
4 AŞAMADA MÜKEMMEL
SAKLAMA ALANI YARATIN

Dikkatli tasarlanmış dolap çözümleri, eşyalar için yer
eksikliğini karşılar ve düzen yaratır ... özellikle açık
yaşam alanlarında. Blum fikirlerinin yardımıyla,
aklınıza gelmeyen yerlerde kolayca saklama alanı
oluşturabilirsiniz.

3 dakika
Dünyada

4 aşamada mükemmel saklama alanı yaratın

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


SPACE TOWER

Eşyaların büyük bölümü mutfağa yerleştirilir. Burada sadece tabak çanak ve
mutfak gereçleri değil, erzaklar da saklanır. Yükseklik, genişlik ve derinlik
olarak kişisel uyarlanabilen dolap çözümü SPACE TOWERçok geniş saklama
alanı sunar. Tek tek açılan çekmeceler, en arka köşeye kadar iyi bir görüş ve
rahat bir erişim sağlar. SPACE TOWER, diğer yaşam alanları için de uygundur.

https://www.blum.com/spacetower




SPACE STEP

Akıllı baza çözümü SPACE STEP iki şekilde daha fazla alan yaratır: Bir
taraftan, gizli yardımcı ile mobilyanın üst kısımlarına erişim kolaylaştığından
daha yüksek dolaplar planlanabilir. Diğer taraftan, baza içine az kullanılan
eşyalar depolanabilir. Pratiktir; SPACE STEP sayesinde çocuklar, güvenli bir
şekilde tezgaha veya lavaboya erişebilir.

https://www.blum.com/spacestep


SPACE TWIN

Kullanılmayan boşluklar, bu küçük dolap sayesinde baharatlar veya fırın
tepsileri için değerli bir saklama alanına dönüşür. Tezgaha veya ocağa yakın
yerleştirildiğinde SPACE TWIN mutfakta katedilen mesafeleri kısaltır ve iş
akışını kolaylaştırır. Bu dolap, dar tasarımına rağmen stabil ve yüke
dayanıklıdır ve de ağır şişeler ile doldurulabilir.

https://www.blum.com/spacetwin


SPACE CORNER

Zor erişilen yerler için de bir çözüm mevcut: Yükseklik ve genişlik olarak
esnek uyarlanabilen SPACE CORNER ile her köşeden faydalanılabilir.
Ergonomik tam çekişli çekmeceler sayesinde, ister çatal bıçak ister başka bir
gereç olsun, her şeye zahmetsiz erişilir. Yüksek arkalık ve yan paneller,
saklama hacmini arttırır ve eşyaların mobilya içine düşmesini engeller.

https://www.blum.com/spacecorner2


Blum’un sunduğu büyük artı değer
Ergonomi ve konfor, saklama alanının ve dolayısıyla mobilyanın kalitesi için
çok önemlidir. Mekanik ve elektrikli dört hareket teknolojimiz BLUMOTION,
SERVO- DRIVE, TIP- ON BLUMOTION  ve TIP- ON çekmecelerin ve kapakların

yumuşak ve sessiz açılmasını ve kapanmasını sağlar. Mobilyaları az bir
çabayla kolay kullanma, eşyaları alma ve yerine koymayı bir keyfe

dönüştürür.

https://www.blum.com/blumotion
https://www.blum.com/servodrive
https://www.blum.com/tiponblumotion
https://www.blum.com/tipon
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Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AVUSTURYA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

SPACE TWIN

Mikro yaşam için
dolaplar: Dar ve
çok işlevli

SPACE STEP

Gizli yardımcı
olarak baza
çözümü SPACE
STEP

MUTFAK

Mutfağı kolayca
yenileme

SAKLAMA ALANI

Eviyenin altında
daha fazla düzen
için öneriler ve
ipuçları 
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