
BLUM INSPİRATİONS’A
HOŞ GELDİNİZ

Blum Inspirations, ister profesyonel ister özel
kullanım ister her ikisi için olsun, yaratıcı mobilya
fikirlerine hayran herkese yönelik gitgide gelişen bir
ilham kaynağıdır. Marangozlar, mobilya üreticileri,
mimarlar, iç dekoratörler, ama aynı zamanda son
kullanıcılar da burada, öneriler, ipuçları ve bilinen
çözümlerin yeni yorumlarını buluyorlar.

2 dakika
Hoechst, Avusturya

Blum Inspirations’a hoş geldiniz

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


Uygulama ile oluşan bilgi birikimi,
trendler ve ilham veren fikirler, yeni
çözümlerin önünü açıyor

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve de ortaklarımız ile bilgi
ve uygulama fikirleri paylaşmak, Blum’da bizim için önde geliyor. Bu diyalog,
ürünlerimizin ve servislerimizin geliştirilmesinde önemli bir taşıyıcı güç
oluyor.



Dünyaya sanal bakış

Dünyanın dört bir yanından uygulama videoları, ev yaşamından hikayeler ve
farklı deneyimlerden derlenen raporlar sayesinde bu konularla ilgilenenler,
Blum ürünlerinin çeşitli yaşam alanlarında belirgin kullanım imkanlarını
keşfediyorlar. Mevcut alandan nasıl daha fazlasını elde edebilirim? Blum
ürünleri ile hangi yenilikçi saklama çözümlerini gerçekleştirebilirim?
Planlama ve dekorasyon uzmanları bana hangi ipuçları ve öneriler verebilir?
Ayrıca, mobilya imalatçıları ve marangozlar gibi uygulayıcılar, teknik
özellikler ve destekleyici servisler ile ilgili ilave bilgiler elde edebiliyorlar.



Odak noktası fonksiyon ve konfor

blum-inspirations.com ile uluslararası dekorasyon dünyasında çıkacağınız
yolculuk, sadece tasarım temasını içermiyor. Programlar, iş akışı ve
ergonominin geliştirilmesi gibi işlevsel konuları ve dinamik yaşam alanlarını
eşit olarak ele alıyor. Ayrıca Blum’da biz, yoğun pazar ve ihtiyaç
araştırmalarımız sayesinde önemli bilgiler ediniyoruz. Bu platforma herkes,
başkalarının nasıl çözümler ürettiğini görmeye davetlidir.



İlham veren fikirler her yerde
kullanılabilir

Planlamadan uygulamaya kadar, blum-inspirations.com platformunda tüm
yaşam alanları dikkate alınıyor: Mutfak, banyo, giriş alanı, oturma ve yatak
odaları ve de elbette ev ofis. Akıllı ve şaşırtıcı saklama alanı çözümleri nerede
isteniyorsa Blum ürünleri orada oluyor.



El ele

blum-inspirations.com platformunda, analog ev yaşamı dünyasından fikirler,
dijital ortamda çekici bir şekilde sunuluyor. Uygulayıcılar, müşterilerinin
ihtiyaçları ve yaşam stilleri hakkında daha fazla şey öğreniyor, son tüketiciler
de profesyonellerin ve mobilya imalatçılarının dünyasından bilgi ediniyor.
Yazılar, ilgi alanına göre tüm Blum ürünleri ve alan planlayıcı, ayrıca ürün
konfigüratörü ve de gövde konfigüratörü, size en yakın showroom tanıtımları
veya planlama dokümanları download imkanları hakkında detaylı bilgiler
sunuyor.

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


Yeni yaratıcı fikirler: Blum Inspirations
dergisi

Blum Inspirations dergisi de, aynı platform gibi, yazılı içerikler ve ayrıca, ev
yaşamı konusunda öneriler & ipuçları sunuyor.

Bırakın, size de ilham versin!

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


Bu da ilginizi çekebilir
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E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

ÇAMAŞIR ALANI

Tabla tipi
çekmece: Güvenli
bir tutuşa sahip
çok yönlü
yardımcı

TASARIM

Ada mutfak: Aynı
anda hem güzel
hem de pratik
olmalı

SAKLAMA ALANI

Yenileme: Eski
binalarda modern
yaşam

ERGONOMİ

Hayalindeki
mutfak için 10
öneri
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