
BEM-VINDO À BLUM
INSPIRATIONS

A Blum Inspirations é uma fonte crescente de
inspiração para todos os entusiastas de soluções
criativas para móveis, seja no âmbito profissional,
particular ou ambos. Marceneiros, fabricantes de
móveis, arquitetos, decoradores de interiores, mas
também clientes finais, encontrarão aqui ideias,
dicas e soluções conhecidas reinterpretadas.
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Höchst, Áustria

Bem-vindo à Blum Inspirations

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


Experiências da prática, tendências e
inovações abrem caminho para novas
soluções

Entender as necessidades e desejos de nossos clientes e compartilhar os
conhecimentos e ideias de aplicação com nossos parceiros é uma questão
importante para nós, da Blum. Este diálogo em comum é um importante
impulsionador no desenvolvimento de novos produtos e serviços.



Perspectivas virtuais em todo o mundo

Em vídeos de aplicações, histórias domésticas e relatos de experiências de
todo o mundo, as partes interessadas conhecem áreas concretas de
aplicação dos produtos Blum em vários ambientes. Como posso aproveitar
mais o espaço disponível existente? Que soluções inovadoras de
armazenamento posso realizar com auxílio dos produtos Blum? Que dicas e
truques os profissionais de mobiliário e planificação têm para mim?
Fabricantes como construtores de móveis e marceneiros também recebem
mais informações sobre especificações técnicas e serviços de suporte.



Funcionalidade e conforto em foco

A jornada pelo mundo internacional do design de interiores em blum-
inspirations.com não envolve apenas design. As contribuições são
igualmente dedicadas a áreas ambientais dinâmicas e aspectos funcionais
como a melhoria dos processos de trabalho e ergonomia. Na Blum,
adquirirmos importantes conhecimentos para isso por meio de nossa
pesquisa intensiva de mercados e necessidades. Na plataforma, todos são
convidados a nos acompanhar.



A inspiração está em toda parte

Desde a planificação até a implementação: em blum-inspirations.com, todos
os ambientes são levados em consideração. Cozinha, banheiro, hall de
entrada, sala e dormitório e, naturalmente, também o home office. Não
importa onde soluções de armazenamento inteligentes e surpreendentes
sejam necessárias: os produtos Blum estão lá.



Lado a lado

Em blum-inspirations.com, as ideias do mundo analógico do ambiente e a
apresentação digital de uma ampla variedade de soluções criativas se
juntam. Os fabricantes aprendem mais sobre as necessidades e o estilo de
vida de seus clientes, enquanto os consumidores finais obtêm uma visão do
mundo dos profissionais e construtores de móveis. Conforme o interesse, as
contribuições oferecem informações detalhadas até chegar aos respectivos
produtos Blum utilizados e aos E-SERVICES, como, por ex., o projetista de
setores, o configurador de produtos e o configurador de armários,
downloads de documentações de planificação ou informações sobre o
showroom mais próximo .

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


Novos impulsos: Revista Blum Inspirations

Tal como a plataforma, a revista Blum Inspirations também oferece
conteúdo editorial como Dicas & Truques sobre o tópico ‘Morar’.

Deixe-se levar pela inspiração!

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


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

LAVANDERIA

Auxiliar versátil
com retenção
segura

DESIGN

“Beleza e
praticidade ao
mesmo tempo”.

ESPAÇO DISPONÍVEL

Moradia moderna
no antigo edifício
de loja de
bordados

ERGONOMIA

10 dicas para a
cozinhas dos seus
sonhos
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mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
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