni, tik preden se izvlek popol-
noma odpre. To pomeni: da je prislon 
mehak brez majanja ali ropotanja sprav-
ljenih predmetov.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in 
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

2524 25



Pridružite se nam na zanimivem potovanju po svetu 
bivanja. Skozi zabavne zgodbe boste spoznali, kako  
so se izzivov ustvarjalno in spretno lotili drugi ljudje. 
Od zelo majhnega stanovanja do zelo velike zbirke 
gramofonskih plošč.

Poiščite svež navdih za večjo  
kakovost bivanja: 

blum-inspirations.com

Ali vas 
  zanima 

 še več izjemnih 

     idej?

Navdih

2726


