
ALL WE NEED IS SPACE

Soluções de armários cuidadosamente bem
elaboradas compensam a falta de espaço,
garantindo ordem – especialmente em ambientes
abertos. Com a ajuda de ideias da Blum, você pode
criar facilmente um espaço de armazenamento
onde não teria imaginado.

3 minutos
No mundo

All we need is SPACE

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


SPACE TOWER

A maior parte dos itens de estoque deve ser acomodada na cozinha. Aí
devem ser armazenados não apenas louças e utensílios para cozinhar, mas
também mantimentos. A solução para armários, adaptável individualmente
em altura, largura e profundidade, oferece muito espaço de
armazenamento. SPACE TOWER. Gavetas que abrem isoladamente permitem
boa visualização e fácil acesso até o ângulo mais interno. O SPACE TOWER
também se adapta a outros ambientes.

https://www.blum.com/spacetower




SPACE STEP

A solução inteligente da base SPACE STEP cria mais espaço de duas
maneiras: por um lado, armários mais altos podem ser planejados, já que o
ajudante oculto possibilita acesso aos compartimentos mais altos. Por
outro, itens de estoque raramente utilizados podem ser guardados no
interior da base. A praticidade: graças ao SPACE STEP, crianças alcançam
bancadas de trabalho ou lavatórios com apoio seguro.

https://www.blum.com/spacestep


SPACE TWIN

Este pequeno armário transforma espaços intermediários não utilizados em
um espaço disponível valioso para condimentos ou assadeiras. Posicionado
junto à bancada de trabalho e à área do fogão, o SPACE TWIN economiza
trajetos e facilita os processos de trabalho. Apesar de sua estrutura estreita,
o armário é tão estável e resistente, que frascos pesados podem ser nele
armazenados.

https://www.blum.com/spacetwin


SPACE CORNER

Existe uma solução mesmo para locais de difícil acesso: o SPACE CORNER
adaptável com flexibilidade em altura e largura pode ser utilizado em todos
os cantos. Graças às ergonômicas extensões totais, tem-se acesso fácil a
todo o conteúdo, não importando se sejam talheres ou outros utensílios.
Paredes traseiras e laterais altas aumentam o volume de estoque e evitam
que os objetos fiquem caindo dentro do móvel.

https://www.blum.com/spacecorner2


O grande adicional na Blum
Ergonomia e conforto são essenciais para a qualidade do espaço disponível
e, portanto, também do móvel. Nossas quatro tecnologias de movimento

mecânicas e elétricas BLUMOTION, SERVO- DRIVE, TIP- ON BLUMOTION e TIP- 
ON garantem que extensões e portas abram e fechem leve e

silenciosamente. A operação simples com pouco esforço transforma em
prazer a retirada e a armazenagem de objetos.

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


Você também pode se interessar por isto

Julius Blum GmbH

Fábrica 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

ÁUSTRIA

Fone: +43 5578 705 -
0

E-mail:

Sobre nós

A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.

Saiba mais

SPACE TWIN

SPACE TWIN -
Utilizando o
espaço disponível
oculto.

SPACE STEP

Solução da base
SPACE STEP como
auxiliar oculto

COZINHA

A cozinha
moderna de Rudi:
do antigo para o
novo

ESPAÇO DISPONÍVEL

Dicas e truques da
Amanda para mais
organização
embaixo da pia 
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