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Zóna „Zásoby“



chléb

káva, čaj, kakao

cornflakes a müsli

konzervy

těstoviny, rýže, přílohy

hotové potraviny

cukr, mouka, krupice

chlazené potraviny

(v ledničce a mrazáku)

pochutiny

Skříně s vnitřními výsuvy výrazně zvyšují kom-

fort používání. S vnitřními výsuvy máte vždy

dobrý přehled o Vašich zásobách.

Co vše je zde uloženo?

Vnitřní výsuvy poskytují výhody



14

      Zóna „Ukládání“



Co vše je zde uloženo?

Velký úhel otevření těchto závěsů umožňuje

přístup do skříňky bez omezení a zvyšuje

komfort ve srovnání se závěsy s menším úhlem

otevření.

jídelní příbory

jídelní nádobí

kávový servis

sklenice, dezertní misky

prázdné dózy na potraviny

různé drobnosti

zřídka používané drobné spotřebiče

Závěs CLIP top pro horní skříňky
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      Zóna „Mytí“



Toto řešení využívá úložný prostor přímo pod

dřezem, který obvykle zůstává nevyužit.

Při výběru kování je třeba vzít v úvahu, že výsuv

s odpadkovými koši je vůbec nejpoužívanějším

výsuvem v kuchyni.

Dodatečný praktický úložný prostor

třídění odpadu

mycí pomůcky

mycí prostředky

náplně do myčky

odpadkové pytle

utěrky

nákupní tašky

Co se nachází v této zóně?
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      Zóna „Příprava“



pracovní příbory a pomůcky

drobné elektrické spotřebiče

prkénka

octy, oleje, omáčky apod.

koření

pracovní misky

kuchyňský robot

váha

dózy s potravinami

Co je důležitého v zóně přípravy?

Ve výsuvu Blum na lahve jsou lahve a prkénka

uloženy bezpečně a jsou snadno dosažitelné.

Odpovídající příčné vnitřní členění zajišťuje

oporu a přehled.

Nerezová vana namísto dna umožňuje snadné

čištění.

ORGA-LINE
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      Zóna „Vaření/pečení“



pracovní příbory

pánve

hrnce

zvláštní nádobí

plechy

formy a pečící fólie

přísady a pomůcky pro pečení

chňapky

kuchařky

návody

Jak vypadá zóna
„vaření/pečení“?

Nádobí, které často používate k vaření, by mělo

být uloženo nejlépe přímo u sporáku, aby bylo

rychle a snadno na dosah.

Příčné členění v zadní části zásuvky vytváří

pořádek a přehled.

Výsuv Blum na hrnce
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BLUMOTION:  Perfektní pohyb,
jemný a tichý

Dvířka, zásuvky a výsuvy dnes fungují mno-

hem komfortněji.

Inovativní funkce BLUMOTION zajišťuje rovno-

měrné, jemné a tiché dovírání. Zcela nezávisle

na tom, jakou silou výsuv nebo dvířka zavřete,

případně zda je zásuvka plná nebo prázdná.

BLUMOTION je k dispozici také ke dvířkům – to

umožňuje jemné a tiché dovírání dvířek horních

skříněk.

Tento komfort Vás potěší každý den!
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Větší funkčnost,
design a emoce



Vše na dohled

Plné výsuvy a vyšší zadní a boční stěny umož-

ňují využít výsuvy k ukládání do celé jejich

výšky.

Získáte až o 55 % více úložného prostoru na

jeden výsuv.

Jak získáte ještě více
úložného prostoru

S variabilním členěním ORGA-LINE můžete

uspořádat výsuvy a zásuvky zcela dle Vašich

potřeb. K dispozici máte nerezové misky,

podélné a příčné členění. Misky se snadno

udržují, dokonce se dají mýt v myčce.


