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Blum Inspirations jsou rozvíjejícím se zdrojem
inspirace pro každého se zájmem o kreativní řešení
v oblasti nábytku v pracovním či soukromém životě.
Truhláři, výrobci nábytku, architekti, interiéroví
designéři, ale i koncoví zákazníci zde najdou
nápady, tipy a známá řešení s novým využitím.

Praktické zkušenosti, trendy a inovace
otevírají cestu k novým řešením
 ro společnost Blum je velmi důležité rozumět potřebám a přáním našich
P
zákazníků a sdílet postřehy a nápady na použití našich výrobků s našimi
partnery.Tato výměna informací je důležitou hnací silou při vývoji nových
produktů a služeb.

Virtuální pohledy do celého světa
Ve videích se způsoby použití, příběhy z domácností a zprávami
o zkušenostech z celého světa se zájemci dozvědí o konkrétních oblastech
použití výrobků Blum v různých obytných prostorech. Jak mohu lépe využít
stávající úložný prostor? Jaká inovativní úložná řešení mohu využít díky
výrobkům Blum? Jaké tipy a triky pro mě mají odborníci na plánování
a navrhování? Výrobci nábytku a truhláři, mohou získat další informace
o technických specifikacích a podpůrných službách.

Zaměřte se na funkčnost a pohodlí
 esta světem mezinárodních domácích interiérů na blum-inspirations.com
C
není jen o designu.Články jsou také o dynamických obytných prostorech a
jejich funkčních vlastnostech, jako je zlepšení pracovních postupů a
ergonomie.Ve společnosti Blum získáváme důležité poznatky díky
intenzivnímu průzkumu trhu a potřeb. Na naší platformě jsou vítáni všichni,
kteří chtějí nahlédnout do našeho světa.

Inspirace je všude
Web blum-inspirations.com pokrývá všechny obytné prostory od nápadu až
po realizaci:kuchyň, koupelnu, vstupní halu, chodbu, obývací pokoj, ložnici
a samozřejmě také domácí kancelář. Všude tam, kde jsou potřeba chytrá
a promyšlená řešení úložného prostoru, jsou výrobky firmy Blum k dispozici.

Ruku v ruce
Web blum-inspirations.com přináší nápady ze skutečných realizací
v přitažlivé digitální formě prezentace. Výrobci se dozvědí více o potřebách
a životním stylu svých zákazníků, koneční spotřebitelé nahlédnou do světa
profesionálů a výrobců nábytku. Příspěvky nabízejí podle oblasti zájmu
podrobné informace včetně výrobků společnosti Blum a E-Services
využívaných pro příslušný účel, jako je například zónový plánovač,
konfigurátor výrobků nebo konfigurátor korpusů, stahování podkladů pro
plánování nebo informací o nejbližší předváděcí místnosti.

Svěží impulzy: magazín Blum Inspirations
Podobně jako platforma nabízí i magazín Blum Inspirations redakční obsah,
tipy a triky týkající se bydlení.



Nechte se inspirovat!

Také by vás mohlo zajímat

PRÁDELNA

DESIGN

Všestranný

„Musí být krásná a

pomocník s

zároveň

Moderní bydlení

10 tipů pro Vaši

bezpečnou aretací

praktická“

ve staré vyšívárně

kuchyň snů
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O nás
Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.
Zde se dozvíte více

