
WELKOM BIJ BLUM
INSPIRATIONS

Blum Inspirations is een groeiende bron van
inspiratie voor iedereen die gepassioneerd is door
creatieve meubeloplossingen, of dat nu
professioneel, privé of beide is. Schrijnwerkers,
meubelfabrikanten, architecten,
binnenhuisarchitecten, maar ook consumenten
vinden hier ideeën, tips en vertrouwde oplossingen
in een nieuwe interpretatie.

2 minuten
Hoechst, Oostenrijk

Welkom bij Blum Inspirations

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


Praktijkervaring, trends en innovaties
banen de weg voor nieuwe oplossingen

Inzicht krijgen in de behoeften en wensen van onze klanten en de
bevindingen en toepassingsideeën delen met onze partners zijn belangrijke
aandachtspunten voor ons bij Blum. Deze onderlinge dialoog is een
voorname drijfveer bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services.



Wereldwijde virtuele inzichten

In toepassingsvideo's, woonverhalen en getuigenissen uit de hele wereld
komen geïnteresseerden meer te weten over specifieke
toepassingsgebieden van de producten van Blum in verschillende
woonruimtes. Hoe kan ik meer uit de bestaande opbergruimte halen? Welke
innovatieve opbergoplossingen kan ik met de producten van Blum
realiseren? Welke tips en tricks hebben plannings- en
inrichtingsprofessionals voor mij? Verwerkers, zoals meubelmakers en
schrijnwerkers, ontvangen ook nadere informatie over technische
specificaties en ondersteunende services.



Focus op functionaliteit en comfort

De reis door de internationale wereld van de interieurarchitectuur op blum-
inspirations.com gaat echter niet alleen over het thema ontwerp. De
bijdragen zijn zowel gewijd aan dynamische leefruimtes en functionele
aspecten als aan de verbetering van arbeidsprocessen en ergonomie. Bij
Blum verwerven wij door intensief markt- en behoeftenonderzoek
belangrijke inzichten in deze materie. Op dit platform nodigen we iedereen
uit over onze schouder mee te kijken.



Overal is inspiratie

Van planning tot uitvoering: blum-inspirations.com houdt rekening met alle
woonruimtes. Keuken, badkamer, entree, woon- en slaapkamer en natuurlijk
ook het kantoor aan huis. Overal waar slimme en verrassende
opbergoplossingen nodig zijn, bieden de producten van Blum uitkomst.



Hand in hand

Op blum-inspirations.com komen ideeën uit de analoge woonwereld en de
digitale presentatie van een grote verscheidenheid aan creatieve
oplossingen samen. Verwerkers leren meer over de behoeften en levensstijl
van hun klanten, consumenten krijgen inzicht in de wereld van professionals
en meubelmakers. Afhankelijk van ieders interesse bieden de bijdragen
diepgaande informatie over de toegepaste Blum-producten en e-services,
zoals de Zoneplanner, de Productconfigurator en de Corpusconfigurator,
downloads van planningsdocumentatie of informatie over de dichtstbijzijnde
showroom.

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms


Frisse impulsen: het magazine Blum
Inspirations

Net als het platform biedt ook het magazine Blum Inspirations redactionele
artikelen, evenals tips & tricks rondom het thema wonen.

Laat je inspireren!

https://publications.blum.com/2022/ep557/nl/


Mogelijk heb je ook interesse in

Julius Blum GmbH

Fabriek 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

OOSTENRIJK

Telefoonnummer +43
5578 705 - 0

E-mailadres

Over ons

Blum is een Oostenrijkse fabrikant van innovatieve
meubelbeslagproducten.

Meer informatie

WASPLAATS

Veelzijdige helper
met een veilige
grip

DESIGN

“Ze moet mooi en
tegelijk praktisch
zijn”

OPBERGRUIMTE

Modern wonen in
een oude
borduurderij

ERGONOMIE

10 tips voor je
droomkeuken

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/nl/stories/story_3712.html
https://www.blum-inspirations.com/nl/stories/story_2048.html
https://www.blum-inspirations.com/nl/stories/story_3648.html
https://www.blum-inspirations.com/nl/stories/story_896.html

