
WITAMY W BLUM
INSPIRATIONS

Blum Inspirations to stale rozwijające się źródło
inspiracji dla wszystkich, którzy cenią sobie
kreatywne rozwiązania - zawodowo i prywatnie.
Stolarze, producenci mebli, architekci, projektanci
wnętrz, ale też klienci znajdą tutaj pomysły, porady
oraz znane już rozwiązania w nowej aranżacji.
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Witamy w Blum Inspirations

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


Praktyczne doświadczenia, trendy i
innowacje torują drogę nowym
rozwiązaniom

Bardzo ważne dla nas w Blum jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszych
klientów oraz dzielenie się wnioskami i pomysłami rozwiązań z naszymi
partnerami. Dialog jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju naszych
produktów i usług.



Wirtualne odwiedziny na całym świecie

W filmach, historiach i opiniach z całego globu są prezentowane konkretne
przykłady na to, jak produkty Blum można wykorzystać w różnych
pomieszczeniach. Jak wydobyć jeszcze więcej z dostępnej przestrzeni? Jakie
innowacyjne rozwiązania do przechowywania mogę zrealizować z pomocą
produktów Blum? Jakie wskazówki i podpowiedzi mają dla mnie projektanci
oraz eksperci? Wykonawcy, producenci mebli czy stolarze mogą dodatkowo
otrzymać szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznych oraz
wsparcie w postaci serwisów.



Funkcjonalność i komfort na celowniku

Motywem przewodnim podróży przez globalny świat wnętrz na blum-
inspirations.com nie jest tylko design. Na platformie znajdziemy również
artykuły poświęcone przestrzeniom życiowym i funkcjonalnym aspektom,
takim jak optymalizacja przebiegu pracy oraz ergonomia. Wnioski, którymi
się dzielimy, pochodzą z prowadzonych przez nas intensywnych badań
rynków i potrzeb. Na platformie każdy może spojrzeć nam przez ramię.



Inspiracje są wszędzie

Platforma blum-inspirations.com zawiera treści dedykowane wszystkim
pomieszczeniom - od ich projektowania po realizację. Znajdziemy na niej
informacje poświęcone kuchni, łazience, korytarzowi, pokojowi dziennemu i
sypialni, a ostatnio także domowej przestrzeni do pracy. Produkty Blum
sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebne są funkcjonalne i nietuzinkowe
rozwiązania.



Ramię w ramię

Na blum-inspirations.com są prezentowane rozwiązania z życia. Wykonawcy
mają okazję dowiedzieć się więcej o potrzebach i stylu życia swoich klientów,
a ci mogą rzucić okiem za kulisy i spojrzeć na świat ekspertów oraz
producentów mebli. Zakres tematyczny artykułów jest bardzo szeroki.
Obejmuje informacje na temat produktów Blum i E-SERVICES, np. Poradnik
planowania stref, . Konfigurator produktów i Konfigurator korpusów. Z
platformy można także pobierać dokumentację do planowania oraz uzyskać
tam informacje o najbliższym showroomie.

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


Nowe impulsy - magazyn Blum
Inspirations

Innym - obok platformy - źródłem ciekawych artykułów, wskazówek i
podpowiedzi poświęconych tematowi mieszkania jest, magazyn Blum
Inspirations.

Zainspirujmy się!

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


To również może Państwa zainteresować
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

PRALNIA

Wszechstronny i
stabilny pomocnik

DESIGN

„Musi być piękna i
praktyczna“

PRZECHOWYWANIE

Nowoczesne
mieszkanie w
budynku dawnej
hafciarni

ERGONOMIA

10 wskazówek dla
wymarzonej
kuchni
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