SPACE TOWER

Skriňa na potraviny spĺňajúca najvyššie nároky

www.blum.com

Pozrite si film o
SPACE TOWER
www.blum.com/
trailerspacetower

2

Viac voľného priestoru v kuchyni
SPACE TOWER vás nadchne ľahkým prístupom, ponúka dostatok priestoru
na zásoby a dá sa zrealizovať podľa rôznych potrieb zákazníkov. Dômyselná
skriňa na potraviny tak optimálne podporuje každodenný život v kuchyni.
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Workflow – jednoduché
pracovné postupy

Prístup k uloženým veciam má

pri používaní kuchyne významnú

úlohu. Preto je dôležité dobre prístupné miesto v SPACE TOWER
pre výborné pracovné postupy v
kuchyni.
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Na prístup z rôznych strán
Skriňa na potraviny sa používa častejšie, ako si myslíte. Aj preto je veľmi
dôležité jej pohodlné ovládanie. Vďaka samostatne otvárateľným výsuvom sú
zásoby v praktickom riešení úložných priestorov SPACE TOWER prehľadne
uložené a ľahko prístupné.

Prístup z troch strán

SPACE TOWER využíva celú hĺbku skrinky.
Dokonca aj zásoby uložené v zadnom rohu
výsuvu sa ľahko ukladajú a vďaka plnému

výsuvu sú pohodlne prístupné – zľava, sprava
a dokonca aj spredu.

Vyberanie nahor

Každý plný výsuv sa dá individuálne otvoriť a

je tak zhora dokonale prehľadný. Hľadané veci
tak rýchlo nájdete a jednoducho ich vyberiete
nahor.

Malé ovládacie sily

Stačí otvoriť len ten výsuv, v ktorom sa

nachádzajú hľadané uložené veci. Vzhľadom
na potrebné malé sily na otvorenie je

používanie skrine na potraviny úplnou hračkou.
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Na rôzne uložené veci
Veľký úložný priestor je najvyššou prioritou SPACE TOWER. Inteligentné
riešenie skriniek tak využije dostupný priestor najlepším možným spôsobom.
Zásoby možno uložiť na centrálnom mieste a prehľadne.

Space –

optimálne využitie priestoru
Pomocou SPACE TOWER
môžete uložiť veľa vecí a

optimálne využiť priestor v

kuchyni. Praktické systémy
vnútorného členenia vám

pomôžu usporiadať zásoby
prehľadne a flexibilne.
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Vysoké,

uzavreté úložné priestory
Vysoké a uzavreté úložné

priestory zaručujú bezpečné
uloženie zásob. Takto nič

nemôže vypadnúť dozadu
ani nabok.

Flexibilná

vnútorná organizácia

Systémy vnútorného čle-

nenia prinášajú optimálne
usporiadanie úložného

priestoru a zabezpečujú

lepší poriadok a prehľad.
Vaše zásoby, ako je

múka, cukor a ryža, sú

tak bezpečne uložené a
neprevrátia sa.

Vysoká nosnosť

Každý výsuv vás presvedčí
stabilitou a vysokou

nosnosťou - dokonca s

celkovou hmotnosťou do
70 kg. Takto bezpečne

uložíte aj ťažké veci ako
fľaše.

7

Pre mnohostranné možnosti
SPACE TOWER je flexibilný na výšku, šírku a hĺbku a dá sa prispôsobiť
príslušným požadovaným potrebám úložného priestoru. Táto praktická skriňa
na potraviny využije vďaka rôznym možnostiam riešenia každý milimeter
vašej kuchyne.

Motion –

vysoký komfort obsluhy

Pri každodennom používaní

kuchyne je kľúčovým faktorom

pohodlia kvalita pohybu. Skriňu
SPACE TOWER vybavenú

elektrickou alebo mechanickou

podporou pohybu možno prispôsobiť priamo vašim potrebám.
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Úzke vyhotovenie

SPACE TOWER je ideálne

riešenie aj pre malé kuchyne. Aj pri veľmi malej šírke
skrinky možno uložiť veľké
množstvo zásob.

Široké vyhotovenie

Ak máte k dispozícii pre
SPACE TOWER viac

miesta, ľahko uložíte všetky
zásoby väčšej rodiny.

Vysoké

pohodlie ovládania

S elektrickou podporou

pohybu SERVO-DRIVE

sa výsuvy otvárajú auto
maticky: jednoduchým

ťuknutím. BLUMOTION
sa postará o jemné a
tiché dovieranie.
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So všetkými
zásuvkovými systémami
SPACE TOWER ponúka veľkú slobodu dizajnu. S LEGRABOX a TANDEMBOX
máte k dispozícii dva zásuvkové systémy v rôznorodých variantoch dizajnu.
V závislosti od želaní zákazníka môžete zrealizovať jednotný dizajn v celej kuchyni.
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Ľubovoľne voliteľné veľkoplošné

Všetky komponenty

TANDEMBOX umožňuje výber

LEGRABOX free individuálne

harmonicky zladené farbou a

mu, napr. TANDEMBOX antaro

dizajnové prvky umocňujú s

dojmy. S praktickými zasúvacími
prvkami z číreho skla sú

potraviny ešte prehľadnejšie.

LEGRABOX pure sú vzájomne
materiálom.

z rôznych radov výrobného progras relingom a zasúvacími prvkami
zo skla.
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Do každého obytného priestoru
To, čo sa osvedčí v kuchyni, sa osvedčuje aj v iných obytných priestoroch.
Vďaka veľkému úložnému priestoru a pohodlnému prístupu sa SPACE TOWER
stáva optimálnym riešením aj do spálne, predsiene alebo kúpeľne.
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SPACE TOWER v predsieni umožní úhľadné
uloženie búnd a doplnkov. Vyššie uvedený
obrázok ukazuje antikorové riešenie

TANDEMBOX antaro odolné proti odtlačkom
prstov.

Atraktívne usporiadaná kozmetika v kúpeľni
je ihneď po ruke, tu s LEGRABOX pure vo
farebnom variante hodvábna biela matná.
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V prípade vysokých skriniek
je praktická polica, ktorá je

výborne prehľadná spredu ako
najvyššia rovina. Vnútorná
zásuvka, ktorá je pod ňou,

uľahčuje prístup k uloženým
veciam zboku.

Rôzne výškové polohovanie

výsuvov v skrini zabezpečí, že

dostatok miesta nájdu aj vysoké
ukladané veci.

Ak je záves namontovaný nad

výsuvom, najnižší výsuv sa dá
nasadiť úplne nadol. Takto sa

na užitočný odkladací priestor

premení aj posledný centimeter.
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Možnosť flexibilnej úpravy
Aby každý SPACE TOWER nadchol svojim praktickým riešením, je pre
architektov množstvo užitočných námetov na tvorbu. Výsuvy, ktoré
sa dajú flexibilne umiestniť v korpuse a individuálne prispôsobiť k rôznym
ukladaným veciam ponúkajú slobodný priestor pre dizajnéra.

Určenie správnych kovaní a miest
vŕtania je hračka, ak máte poruke
on-line konfigurátor výrobkov

www.blum.com/configurator

Informácie pre projektantov
nájdete na adrese

www.blum.com/spacetower
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Nápady do praktických
kuchýň od firmy Blum
Kuchyne sa spravidla používajú veľmi intenzívne a musia sa osvedčiť pri
každodenných aktivitách. Spoločnosť Blum prišla za roky štúdia potrieb
používateľov s množstvom nápadov na ešte praktickejšie riešenie moderných
kuchýň.

Viac informácií
o praktickej
kuchyni
http://www.blum.com/ideas
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Workflow – jednoduché
pracovné postupy

Práca v kuchyni sa skladá

v podstate z opakovaných

operácií. Preto by sa všetko
malo ukladať tam, kde sa to
používa. Potom práca beží
ako po masle.

Space – optimálne
využitie priestoru

Úložného priestoru nie

je nikdy dosť. To, koľko
priestoru však bude

skutočne potrebné, závisí
od individuálnych potrieb.
Správne projektovanie

umožňuje jeho optimálne
využitie.

Motion –

vysoký komfort obsluhy
Kovania vysokej kvality

prinášajú výrazne väčší

komfort pohybu pri každo-

dennom používaní kuchyne.
Praktický je nábytok, ktorý

sa dá ľahko otvoriť, ale ktorý
sa aj pri plnom naložení

po vznášavom chode vďaka
BLUMOTION-u jemne a
ticho dovrie.
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Firma Blum
Pred viac ako 60 rokmi Julius Blum založil spoločnosť Blum, dnes
rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. K strategickým
podnikateľským segmentom patria systémy výklopov, závesov a
výsuvov.Kľúčová požiadavka pri vývoji každého výrobku: snaha o
dokonalý pohyb.

www.blum.com
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Blum v Rakúsku a vo svete

Prednosti pre zákazníkov z

Inovácie

závodov v Rakúsku (Vorarlberg)

„Či už ide o výrobcu, montéra ale-

podporu zákazníkov i zabezpeče-

Spoločnosť Blum má sedem

a ďalšie výrobné prevádzky v
Poľsku, USA a Brazílii, ako aj
29 dcérskych spoločností a

zastúpení. Naša spoločnosť

dodáva na viac ako 120 trhov.

V skupine Blum pracuje celkom

7300 zamestnancov, z toho 5500

celého sveta

bo používateľa kuchyne – každý
by mal ťažiť z výhod výrobkov

firmy Blum a získať tak osobný

úžitok“, to hlási filozofia globálneho úžitku pre zákazníkov spoločnosti Blum.

vo Vorarlbergu.

Inovatívne riešenia kovaní pre

nie dlhodobého podnikateľského
úspechu si vyžaduje dôsledné
investovanie do výskumu a

vývoja, do závodov a zariadení

i do vzdelávania zamestnancov.
S viac ako 2600 patentovými a

inými ochrannými právami patrí

spoločnosť Blum k najinovatívnejším podnikom Rakúska.

Kvalita

Životné prostredie

DYNAMIC SPACE

v spoločnosti Blum neobmedzu-

svedčenie, že rozumné ekolo-

tickej kuchyne sú dobré pracovné

Komplexné chápanie kvality sa
je len na výrobky. Podnik chce

potvrdzovať svoje vysoké ambície

kvalitou svojich služieb i spoluprácou so zákazníkmi a partnermi.

Spoločnosť Blum zastáva pregické správanie je z dlhodobého

hľadiska aj hospodárne. Životnosť
výrobkov je pritom len jedným z
množstva dôležitých aspektov.

Medzi ďalšie dôležité opatrenia
patrí používanie ekologických

postupov, inteligentné využitie

materiálov a prezieravý energetický manažment.

Dôležitými charakteristikami prakpostupy (Workflow), optimálne
využitie úložných priestorov

(Space) a vysoký komfort po-

hybu (Motion). Svojimi nápadmi

určenými pre praktické kuchyne
chce spoločnosť Blum vnášať

do nábytku funkčnosť, komfort a
ergonómiu.
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