SPACE TOWER

Potravinová skříň splní nejvyšší nároky

www.blum.com

Podívejte se na film
o SPACE TOWER
www.blum.com/
trailerspacetower
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Více volného prostoru v kuchyni
SPACE TOWER budí nadšení díky lehkému, snadnému přístupu, enormnímu
množství místa pro zásoby, a dá se realizovat pro všemožné individuální potřeby
zákazníků. Promyšlená potravinová skříň Vám tak bude při Vaší každodenní
práci v kuchyni vynikajícím pomocníkem.
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Plynulost – snadná, plynulá
práce a pohodlí v kuchyni
Přístup k zásobám hraje při

využití kuchyně významnou roli.

Proto je pro plynulou a pohodovou
práci v kuchyni důležité, aby

SPACE TOWER stál v dobře
dosažitelném místě.
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Pro univerzální přístup
Potravinová skříň je využívána mnohem častěji, než by kohokoli vůbec
napadlo. Obzvlášť velkou důležitost přitom má její komfortní obsluha.
Zásoby jsou v této nanejvýš praktické skříni SPACE TOWER přehledně
uloženy ve výsuvech, které se otvírají každý zvlášť; proto je přístup k nim
naprosto pohodlný.

Přístup ze tří stran

SPACE TOWER využívá veškerou hloubku

skříně. Díky plnému výsuvu dosáhnete dokonce
i na zásoby, které jsou uloženy až daleko

v nejzadnějším koutku, s dokonalým pohodlím –
zleva, zprava, ba i zpředu.

Vyndat předměty ven směrem vzhůru

Každý plný výsuv se dá otvírat jednotlivě a

proto je sem výhled shora dokonalý. V zorném

úhlu máte naprosto všechno. Každý požadovaný
předmět najdete ihned a prostě jej vyndáte ven
směrem vzhůru bez sebemenší námahy.

Nepatrná ovládací síla

Otevřít je nutné vždy jen ten výsuv, kde hledáte
požadované předměty. Protože se při obsluze
potravinové skříně není nutné nijak namáhat,
je její používání hračka.

5

Pro spoustu
ukládaných předmětů
Nejdůležitější poslání SPACE TOWER je skýtat nekonečně mnoho úložného
prostoru. Místo, které je k dispozici, umí tato inteligentní skříň využít naprosto
skvěle. Zásoby můžete uskladnit centrálně a přehledně si je uspořádat.

Prostor –

optimální využití prostoru

SPACE TOWER pojme úžasně
mnoho předmětů a skvěle tak

využije stávající prostor v kuchyni.
Praktická vnitřní dělení Vám
pomohou s přehlednou a

variabilní organizací Vašich
zásob.
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Vysoké, uzavřené zásuvky
Vysoké a uzavřené zásuvky
zajistí bezpečné uložení a

důmyslné urovnání zásob.

Tak nic nevypadne ven ani
po stranách, ani vzadu.

Variabilní

organizace uvnitř

Systémy vnitřního dělení

chytře vytvoří úložný prostor
pro lepší pořádek a přehled.
Vaše zásoby jako mouka,
cukr nebo rýže tak budou
uloženy bezpečně proti
převržení.

Vysoká nosnost

Každý výsuv zazáří svou

vysokou stabilitou a vysokou
nosností – dokonce až při
hmotnosti zátěže 70 kg.

Proto sem bezpečně uložíte
i těžké předměty jako láhve.
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Pro rozmanité možnosti
SPACE TOWER je variabilní z hlediska výšky, šířky i hloubky, a dá se tudíž
modifikovat vždy podle daných potřeb úložného prostoru. S rozličnými
možnostmi plánování využije praktická potravinová skříň ve Vaší kuchyni
každičký milimetr.

Pohyb –

vysoký komfort pohybu

Kvalita pohybu je rozhodující

faktor pro pocit pohody a útul-

nosti při každodenním používání
kuchyně. S elektrickým nebo

mechanickým způsobem otvírání
a zavírání je SPACE TOWER
dokonale přizpůsoben Vašim
individuálním potřebám.
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Úzká potravinová skříňka
SPACE TOWER předsta-

vuje ideální řešení také do
malých kuchyní. Dokonce

i do skříňky s malou šířkou

pohodlně uskladníte obrovské zásoby.

Široká potravinová skříň
Najde-li se pro

SPACE TOWER k dispozici

více místa, pak sem snadno
uloží veškeré zásoby

celá jedna veliká rodina.

Vysoký komfort obsluhy
S elektrickou technologií
otvírání a zavírání otvírá
SERVO-DRIVE výsuvy
automaticky: stačí jen

prostě zlehka ťuknout.
Zavírání měkce a tiše
zajistí BLUMOTION.
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Se všemi Box systémy
SPACE TOWER poskytuje úžasnou volnost pojetí a uspořádání. V podobě
LEGRABOX a TANDEMBOX jsou k dispozici dva Box systémy v rozličných
variantách designu. V závislosti na přání zákazníka zůstane v celé kuchyni
zachován celistvý, univerzální design.
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Naprosto individuální tón dodají

Harmonické sladění barevných

U TANDEMBOX můžete k ombinovat

designové prvky, které si každý

komponenty je příznačné pro

TANDEMBOX antaro s relingem a

LEGRABOX free velkoplošné
může vybrat podle vlastního
uvážení. Výhled na zásoby

variant a materiálů pro všechny
LEGRABOX pure.

různé linie sortimentu, například
zásuvnými prvky ze skla.

bude ještě lepší s praktickými

zásuvnými prvky z čirého skla.
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V celém bytě
Vše, co je praktické v kuchyni, se osvědčí i v ostatních místnostech.
Obrovský úložný prostor a komfortní přístup; díky tomu představuje
SPACE TOWER vysoce inteligentní řešení rovněž do ložnice, haly
nebo koupelny.
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SPACE TOWER v hale umožní úhledně uložit
lehké bundy a kabátky, a rovněž doplňky.
Na horním obrázku vidíte řešení s

TANDEMBOX antaro ve variantě ušlechtilá
(Inox) ocel s úpravou anti finger-print.

Veškerou kosmetiku v koupelně perfektně

uspořádáte a budete mít ihned po ruce. V tomto
případě s LEGRABOX pure v barevné variantě
hedvábně bílá matná.
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U vysokých skříní je praktická
police, uložená v nejvyšším

patře korpusu, kam je zpředu

výborný výhled. Vnitřní zásuvka
pod ní usnadní přístup k

uloženým předmětům ze stran.

Rozličné varianty výšky usazení
vnitřních výsuvů ve skříni

zajistí, aby byl i nad vysokými

ukládanými předměty jako láhve
nebo balení s vločkami Müsli
ještě dostatek místa.

V případě montáže závěsu

nad výsuv je tedy možné usadit
nejnižší výsuv až úplně dolů.
Tak změníte ještě i poslední
centimetr místa na užitečný
úložný prostor.
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Pro variabilní pojetí a uspořádání
Aby každá skříň SPACE TOWER budila nadšení díky své praktické filozofii,
máme pro Vás užitečné rady a tipy k realizaci již ve fázi plánování. Výsuvy,
které můžete v korpusu umístit variabilním způsobem a ještě je individuálně
napasovat podle různých uložených předmětů, skýtají další prostor pro pojetí
a uspořádání navíc.

Správné kování a správné montážní
pozice pro vyvrtávané otvory si
zjistíte a nakombinujete úplně snadno
díky online konfigurátoru výrobků
na adrese
www.blum.com/configurator

Pro získání informací o plánování
navštivte

www.blum.com/spacetower
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Filozofie firmy
Blum pro praktické kuchyně
Kuchyně jsou v poslední době využívány stále intenzivněji, proto se při
každodenní práci zde musí nutně dokonale osvědčit. Na základě dlouholetého
studia potřeb uživatelů kuchyní vyvinula společnost Blum obrovské
množství řešení pro ještě praktičtější uspořádání moderních kuchyní.

Více informací o
praktické kuchyni
http://www.blum.com/ideas
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Plynulost –

snadná, plynulá práce
a pohodlí v kuchyni

Práce v kuchyni se v pod-

statě skládá z nesčíslného
množství úkonů, které se

stále opakují. Proto byste
si měli téměř vše uložit

přímo tam, kde předměty
a věci využijete. Práce

Vám potom půjde od ruky
jako na drátku.

Prostor –

optimální využití prostoru
Úložného prostoru nikdy

nebude dostatek. Kolik jej
však využijeme skutečně,

to záleží na individuálních

potřebách. Stávající prostor
nejlépe zužitkujeme pouze

díky správnému naplánování.

Pohyb –

vysoký komfort pohybu
Vysoce jakostní kování
zajistí při každodenním

používání kuchyně výrazně
více komfortu pohybu.

Praktický je nábytek, který

se dá snadno otvírat, který

budí nadšení svým lehkým
chodem, i když jej plně
naložíte, a který se s

BLUMOTION zavírá měkce
a tiše.
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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

Společnost Blum v Rakousku a

Globální užitek pro zákazníka

Inovace

Firma Blum provozuje sedm

prodejci, montéři nebo uživatelé

skytovat naši podporu v podobě

v celém světě

závodů v Rakousku (Vorarlberg),

další výrobní pracoviště v Polsku,
USA a v Brazílii, a má rovněž 28

dceřinných společností a zastoupení. Společnost realizuje do-

dávky své produkce do více než

120 odbytišť. Skupina společností

„Není důležité, zda výrobci,

kuchyní - každý z nich má profi-

tovat díky výhodám, které přináší
výrobky firmy Blum, a mít z toho

osobní užitek.“ Taková je filozofie

společnosti Blum, filozofie globálního užitku pro zákazníky.

zaměstnává celkem 6900 spolu-

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 přihlá-

šeno více než 2600 ochranných

pracovníků, 5300 z nich pracují

práv a patří tak k nejvíce inovativ-

přímo ve Vorarlbergu.

ním podnikům 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.
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Blum, s.r.o.

Kolbenova 19

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

fax: +420 281862026

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

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

