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Elegáns design

Egyszerű kezelés

Ötletek a praktikus konyhához

Ötletek a konyhájához 

Ötletek a fürdőjéhez

Ötletek az alvó- és lakóterületéhez

Programáttekintés

Rendelési információ

Fiók

Kihúzó

Konyhai segítők

moving ideas

Szép rend –  
minden lakótérben.
Az AMBIA-LINE minden fiókban rendet teremt. A belső osztórendszer 
a keskeny keret design-nak köszönhetően, sokféle lehetőséget nyújt a 
bútor belsejének rendezettségéhez. 

AMBIA-LINE | Tartalom 
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Nemes acéldesign
A porszórt acélból készült keretek négy 
színváltozatban kaphatók. 
Így fiókok és belső kialakítások egymás-
hoz illeszthetők.

Karbonfekete matt

Orionszürke matt 

Indiumszürke matt

Selyemfehér matt
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Tennessee dió

Nebraska tölgy

Bardolino tölgy

Elegáns fadesign
A keretek acél és fadekorok kombiná-
ciójában három különleges változatban 
kaphatók. A bútorbelső kihangsúlyozá-
sáért

AMBIA-LINE | Elegáns design 
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Az AMBIA-LINE fiókja beosztásában teljesen szabad 
kezet hagy Önnek – függetlenül attól, hogy mit tárol 
benne. A keretek azonnal használatra készek, illenek 
minden fiókba és minden lakóterületre.

Praktikus funkció –  
sokoldalú felhasználás

Elegáns design 
Az AMBIA-LINE egyszerűsített formanyelve illik a  
LEGRABOX és a MERIVOBOX letisztult vonalaihoz.

Könnyű kezelhetőség 
A keretek tetszőlegesen helyezhetők el a fiókokban.  
A biztonságos tartásról a mágnesrögzítő és a csúszás-
gátló gondoskodik.

Egyedi beállítás 
A keresztosztó méretei a tárolandó dolgokhoz  
rugalmasan állíthatók.
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AMBIA-LINE | Egyszerű kezelés 
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www.blum-inspirations.com

A Blum ötletei:  
Praktikus megoldások 
az otthona számára

Fedezzen fel izgalmas ötleteket a még  
minőségibb komfortért minden lakótérben!
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Mozgáskomfort
A bútorok nyitása és zárása egyszerű mozdulattal 
megoldható.

Ergonómia
Minden könnyen elérhető és átláthatóan rendezett.

Design
Támogatjuk az egyedi kívánságokat.

Tárolótér
A meglévő tárolótér optimális kihasználása.

A mindennapi életben már jól bevált konyhák,  
gyönyörűek és egyben praktikusak is.
A praktikus konyha ismérvei

 – Egyszerű munkafolyamatok (ergonómia)
 – Optimális térkihasználás (tárolótér)
 – Magasfokú mozgáskomfort
 – Nagy kialakítási szabadság (design)

A Blum innovatív vasalataival, ötletes szekrénymeg-
oldásaival és hasznos tapasztalatai átadásával járul 
hozzá a praktikus konyhák tervezéséhez.

AMBIA-LINE | Tippek a praktikus konyhához 
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AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 

Ötletek a konyhájához
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Acéldesign 
Karbonfekete matt

AMBIA-LINE evőeszközöknek
 – A softtouch-bevonattal ellátott evőeszköztartóban az 
evőeszköz szinte zajmentesen helyezhető el.

 – Az evőeszköztartó és a keretek egyedileg  
kombinálhatók.

Részletes információk a díjakról:

AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 
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AMBIA-LINE munkaeszközöknek és 
AMBIA-LINE-fóliavágó

 – Hogy minden mozdulat kiszámítható 
legyen, a habverő, a zöldséghámozó 
és a merőkanál is szépen tárolható.

 – Az AMBIA-LINE fóliavágóval a fólia 
gyűrődésmentesen kihúzható és egye-
nesen levágható.

Acéldesign 
Orionszürke matt

AMBIA-LINE apróságoknak
 – Az apróságok megfelelően szervezet-
ten és azonnal kéznél vannak.

 – A ritkán szükséges dolgok is helyet 
találnak a keretekben és azonnal 
használatra készek.

Fadesign 
Nebraska tölgy
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AMBIA-LINE evőeszközöknek
 – Az evőeszköztartó letisztult vonalat 
biztosít az evőeszközkészlet számára.

 – A minőségi anyagokat egy nedves 
kendővel könnyedén tisztíthatjuk.

Fadesign 
Bardolino tölgy

AMBIA-LINE-késtartó
 – 9 különféle nagyságú kés tárolható 
rendben és biztonságosan a késtar-
tóban.

 – A minőségi műanyag és ujjlenyomatál-
ló inox minden pengének ellenáll.

AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 

Acéldesign 
Karbonfekete matt
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Blum-tányértartó
 – Akár 12 tányér rakható egymásra a kihúzóban, és 
szállítható kényelmesen, pl. az étkezőasztalra.

 – A tányértartó fokozatmentesen állítható különböző 
tányérméretekhez.

Acéldesign 
 
Orionszürke matt
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AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 
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AMBIA-LINE élelmiszer tároláshoz
 – A SPACE TOWER élelmiszer tároló 
szekrényben áttekinthetően helyezhe-
tők el nagy dobozok vagy kis csoma-
gok.

 – A nyitott csomagok, mint liszt, cukor 
vagy rizs is biztosan állnak a csúszás-
mentes AMBIA-LINE-keretben.

AMBIA-LINE műanyag  
tárolóedényekhez

 – A kihúzóban a tarka összevisszaság 
helyett áttekinthető rend uralkodik.

 – Minden műanyag tárolóedénynek 
megvan a fedele – hosszú keresés 
nélkül.

Fadesign 
Bardolino tölgy

Acéldesign 
Karbonfekete matt
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AMBIA-LINE mosogatószereknek 
 – A mosogató kihúzó a mosogató alatti 
extra helyet használja ki és optimáli-
san rendszerezhető.

 – A mosogatószerek, szivacsok és kefék 
ott vannak elhelyezve, ahol szükség 
van rájuk.

AMBIA-LINE szelektív  
hulladéktároláshoz

 – A tisztítószerek biztonságosan, és  
a szemetes vödörtől elkülönítve  
tarthatók a kihúzóban.

 – A rugalmas keresztosztó a flakonmé-
retekhez igazítható.

AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 

Acéldesign 
Karbonfekete matt

Acéldesign 
Karbonfekete matt
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AMBIA-LINE edényeknek és  
fedőknek 

 – A főzőedény különösen praktikusan,  
a főzőfelület alatt került a kihúzóba.

 – A fedők a keresztkorlátnak köszön-
hetően ferdén állva helyezhetők el és 
gyorsan elérhetők.

Acéldesign 
Indiumszürke matt

AMBIA-LINE főzőeszközökhöz
 – Főzőkanalak, palacsinta sütők, habve-
rő azonnal használatra kész.

 – A keresztosztók illeszkednek az esz-
közök hosszához.

Acéldesign 
Karbonfekete matt



21

AMBIA-LINE üvegekhez és  
vágódeszkákhoz

 – Az üvegek biztonságosan állnak és 
azonnal kéznél vannak.

 – A valamivel szélesebb kihúzók  
kiegészítő helyet kínálnak pl.  
vágódeszkák számára.

AMBIA-LINE-fűszertartó
 – A különböző méretű fűszeres tasakok 
kényelmes helyet találnak.

 – A bors, fahéj és koriander címkéi a 
fűszerek ferde elhelyezése miatt köny-
nyen olvashatók.

Acéldesign 
Selyemfehér matt

AMBIA-LINE | Ötletek a konyhájához 

Acéldesign 
Karbonfekete matt
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Ötletek a fürdőjéhez
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AMBIA-LINE | Ötletek a fürdőjéhez 
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AMBIA-LINE ápolási termékekhez
 – A kéztörlők, testápolók és flakonok 
tetszetős rendben vannak.

 – A kereteket egy nedves kendővel  
könnyedén tisztíthatjuk.

Acéldesign 
Selyemfehér matt

Acéldesign 
Selyemfehér matt

AMBIA-LINE kozmetikai cikkekhez
 – Szépségápolási termékek pillanatok 
alatt átláthatók.

 – A keretekben még a kis dolgok is 
biztonságosan tarthatók és bármikor 
elérhetők.
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AMBIA-LINE | Ötletek a fürdőjéhez 

AMBIA-LINE valamennyi fürdőszobai 
tartozékhoz

 – A szép rend a fürdőt wellness-oázissá 
varázsolja.

 – A hosszú élettartamú anyagokból ké-
szült keretek a levegő magas páratar-
talmának is ellenállnak.

Fadesign 
Nebraska tölgy
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AMBIA-LINE | Ötletek az alvó- és lakóterületéhez 

Ötletek az alvó-  
és lakóterületéhez
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AMBIA-LINE pelenkázási cikkekhez
 – A pelenkák, kendők és hintőpor gyor-
san elérhető és a kisbabát biztonságo-
san szemmel tarthatjuk.

 – A szép rendezettséggel garantáltan 
nem tűnik el egy zokni sem.

Fadesign 
Bardolino tölgy

AMBIA-LINE a tiniholmikhoz.
 – Mindennek állandó helye van így gyor-
san rendet tehetünk.

 – Csillám, neon vagy állatminta – a 
rugalmas keresztosztók minden divat-
irányzathoz passzolnak.

Acéldesign 
Selyemfehér matt
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AMBIA-LINE kiegészítőkhöz
 – Selyemkendők, kesztyűk és ékszerek 
elegáns bemutatása.

 – Így gyorsan megtalálja a megfelelő 
kiegészítőt.

Fadesign 
Nebraska tölgy

AMBIA-LINE ruházathoz
 – Póló, öv vagy zokni – ezekkel a  
keretekkel minden rendezett marad.

 – Ilyen jó áttekinthetőség mellett a meg-
jelenés rekordidő alatt összeállítható.

Acéldesign 
Indiumszürke matt

AMBIA-LINE | Ötletek az alvó- és lakóterületéhez 
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AMBIA-LINE emlékekhez
 – A képeslapok és emlékek áttekinthetően rendezettek.
 – A stílusos tárolás újbóli felfedezésre és emlékezésre 
invitál.

Fadesign 
Tennessee mogyoró
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AMBIA-LINE | Ötletek az alvó- és lakóterületéhez 
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Fadesign 
Bardolino tölgy

AMBIA-LINE a varró- és  
barkácstartozékokhoz

 – A szabadon elhelyezhető keretek a 
kihúzót kreatív varródobozzá teszik.

 – A rend vörös fonálként vonul végig a 
fiókon.

AMBIA-LINE játékokhoz
 – A szép rend igazi gyerekjátékká válik.
 – A keretek könnyen tisztíthatók, ha 
összekoszolódnak.

Fadesign 
Nebraska tölgy
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AMBIA-LINE dekorációs cikkekhez
 – A keretek helyet kínálnak a különböző 
formájú és méretű vázák és gyertya-
tartók számára.

 – Az érzékeny és törékeny tárgyak  
biztosan állnak.

AMBIA-LINE az irodaiszereknek
 – A szép rend támogatja a koncentrált 
munkavégzést.

 – A csokoládé a fáradt idegeknek azon-
nal elérhető.

Acéldesign 
Karbonfekete matt

Acéldesign 
Karbonfekete matt

AMBIA-LINE | Ötletek az alvó- és lakóterületéhez 
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CS-M
OG-M
IG-M
SW-M

N01C
NU01
E02G
EC02
E01S
EC01

www.blum.com/produktkonfigurator

AMBIA-LINE
Programáttekintés

Acéldesign Fadesign

Karbonfekete matt

Tennessee dióOrionszürke matt 

Nebraska tölgyIndiumszürke matt

Selyemfehér matt Bardolino tölgy

Állítsa össze AMBIA-LINE belső osztóit 
A terméktervezőben tervezze meg teljesen egyedi  
AMBIA-LINE alkalmazását. 

Szín

Karbonfekete matt
Orionszürke matt
Indiumszürke matt
Selyemfehér matt

Tennessee dió/CS-M
Tennessee dió
Nebraska tölgy/OG-M (E02G)
Nebraska tölgy
Bardolino tölgy/SW-M (E01S)
Bardolino tölgy

Többet a terméktervezőről:
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AMBIA-LINE | Programáttekintés 

Méretek

Keskeny keret
Szélesség 100 mm
Hossz 422 / 472 / 522 / 572 mm
Magasság 50 mm

Magas keret (hosszú)
Szélesség 218 mm
Hossz 370 mm
Magasság 110 mm

Széles keret
Szélesség 200 mm
Hossz 422 / 472 / 522 / 572 mm
Magasság 50 mm

Magas keret (rövid)
Szélesség 242 mm
Hossz 270 mm
Magasság 110 mm

Kereszt- és hosszanti korlát
Magasító korlát a megfelelő  
szélességre történő vágáshoz

Üvegtartó készlet
Szélesség 100 mm vagy 200 mm
A szerszám nélküli felhelyezéshez 
keskeny vagy széles keretekre

Rövid keret
Szélesség 242 mm
Hossz 272 mm
Magasság 50 mm

Evőeszköztartó
Szélesség 300 mm
Hossz 422 / 472 / 522 / 572 mm
Magasság 50 mm

Konyhai segítők

Késtartó
Szélesség 187 mm
Hossz 409 mm
Széles keretek esetén

Fóliavágó
Szélesség 187 mm
Hossz 409 mm
Széles keretek esetén

Fűszertartó
Szélesség 205 mm
Hossz 356 mm
Magas keretek esetén (hosszú)

Blum-tányértartó
Ø 186-322 mm átmérőjű tányérokhoz
Magasság 170 mm
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SW-M / OG-M IG-M OG-M CS-M

450 300 ZC7S450BS3

500 300 ZC7S500BS3

550 300 ZC7S550BS3

600 300 ZC7S600BS3

650 300 ZC7S650BS3 *

NL 

AMBIA-LINE | Fiók

Rendelési információ

Fiók

Evőeszköztartó

NL (mm)

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Névleges hosszúság 

Szélesség (mm)

 – Keretek porszórt acélból selyemfehér matt, indiumszürke 
matt,orionszürke matt, karbonfekete matt színekben

 – A tálcák bevonata indiumszürke matt, orionszürke matt, 
karbonfekete matt softtouch anyag

 – Ellenálló, hangelnyelő felület
 – A fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
 – Alkalmazható M és K magasságú LEGRABOX és 
MERIVOBOX fiókhoz valamint belső fiókhoz

 – Keretmagasság 50 mm

Acéldesign
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SW-M IG-M OG-M CS-M

450 100 ZC7S450RS1

500 100 ZC7S500RS1

550 100 ZC7S550RS1

600 100 ZC7S600RS1

650 100 ZC7S650RS1 *

SW-M IG-M OG-M CS-M

270–400 242 ZC7S300RSU

SW-M IG-M OG-M CS-M

M 242 ZC7A0U0M

K 242 ZC7A0U0K

SW-M IG-M OG-M CS-M

50 242 ZC7Q0U0SS

SW-M IG-M OG-M CS-M

50 100 ZC7Q010SS

SW-M IG-M OG-M CS-M

450 200 ZC7S450RS2

500 200 ZC7S500RS2

550 200 ZC7S550RS2

600 200 ZC7S600RS2

650 200 ZC7S650RS2 *

SW-M IG-M OG-M CS-M

50 200 ZC7Q020SS

NL 

AMBIA-LINE | Fiók

Fiók

Rendelési információ

Fiókkeret - 100 mm

Fiókkeret – 242 mm

Adapterprofil fahátfalra rögzítéshez (opció)

Keresztosztó (választható)

Keresztosztó (választható)

Magasság

Magasság (mm)

Magasság (mm)

Mágnessel a hátfalhoz vagy kávához rögzíthető

350 mm névleges hosszúságtól javasolt

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

NL (mm)

NL (mm)

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Fiókkeret - 200 mm

Keresztosztó (választható)

Magasság (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

NL (mm)

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Névleges hosszúság 
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E01S E02G N01C

450 300 ZC7S450BH3

500 300 ZC7S500BH3

550 300 ZC7S550BH3

600 300 ZC7S600BH3

650 300 ZC7S650BH3

NL 

Rendelési információ

 – Fadesign keretek Bardolino tölgyből, Nebraska tölgyből, 
Tennessee dióból

 – terrafekete matt, orionszürke matt, karbonfekete matt 
acélelemek

 – A fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
 – Alkalmazható M és K magasságú LEGRABOX és 
MERIVOBOX fiókhoz valamint belső fiókhoz

 – Keretmagasság 50 mm

Evőeszköztartó

Szélesség (mm)NL (mm)

AMBIA-LINE | Fiók

Fiók

Fadesign

Névleges hosszúság 
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E01S E02G N01C

270–400 242 ZC7S300RHU

EC01  EC02 NU01

50 242 ZC7Q0U0SH

EC01  EC02 NU01

50 100 ZC7Q010SH

E01S E02G N01C

450 100 ZC7S450RH1

500 100 ZC7S500RH1

550 100 ZC7S550RH1

600 100 ZC7S600RH1

650 100 ZC7S650RH1

E01S E02G N01C

450 200 ZC7S450RH2

500 200 ZC7S500RH2

550 200 ZC7S550RH2

600 200 ZC7S600RH2

650 200 ZC7S650RH2

EC01  EC02 NU01

50 200 ZC7Q020SH

NL 

AMBIA-LINE | Fiók

Fiók

Rendelési információ

Fiókkeret – 242 mm

Keresztosztó egyes (választható)

Keresztosztó egyes (választható)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

NL (mm)

Magasság (mm)

Magasság (mm)

Fiókkeret - 100 mm

Szélesség (mm)NL (mm)

Fiókkeret - 200 mm

Szélesség (mm)NL (mm)

Keresztosztó egyes (választható)

Szélesség (mm)Magasság (mm)

Névleges hosszúság 
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SW-M IG-M OG-M CS-M

270–650 242 ZC7F300RSU

SW-M IG-M OG-M CS-M

400–650 218 ZC7F400RSP

SW-M IG-M OG-M CS-M

C | E 242 ZC7A0U0C

F 242 ZC7A0U0F *

SW-M IG-M OG-M CS-M

C | E 218 ZC7A0P0C

F 218 ZC7A0P0F *

SW-M IG-M OG-M CS-M

110 242 ZC7Q0U0FS

SW-M IG-M OG-M CS-M

110 218 ZC7Q0P0FS

NL 

AMBIA-LINE | Kihúzó

Kihúzó

Rendelési információ

 – Keretek porszórt acélból selyemfehér matt, indiumszürke 
matt, orionszürke matt, karbonfekete matt színekben

 – Elegáns, keskeny design
 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
 – Rugalmas keresztosztás tárolni valókhoz, lyukraszterben 
szerszám nélkül állítható

 – Alkalmazható LEGRABOX C és F magasságú  
frontkihúzóhoz

 – Alkalmazható MERIVOBOX E magasságú frontkihúzóhoz
 – 270–650 mm-es névleges hosszúsághoz
 – Keretmagasság 110 mm

Fiókkeret 270 mm névl. hosszúságtól

Fiókkeret 400 mm névl. hosszúságtól

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

NL (mm)

NL (mm)

Adapterprofil fahátfalra rögzítéshez (opció)

Adapterprofil fahátfalra rögzítéshez (opció)

Magasság

Magasság

350 mm névleges hosszúságtól javasolt

350 mm névleges hosszúságtól javasolt

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Keresztosztó (választható)

Keresztosztó (választható)

Magasság (mm)

Magasság (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Acéldesign

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Névleges hosszúság 
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SW-M IG-M CS-M

ZC4U10E0

ZC4U11E0

SW-M IG-M CS-M

1059 ZR4.1059U

SW-M IG-M CS-M

84 ZC4U10F0

SW-M OG-M CS-M

ZC7U10E0

ZC7U11E0

SW-M OG-M CS-M

1080 ZR7.1080U

SW-M OG-M CS-M

84 ZC7U10F0

AMBIA-LINE | Kihúzó

Kihúzó

LEGRABOX rendelési információ

MERIVOBOX rendelési információ

 – Keresztosztók alumíniumból selyemfehér matt, indiumszürke 
matt, orionszürke matt, karbonfekete matt színekben

 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart 
 – Alkalmazható LEGRABOX C és F magasságú  
frontkihúzóhoz

 – Alkalmazható MERIVOBOX E magasságú frontkihúzóhoz

Befogók

Hossza (mm)

Hossza (mm)

BOXCAP

BOXCOVER

Keresztosztó méretre vágáshoz

Hosszanti osztó

Befogók

Hossza (mm)

Hossza (mm)

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Keresztosztó méretre vágáshoz

Hosszanti osztó

Belső korpuszszélesség LW - 90 mm

Keresztosztónként kettőt kell rendelni

Belső korpuszszélesség LW - 111 mm

Acéldesign

Keresztosztónként kettőt kell rendelni
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SW-M IG-M OG-M CS-M

450 100 ZC7S450RS1

500 100 ZC7S500RS1

550 100 ZC7S550RS1

600 100 ZC7S600RS1

650 100 ZC7S650RS1 *

SW-M IG-M OG-M CS-M

450 200 ZC7S450RS2

500 200 ZC7S500RS2

550 200 ZC7S550RS2

600 200 ZC7S600RS2

650 200 ZC7S650RS2 *

SW-M IG-M OG-M CS-M

100 ZC7B0100S

200 ZC7B0200S

NL 

Kihúzó

Rendelési információ

 – Üvegtartókészlet fiókkerettel való kombinációhoz 450 mm 
névleges hosszúságtól acéldesign kivitelben

 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
 – Alkalmazható LEGRABOX C és F magasságú  
frontkihúzóhoz

 – Alkalmazható MERIVOBOX E magasságú frontkihúzóhoz
 – Beépítési magasság 140 mm (Fiókba való keret üvegtartó 
készlettel)

Fiókkeret – keskeny

Szélesség (mm)NL (mm)

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Belső kihúzású fiókhoz nem alkalmas.

450-től

450-től

Fiókkeret széles

Szélesség (mm)NL (mm)

* Indiumszürke matt színben nem érhető el

Üvegtartó készlet

NL (mm) Szélesség (mm)

AMBIA-LINE | Kihúzó

Acéldesign

Névleges hosszúság 
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E01S E02G N01C

270–650 242 ZC7F300RHU

E01S E02G N01C

400–650 218 ZC7F400RHP

EC01  EC02 NU01

110 242 ZC7Q0U0FH

EC01  EC02 NU01

110 218 ZC7Q0P0FH

NL 

Kihúzó

Rendelési információ

 – Fadesign keretek Bardolino tölgyből, Nebraska tölgyből, 
Tennessee dióból

 – terrafekete matt, orionszürke matt, karbonfekete matt 
acélelemek

 – Elegáns, keskeny design
 – Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
 – Rugalmas keresztosztás tárolni valókhoz, lyukraszterben 
szerszám nélkül állítható

 – Alkalmazható LEGRABOX C és F magasságú  
frontkihúzóhoz

 – Alkalmazható MERIVOBOX E magasságú frontkihúzóhoz
 – 270 mm - 650 mm-es névleges hosszúsághoz
 – Keretmagasság 110 mm

Fiókkeret 270 mm névl. hosszúságtól

Fiókkeret 400 mm névl. hosszúságtól

Keresztosztó egyes (választható)

Keresztosztó egyes (választható)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

NL (mm)

NL (mm)

Magasság (mm)

Magasság (mm)

AMBIA-LINE | Kihúzó

Fadesign

Névleges hosszúság 
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Konyhai segítők

AMBIA-LINE | Konyhai segítő

Kis segítők, nagy hatékonyság
A szép megjelenésű AMBIA-LINE 
konyhai segítők ötvözik a magas 
szintű designt az átgondolt funk-
cióval. Mivel a kés-, tányér- és 
fűszertartó valamint a frissentartó 
és alufólia vágók rendezettséget 
hoznak a konyhába. Minden 
kézre esik, mivel a konyhai esz-
közök a kihúzóban átláthatóan 
helyezkednek el, így könnyen 
hozzáférhetők.

Fóliavágó
A frissentartó és alufóliák a fóliavágóval gyűrődésmentesen 
kihúzhatók, és szakadás nélkül levághatók.

Blum-tányértartó
A fokozatmentesen állítható Blum-tányértartó 12 tányér táro-
lását teszi lehetővé csúszásmentesen a fiókban, ezenkívül 
kényelmesen hordozhatók is benne.

Késtartó
A késtartóban 9 kés tárolható biztonságosan, áttekinthetően és 
egy mozdulattal elérhetően.

Fűszertartó
A különböző méretű fűszeres üvegcsék a fűszertartóban átte-
kinthetően és borulásbiztosan helyezhetők el.

Konyhai segítők
  
Szerelés, beállítás és 
leszerelés 
 
www.blum.com/ 
ambialine-accessories
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OG-M

409 187 ZC7M0200

409 187 OG-M

ZC7C0000

ZC7C0001

OG-M

356 205 ZC7G0P0I

OG-M

186–322 ZC7T0350

AMBIA-LINE | Konyhai segítő

Konyhai segítők

Késtartó

Fóliavágó

Fűszertartó

Blum-tányértartó

Hossza (mm)

Hossza (mm)

Hossza (mm)

Tányér Ø (mm)

9 késnek

12 tányérig

Alkalmazható K és M magasságú fiókokhoz

Dupla egység, frissentartó és alufólia, fóliával

Dupla egység, frissentartó és alufólia, fóliával

Alkalmazható M és K magasságú fiókokhoz

450 mm-es névleges hosszúságtól

450 mm-es névleges hosszúságtól

Alkalmazható C és F magasságú LEGRABOX, E magasságú MERIVOBOX frontkihúzású fiókhoz

Alkalmazható C és F magasságú LEGRABOX, E magasságú MERIVOBOX frontkihúzású fiókhoz

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Tárolási magasság

Rendelési információ



Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. 
Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív 
vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató 
szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a 
globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös 
elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó 
ötleteket.

Több komfort és funkció a bútorok 
mindennapos használata során – 
ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Lakóminőség
Minden egy kézből: sokrétű 

termékpalettánkkal Ön 
megvalósíthatja az aktuális és 

jövőbeli lakástrendeket.

Választék

Világszerte figyelemmel kísérjük 
a lakástrendeket és kutatjuk a 

holnap megoldásait. Ismereteinket 
szívesen továbbadjuk Önnek.

Inspiráció
Mozgásban maradunk. Kíváncsian 
és kutató szellemmel fejlesztünk 
az Ön számára új termékeket és 

szolgáltatásokat.

Innováció

Méretre szabott szolgáltatásokkal, 
az Ön folyamataihoz igazítva 
segítjük az Ön napi munkáját.

Szolgáltatások
Sosem fejezzük be termékeink, 

szolgáltatásaink és saját magunk 
folyamatos fejlesztését.

Minőség

Vállaljuk a felelősséget. A 
partnerségért, munkavállalóinkért, 
a társadalomért és a környezetért.

Bizalom A Julius Blum cég 1952-ben 
kezdte meg működését patkó 

sarokvas gyártásával. Ma 
innovatív vasalatokat szállítunk 

ügyfeleinknek több mint 120 
országba.

moving ideas
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Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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