
ALL WE NEED IS SPACE

Dobře promyšlená řešení skříněk maximalizují
množství úložného prostoru a zajišťují pořádek –
zejména v otevřených obytných prostorech. Nápady
od společnosti Blum vám umožní získat úložný
prostor tam, kde byste to nečekali.

3 minuty
Celosvětově

All we need is SPACE

https://www.blum-inspirations.com/cs/


SPACE TOWER

Většinu věcí je potřeba ukládat v kuchyni. Ukládají se zde nejen nádobí
a kuchyňské náčiní, ale také zásoby. Dostatek úložného prostoru s možností
individuálního přizpůsobení výšky, šířky a hloubky SPACE TOWER.  Zásuvky
lze otevírat jednotlivě - pro dokonalý přehled a snadný přístup k uloženému
obsahu.  Skříňky SPACE TOWER jsou vhodné i pro jiné obytné prostory.

https://www.blum.com/spacetower




SPACE STEP

Chytré řešení soklu SPACE STEP přináší více prostoru hned dvěma způsoby:
je možné plánovat vyšší skříně, protože výsuvný sokl umožňuje snadný
přístup i do vyšších míst. Do soklu je ale také možné uložit méně používané
věci. Praktické řešení SPACE STEP umožňuje dětem bezpečně dosáhnout na
pracovní plochy nebo umyvadlo.

https://www.blum.com/spacestep


SPACE TWIN

 Tato úzká skříňka promění zbylé mezery v cenný úložný prostor pro koření a
plechy na pečení.  Umístěním skříňky SPACE TWIN v blízkosti pracovní a
varné plochy zjednodušíte své pracovní postupy.. Navzdory úzkému
provedení je skříňka dostatečně stabilní, takže ji lze používat i pro ukládání
těžkých lahví.

https://www.blum.com/spacetwin


SPACE CORNER

Nabízíme řešení i pro obvykle těžko přístupná místa. Rohová zásuvka SPACE
CORNER, jejíž výšku a šířku lze přizpůsobit, umožňuje využít každý kout vaší
kuchyně. Díky ergonomickým plným výsuvům získáte snadný přístup
ke všem uloženým předmětům, ať už to jsou příbory, nebo jiné kuchyňské
vybavení. Vysoké boční a zadní stěny zvyšují úložný objem a zabraňují
vypadávání předmětů.

https://www.blum.com/spacecorner2


Velké plus produktů Blum
 Dobrá ergonomie a pohodlí uživatele jsou důležitými vlastnostmi úložného
prostoru a nábytku.  Naše čtyři mechanické a elektrické technologie pohybu
BLUMOTION, SERVO- DRIVE, TIP- ON BLUMOTION a TIP- ON zajišťují měkké a
tiché otevírání a zavírání výsuvů. Díky jednoduchému ovládání s minimální

námahou je vyndávání a ukládání předmětů hračka.

https://www.blum.com/blumotion
https://www.blum.com/servodrive
https://www.blum.com/tiponblumotion
https://www.blum.com/tipon


Také by vás mohlo zajímat

Julius Blum GmbH
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6973 Höchst
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- 0

E-mail

O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

SPACE TWIN

SPACE TWIN –
využití skrytého
prostoru

SPACE STEP

Řešení soklu
SPACE STEP
jakožto skrytý
pomocník

KUCHYNĚ

Rudiho moderní
kuchyň: Staré je
třeba obnovit

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 
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