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ЛАСКАВО ПРОСИМО НА
BLUM INSPIRATIONS

Blum Inspirations – це джерело натхнення для
всіх, хто захоплюється креативними рішеннями
для меблів, професійно чи приватно.
Складальники, виробники меблів, архітектори,
дизайнери інтер’єру, а також кінцеві споживачі
почерпнуть тут пропозиції, поради та по-новому
інтерпретовані знайомі рішення.

2 хвилини
Гьохст, Австрія



Практичний досвід, тренди та інновації
прокладають шлях для нових рішень

Розуміти потреби та бажання наших клієнтів, ділитися відкриттями та
ідеями про варіанти використання з нашими клієнтами – важливе для
нас завдання. Цей діалог – рушійна сила для розвою нових виробів та
сервісів.



Віртуальне знайомство з усім світом

У відеороликах, домашніх історіях та розповідях із власного досвіду
можна почерпнути ідеї та розмаїті можливості, як використовувати
вироби Blum у різних житлових приміщеннях. Як найефективніше
використати корисний простір? Які новітні рішення для зберігання
можна реалізувати із виробами Blum? Які поради та рекомендації
можуть дати мені фахівці в галузі проєктування меблів? Виробники,
проєктувальники та збиральники меблів можуть отримати додаткову
інформацію про технічну специфікацію та допоміжні сервіси.



Фокус на функціональність та комфорт

Подорож світом облаштування простору на blum-inspirations.com не
обмежена лише темою дизайну. У статтях розповідаємо про динамічний
житловий простір та функціональні аспекти, як-от ефективні робочі
процеси та ергономіку. Важливі відкриття в цих темах компанія Blum
отримує, активно досліджуючи ринок та потреби клієнтів. Ми
запрошуємо ознайомитися з нашою платформою.



Натхнення – всюди

Від проєктування і до втілення в життя: на blum-inspirations.com ми
звертаємо увагу на всі житлові приміщення. Кухня, ванна кімната, вхідна
зона, вітальня, спальня і, звичайно, хоум-офіс. Усюди, де потрібні
розумні та неочікувані рішення для корисного простору, компанія Blum
готова допомогти.



Рука в руку

На blum-inspirations.com об’єднані два чинники: ідеї з аналогового світу
та цифрова презентація найрізноманітніших творчих рішень.
Виробники краще вивчають потреби та спосіб життя своїх клієнтів, а
кінцеві споживачі знайомляться зі світом професіоналів та меблярів.
Залежно від зацікавлення, статті містять детальну інформацію про
вироби та елекронні сервіси від Blum, що використовуються в кожному
окремому випадку. Такі як планувальник зон, конфігуратор виробів і
конфігуратор корпусів, завантаження проєктної документації або
інформації щодо найближчого шоу- руму.

Свіжі ідеї: журнал “Blum Inspirations”

Так само як і платформа журнал „Blum Inspirations“ пропонує
редакційний матеріал і поради на тему житла.

Нехай уява надихне Вас!

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms
https://publications.blum.com/2022/ep557/uk/


Це також може зацікавити тебе

Julius Blum GmbH

Завод 2

Індустріштрасе, 1

6973 Гьохст

Австрія

Телефон +43 5578
705 - 0

Електронна адреса

Про нас

Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.

Дізнатись більше

ПРАЛЬНЯ

Універсальний
помічник з
надійною
фіксацією

ДИЗАЙН

“Вона мусить
бути красивою та
практичною
водночас”

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Сучасне житло у
старій майстерні
з пошиття одягу

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

10 порад для
кухні твоєї мрії
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