AMBIA-LINE

Pořádek v nejkrásnější formě

www.blum.com

Krásný pořádek – v každé
místnosti Vašeho domova
S AMBIA-LINE se Vám do všech zásuvek nastěhuje nádherný pořádek.
Protože systém vnitřního členění s elegantním štíhlým designem nabízí
nekonečně mnoho možností pro zorganizování vnitřku nábytku.

Podívejte se na film o
AMBIA-LINE:
www.blum.com/
trailerambialine
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Ušlechtilý design
z oceli

Rámečky z lakem
práškované oceli
existují ve třech

barevných variantách.
Zásuvky a vnitřek

nábytku tak navzájem
příjemně ladí.

Terra černá matná

Orion šedá matná

Hedvábně bílá matná
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Elegantní design
ze dřeva

Rámečky v kombinaci
z ocelových komponentů a dřevěných
dekorů existují ve

třech vysoce elegantních variantách. Pro

útulný tón vybraného

vkusu uvnitř nábytku.

Ořech Tennessee

Dub Nebraska

Bardolino dub
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Praktická funkce –
univerzální využití
AMBIA-LINE Vám nechá při dělení a členění Vaší zásuvky zcela volnou ruku –
nezávisle na tom, co sem chcete uložit. Rámečky jsou okamžitě připraveny
k využití, pasují do každé zásuvky a hodí se do všech místností.

Elegantní design

Individuální uspořádání

Snadné zacházení

forem ladí AMBIA-LINE dokonale

snadno uzpůsobit podle velikosti

libovolně podle vlastního rozhod-

Díky své střídmé řeči tvarů a

s LEGRABOX, elegantním Box
systémem s úzkými a rovnými

bočními stěnami. Více se dozvíte
na adrese

Variabilní příčky si můžete úplně

konkrétních ukládaných předmětů.

Rámečky zasaďte do zásuvky

nutí. Bezpečnou stabilitu zajistí
upevnění s pomocí magnetu a
protiskluzových patek.

www.blum.com/legrabox
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Stačí se jednou podívat a už máte
k dispozici kterýkoli předmět –
jednoduše tu vládne více komfortu
Kuchyň není pouze krásná; je totiž také praktická. Udržování pořádku a tudíž
dobře zorganizovaná práce, pohodlí v kuchyni, to je s AMBIA-LINE hračka.
Jakmile budete mít lopatky na obracení omelet, vařečky, přísady a koření
okamžitě po ruce, poběží práce jako na drátkách.

Filozofie firmy Blum pro
praktické kuchyně

Plynulá a pohodová práce v

kuchyni, dostatek úložného prostoru a vysoký komfort pohybu,
v jazyce společnosti Blum to

znamená: Plynulost, Prostor a
Pohyb – tři atributy praktické
kuchyně.

www.blum.com/ideas
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Plynulost – snadná,

plynulá práce a pohodlí
v kuchyni

Pracovní příbory na vaření,
láhve nebo zásoby –

AMBIA-LINE má pro Vás

vždy vhodné vnitřní dělení.
Takto skvěle zorganizovaná práce pak jde hladce
od ruky.

Prostor – optimální
využití prostoru

Široké, vysoké a hluboké
výsuvy skýtají více pro-

storu, který se dá důmy-

slně využít. AMBIA-LINE

umožní výbornou individuální organizaci úložného
prostoru.

Pohyb – vysoký komfort
pohybu

Snadné otvírání, měkké

a tiché zavírání zásuvek

Vás naladí cítit se v kuchyni
dobře a pohodlně, útulně.

Firma Blum využívá právě
za tímto účelem nejmodernější techniku.
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AMBIA-LINE pro jídelní
příbory

▬▬Do příborníku s měkkým

soft-touch opláštěním uložíte
příbory takřka bezhlučně.

▬▬Příborníky a rámečky můžete
kombinovat podle své vlastní
fantazie.

Design ocel
Terra černá matná
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Řešení pro Vaši kuchyň
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AMBIA-LINE pro pracovní příbory a řezačka
potravinových fólií AMBIA-LINE

▬▬Pro dokonalost každého pohybu jsou tu přehledně uloženy
a uspořádány i metličky na sníh, škrabky na zeleninu a
naběračky.

▬▬S řezačkou potravinových fólií AMBIA-LINE se dá fólie
vytáhnout tak, aby se neřasila, a čistě odříznout.

Design ocel
Orion šedá matná
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AMBIA-LINE pro jídelní příbory

▬▬Tento příborník znamená svěže
obohacující linii daného sortimentu.

▬▬Vysoce ušlechtilé materiály

očistíte úplně snadno jen trošku
vlhkým hadříkem.

Design dřevo
Bardolino dub

AMBIA-LINE pro drobné
předměty

▬▬Drobné předměty a různé

nahromaděné maličkosti jsou

zde útulně a vtipně připraveny
k okamžitému použití.

▬▬Najde se tu místo také pro

zřídka používané věci, i ty jsou
ale pohotově po ruce.

Design dřevo
Dub Nebraska

Držák nožů AMBIA-LINE

▬▬Do držáku nožů úhledně a přitom
bezpečně uložíte až 9 nožů.

▬▬Vysoce ušlechtilé plasty a nerez
ocel v provedení anti fingerprint

odolají sebemenšímu poškrábání.

Design ocel
Terra černá matná
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Držák talířů Blum

▬▬Do tohoto držáku se krásně
vejde až 12 talířů, které

v něm pak můžete z výsuvu

všechny vyndat a bezpečně

přenést, třeba na jídelní stůl.

▬▬Držák talířů je seřízen na

plynulé nastavování podle
rozličných velikostí talířů.

Design ocel
Orion šedá matná
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AMBIA-LINE pro zásoby

▬▬V potravinové skříni SPACE TOWER jsou přehledně
uloženy velké dózy nebo i malá balení.

▬▬Do protiskluzových rámečků AMBIA-LINE bezpečně

a stabilně postavíte i otevřená balení, jako ta s moukou,
cukrem nebo rýží.

Design ocel
Terra černá matná
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AMBIA-LINE pro plastové
dózy a misky

▬▬Místo pestrého zmatku panuje
ve výsuvu přehledný pořádek.

▬▬Každá plastová nádobka tu má
i své víko – nečeká Vás žádné
zdlouhavé hledání.

Design dřevo
Bardolino dub

AMBIA-LINE pro přípravky na

mytí nádobí a čisticí prostředky

▬▬Ve výsuvu pod dřezem se dá

jinak často promrhaný prostor

skvěle využít a optimálně uspořádat.

▬▬Prostředky na mytí nádobí,

houbičky a kartáče uložíte tam,
kde je potřebujete najít.

Design ocel
Terra černá matná

AMBIA-LINE pro tříděný odpad

▬▬Čisticí prostředky stojí ve vý-

suvu bezpečně a odděleny od
nádob na tříděný odpad.

▬▬Variabilní příčky se dají přizpůsobit podle velikostí lahví.

Design ocel
Terra černá matná
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AMBIA-LINE pro hrnce a pokličky

▬▬Varné nádobí uložíte do výsuvu obzvlášť prakticky pod
sporák.

▬▬S příčným relingem je složíte šikmo nastojato, a tak Vám
budou rychle po ruce.

Design ocel
Orion šedá matná
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AMBIA-LINE pro pracovní
příbory na vaření

▬▬Vařečky, lopatky na obracení

omelet a metličky na sníh jsou
hned připraveny k práci.

▬▬Příčky se dají přizpůsobit délce
pomůcek.

Design ocel
Terra černá matná

AMBIA-LINE pro láhve a

pracovní prkénka na krájení

▬▬Láhve tu stojí bezpečně a jsou
okamžitě po ruce.

▬▬Trochu širší výsuvy skýtají

prostor navíc, např. pro pracovní
prkénka na krájení.

Design ocel
Terra černá matná

Stojánek na kořenky
AMBIA-LINE

▬▬Pohodlně sem uložíte balení
s kořením různých velikostí.

▬▬Kořenky stojí šikmo, proto jsou
etikety na lahvičkách třeba

s pepřem, skořicí a koriandrem
dobře čitelné.

Design ocel
Terra černá matná
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AMBIA-LINE pro kompletní
příslušenství do koupelny

▬▬Vládne tu krásný pořádek a
Vy se tu budete cítit jako ve
wellness oáze.

▬▬Rámečky z trvanlivých materiálů odolají i vysoké vlhkosti
vzduchu.

Design dřevo
Dub Nebraska
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Řešení pro Vaši koupelnu
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AMBIA-LINE pro Vaši
kosmetiku

▬▬Pěkně a útulně sem

naskládáte ručníky, balení

s tělovými lotion i kosmetické
flakony.

▬▬Rámečky očistíte úplně

snadno jen trošku vlhkým
hadříkem.

Design ocel
Terra černá matná
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Řešení pro Vaši šatní skříň
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AMBIA-LINE pro kostýmy a
obleky do zaměstnání

▬▬Pohodlný a útulný úkryt pro

košile a manžetové knoflíčky.

▬▬S výborným přehledem si

pak vyberete třeba vhodnou
kravatu na další obchodní
schůzku.

Design dřevo
Dub Nebraska
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AMBIA-LINE pro potřeby pro miminko

▬▬Všechno je tu okamžitě po ruce, plenky, ručníky a osušky,
pudry a olejíčky, a Vaše miminko tak neztratíte z dohledu
ani na vteřinku.

▬▬Věci jsou urovnány tak úhledně, že určitě

nikam nezapadne ani ta nejmenší ponožtička.

Design dřevo
Bardolino dub
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AMBIA-LINE pro Vaše
oblečení na tenis

▬▬Vše má své stabilní místo a navíc
je stále pěkně uložené.

▬▬Prýmky, neon nebo zvířecí

tištěné motivy – variabilní příčky

se přizpůsobí každému módnímu
trendu.

Design ocel
Terra černá matná

AMBIA-LINE pro doplňky
k oblečení

▬▬Elegantní schránka pro hedvábné
šátky, rukavice i šperky.

▬▬Proto najdete správný doplněk
ihned.

Design dřevo
Dub Nebraska

AMBIA-LINE pro příslušenství
na fotbal

▬▬Tričko nebo nátělník, podkolen-

ky, brankářské rukavice – každý
rámeček vytvoří čestné místo.

▬▬Díky tak dobrému výhledu kamkoli sbalíte sportovní brašnu
v rekordním čase.

Design ocel
Orion šedá matná
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AMBIA-LINE pro suvenýry

▬▬Tady jsou přehledně a hezky

urovnány všechny pohlednice
i upomínkové předměty.

▬▬Svým stylovým uspořádáním
Vás budou lákat sáhnout na
tuhle věcičku nebo tuhle,

ucítit zas tu tehdejší libou

vůni, zavzpomínat na krásné
chvíle a zasnít se...

Design dřevo
Ořech Tennessee
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Řešení pro Váš obývací pokoj
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AMBIA-LINE pro šicí potřeby a příslušenství pro kutily

▬▬Rámečky se dají umístit jakkoli, to je na Vašem

svobodném výběru; výsuv se tak kreativně převtělí do
kufříku pro švadlenku.

▬▬Kamkoli v zásuvce nahlédnete, tam panuje úžasný
pořádek.

Design dřevo
Bardolino dub
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AMBIA-LINE pro dekorační
předměty

▬▬Rámečky skýtají místo pro

vázy a svícny rozličných tvarů i
velikostí.

▬▬Všechny křehké předměty tu
stojí naprosto bezpečně.

Design ocel
Terra černá matná

AMBIA-LINE pro hračky

▬▬Tady se z krásného pořádku

stala zábavná, skvělá dětská
hra.

▬▬Pokud by se chtěl plyšový

zajíček náhodou třeba rozsypat,

vyčistíte rámečky hravě snadno.

Design dřevo
Dub Nebraska

AMBIA-LINE pro

kancelářské potřeby

▬▬Tento skvělý pořádek podpoří

Vaše soustředění a Vy budete

pracovat s obrovským nasazením.

▬▬Své místečko již našla a pohotově tu na Vás čeká i vzpruha pro

nervy v podobě dobré čokolády.

Design ocel
Terra černá matná
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AMBIA-LINE
Přehled sortimentu
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Velikosti

Design ocel

Design dřevo

Terra černá matná

Ořech Tennessee

Krátké rámečky
Šířka 242 mm
Délka 272 mm
Výška 50 mm

Orion šedá matná

Dub Nebraska

Zásuvka na příbory (příborník)
Šířka 300 mm
Délky 422 / 472 / 522 / 572 mm
Výška 50 mm

Hedvábně bílá matná

Bardolino dub

Úzké rámečky
Šířka 100 mm
Délky 422 / 472 / 522 / 572 mm
Výška 50 mm

Široké rámečky
Šířka 200 mm
Délky 422 / 472 / 522 / 572 mm
Výška 50 mm

Pomůcky do kuchyně

Vysoké (dlouhé) rámečky
Šířka 218 mm
Délka 370 mm
Výška 110 mm

Držák nožů
Šířka 187 mm
Délka 409 mm
Pro široké rámečky
Řezačka potravinové fólie
Šířka 187 mm
Délka 409 mm
Pro široké rámečky

Vysoké (krátké) rámečky
Šířka 242 mm
Délka 270 mm
Výška 110 mm

Příčný reling a podélné dělení
Reling ke zkrácení na vhodnou šířku

Souprava na láhve
Šířka 100 mm nebo 200 mm
Pro instalaci bez nářadí na úzké
nebo široké rámečky

Držák talířů
Pro talíře o
Ø 186 – 322 mm
Výška 170 mm

Stojánek na kořenky
Šířka 205 mm
Délka 356 mm
Pro vysoké (dlouhé) rámečky

Nakonfigurujte si svůj vlastní AMBIA-LINE
Naplánujte si své zcela osobní využití AMBIA-LINE v Online
konfigurátoru výrobků. Základní funkce budete mít k dispozici
přímo, i bez přihlášení.
Jakožto zpracovatel budete s bezplatnou registrací profitovat
z přídavných funkcí navíc.

www.blum.com/ambialine
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Společnost Blum
Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato
společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům
našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech
vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout
dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com
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Společnost Blum

Globální užitek pro zákazníka

Inovace

Firma Blum provozuje osm závo-

prodejci, montéři nebo uživatelé

skytovat naši podporu v podobě

v Rakousku a v celém světě

dů v Rakousku (Vorarlberg), další
výrobní pracoviště v Polsku, USA
a v Brazílii, a má rovněž 31 dce-

řinných společností a zastoupení.
Společnost realizuje dodávky své
produkce do více než 120 odby-

tišť. Skupina společností zaměst-

„Není důležité, zda výrobci,

kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší

výrobky firmy Blum, a mít z toho

osobní užitek.“ Taková je filozofie

společnosti Blum, filozofie globálního užitku pro zákazníky.

nává celkem 8000 spolupracov-

Abychom mohli zákazníkům po-

inovativních typů kování a zajistit
dlouhodobý obchodní úspěch,

je nutné neustále investovat do

výzkumu a vývoje, do závodů a

zařízení, a rovněž do vzdělávání
spolupracovníků. Společnost

Blum má po celém světě přiděleno více než 2100 patentů a patří

níků, 6000 z nich pracují přímo ve

tak k nejvíce inovativním podni-

Vorarlbergu.

kům v Rakousku.

Kvalita

Životní prostředí

DYNAMIC SPACE

ký velice komplexní vztah vůči

svědčeni, že rozumné a účelné

postupů (Plynulost), optimální vy-

Pro firmu Blum je charakteristickvalitě, a to nejen v souvislosti s

U společnosti Blum jsme pře-

ekologické chování je z dlouhodo-

produkcí. Společnost klade stejně

bého hlediska také ekonomické.

rovněž v oblasti svých služeb

představuje životnost výrobků.

tak vysoké nároky na kvalitu

a při spolupráci se zákazníky a
partnery.

Důležitý aspekt všeho přitom

Další důležitá opatření předsta-

vují ekologické výrobní postupy,
materiálová náročnost a inteli-

gentní výběr materiálů, a rovněž

Dobrá organizace pracovních

užití úložného prostoru (Prostor)

a vysoký komfort pohybu (Pohyb)
představují důležité aspekty

praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce

společnost Blum zajistit uvnitř ná-

bytku funkci, komfort a ergonomii.

rozvážný a prozíravý management energií.

Veškeré údaje se týkají našich aktuálních informací ke dni 30.06.2019
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Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
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Blum, s.r.o.

Kolbenova 19

CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161

e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování

6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0

fax: +43 5578 705-44

e-mail: info@blum.com
www.blum.com

