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DYNAMIC SPACE
Un standard de bucătărie nou
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vă asigure mulţi ani de plăcere şi satisfacţie

O bucătărie nouă, mai presus de orice, ar trebui să:
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Bucătăria dumneavoastră nouă trebuie să arate bine şi să dispună de 
aparate de uz casnic de înaltă calitate? Din fericire, bucătăriile oferă 
astăzi deja cu mult mai mult. Bucătăria modernă este croită individual 
pentru necesităţile şi stilul dumneavoastră de viaţă. Rezultatul: o folosire 
optimă a spaţiului şi o creştere a calităţii mişcării.

Experienţa ne arată că cei mai mulţi oameni păstrează o bucătărie 
aproximativ 20 de ani. De aceea, este important să acordaţi o atenţie 
deosebită nevoilor şi dorinţelor dumneavoastră, atunci când cumpăraţi 
o bucătătărie. În defi nitiv, bucătăria este spaţiul în care ne petrecem 
mult timp şi ar trebui privită ca un spaţiu agreabil în care să doreşti să 
te afl i. Este exact ceea ce Blum, producătorul de feronerie, îşi propune 
să realizeze prin iniţiativa sa, DYNAMIC SPACE.

Următoarele pagini vă oferă câteva sfaturi şi informaţii privind ceea ce 
aveţi de făcut atunci când vă alegeţi bucătăria şi vă prezintă unele 
lucruri la care trebuie să vă gândiţi înainte de a o cumpăra.

Cuprins

Spaţiu de depozitare

Planifi care pe zone

Provizii

Păstrare

Curăţenie

Preparare

Gătit / copt

Detalii despre dotare

Planifi catorul pe zone
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DYNAMIC SPACE

Pentru multe gospodării, a cumpăra o bucătărie reprezintă o investiţie 
mare. În astfel de cazuri, în care trebuie să vă stabiliţi priorităţile, mulţi 
compară achiziţionarea unei bucătării cu achiziţionarea unui automobil 
nou.

Şi totuşi, cine păstrează azi un automobil timp de 20 de ani? Pentru că 
aceasta este durata medie de folosinţă a unei bucătării. Ce nivel de 
exigenţe s-ar aplica în cazul unui automobil, dacă într-adevăr ne-am 
folosi de el în asemenea măsură? Exigenţele noastre în privinţa unei 
bucătării noi sunt prea scăzute? Dacă răspunsul este da, la ce trebuie 
să fi m atenţi în mod deosebit? Dintre toate, ultima întrebare a preocu-
pat pentru mult timp gândirea noastră la Blum şi ne-a determinat să 
căutăm răspunsuri noi.

Rezultatul este DYNAMIC SPACE – 
baza pentru un nou standard de bucătărie.

Noi transmitem toate cunoştinţele noastre des-
pre DYNAMIC SPACE proiectanţilor de bucătă-
rii. Întrebaţi-l pe proiectantul dvs. despre 
DYNAMIC SPACE şi informaţi-l despre propriile 
dvs. nevoi şi dorinţe – numai astfel veţi putea 
avea acea bucătărie nouă, adaptată stilului 
dvs. de viaţă.

Cine se pricepe la DYNAMIC SPACE?
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Ce îşi propune de fapt 
    DYNAMIC SPACE?

Majoritatea cumpărătorilor de bucătării îşi dau seama prea târziu, că 
ar avea nevoie de mai mult spaţiu de depozitare. Puteţi evita acest 
neajuns dacă, înainte de proiectarea bucătăriei, determinaţi necesarul 
de spaţiu de depozitare cu ajutorul Planifi catorului pe zone Blum.

Orice proiectare bună a unei bucătării începe cu proiectarea fi ecărei 
zone de lucru. Cele cinci zone DYNAMIC SPACE sunt (amplasare 
pentru dreptaci): provizii, păstrare, curăţenie, preparare şi gătit/copt. 
Amplasarea şi împărţirea acestora trebuie adaptate necesităţilor dvs. 
personale şi proceselor de lucru individuale.

Folosirea uşilor la dulapurile inferioare este ergonomic nepotrivită: 
este foarte difi cil pentru dvs. să găsiţi obiectele, atâta timp cât nu aveţi 
o vedere de ansamblu asupra conţinutului dulapului. Trebuie să vă 
aplecaţi şi să vă întindeţi sau să vă lăsaţi pe vine, iar câteodată trebuie 
chiar să scoateţi unele obiecte din dulap, pentru a ajunge să apucaţi 
bunurile depozitate în spate. Sertarele şi extragerile vă permit în 
schimb să vedeţi şi să aveţi un acces imediat la lucruri.

Soluţiile de feronerie de la Blum sunt de o calitate deosebită şi asigură 
mişcarea perfectă în bucătărie. Scopul nostru este de a transforma 
deschiderea şi închiderea pieselor de mobilier într-o experienţă emoţio-
nală.

Sertarele şi extragerile dotate cu sisteme de glisare cu extensie com-
pletă oferă un plus în privinţa confortului. Faţă de cele cu extensie 
parţială, acestea au avantajul că oferă vizibilitate şi acces neîngrădit 
şi asupra obiectelor depozitate în spate. Compartimentările interioare 
asigură suplimentar ordine şi vedere de ansamblu.

Planifi carea unui spaţiu de depozitare sufi cient

Proiectarea pe cinci zone de lucru

Evitarea uşilor la corpurile inferioare

Acordaţi importanţă funcţionării perfecte a feroneriei, pentru o 
calitate perfectă a mişcării

Alegerea sertarelor cu extensie completă şi compartimentare 
interioară
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Spaţiu de depozitare

În medie, zilnic, într-o bucătărie au loc 360 de operaţiuni individuale de 
apucare, de lucru şi de deplasare. Astfel, în 20 de ani, se strâng circa 
2,6 milioane de astfel de activităţi. Dacă la fi ecare dintre aceste activi-
tăţi se poate elimina din efort, timp pierdut şi distanţă parcursă, când 
tragem linie rezultă o economie substanţială. În timpul foarte multor 
activităţi trebuie scoase bunurile depozitate. Pentru a le putea lua cât 
mai repede şi mai comod posibil, acestea trebuie păstrate în zonele de 
bucătărie potrivite.

Spaţiul de depozitare este locul necesar pen-
tru depozitarea bunurilor. Printre aceste bunuri 
se afl ă veselă, tacâmuri, ustensile de lucru, 
oale, tigăi, precum şi mirodenii sau provizii, 
inclusiv alimente refrigerate. 
Necesarul de spaţiu de depozitare depinde 
de obiceiurile dvs. de gătit şi de a face cumpă-
rături, de mărimea gospodăriei şi de stilul de 
viaţă.

Ce este de fapt spaţiul de depozitare?

Mai mult spaţiu pentru ergonomie şi confort
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De cât spaţiu de depozitare         aveţi nevoie?

Într-o fi rmă, aproape fi ecare loc de muncă este optimi-
zat astfel încât să se economisească timpul şi să se 
reducă costurile. În bucătării, deplasările şi operaţiile de 
lucru efectuate nu sunt întotdeauna identifi cate şi luate 
în calcul ca prezentând un potenţial de optimizare.

Utilizarea mai bună a spaţiului disponibil
DYNAMIC SPACE ajută la utilizarea mai bună şi ergo-
nomică a spaţiului de depozitare. Mai mult spaţiu util se 
câştigă, de exemplu, utilizând la sertare pereţi laterali 
şi posteriori mai înalţi. Spaţiul de depozitare este folosit 
mai inteligent cu noile soluţii pentru dulapuri de colţ, de 
chiuvetă sau de provizii. Şi cel mai important: sertarele 
cu extensie completă oferă o privire de ansamblu şi un 
acces semnifi cativ mai bune asupra întregului conţinut.

Confi gurarea spaţiului de depozitare
DYNAMIC SPACE ţine cont şi de faptul că organizarea 
şi implicit ordinea aduc economie de timp. Sistemul va-
riabil de compartimentare interioară ORGA-LINE face 
ca sertarele şi extragerile să devină locuri practice de 
depozitare. Posibilităţile de compartimentare rămân fl e-
xibile: Despărţitoarele longitudinale sau transversale, 
respectiv casetele din oţel inoxidabil, lavabile în maşina 
de spălat vase, pot fi  scoase şi rearanjate după necesi-
tăţi.
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Deja în secolul 19 au apărut studii referitoare la operaţiile 
de lucru din bucătărie şi optimizarea acestora. Conceptul 
„Frankfurter Küche“ dezvoltat în 1926 are, de aseme-
nea, în vedere traseele de deplasare şi activităţile de 
mişcare ale utilizatorului bucătăriei. În anii 50 a fost con-
ceput triunghiul de lucru, care stabileşte o relaţie raţio-
nală a deplasărilor efectuate între principalele domenii 
de lucru, provizii şi  preparare, cu curăţenie şi gătit.

Zonele bucătăriei

Care zone ale bucătăriei trebuie planifi cate?

Modelul DYNAMIC SPACE reprezintă o dezvoltare 
a cunoştinţelor acumulate până în prezent şi se 
bazează pe cinci zone. În cele ce urmează, vă 
prezentăm ceea ce este important la proiectarea 
zonelor de bucătărie DYNAMIC SPACE.
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În această zonă a bucătăriei se depozi-
tează bunuri consumabile tipice ca orez, 
conserve, paste făinoase, dar şi 
alimente refrigerate.

Această zonă a bucătăriei este folosită 
pentru păstrarea bunurilor de folosinţă, 
cum ar fi  farfurii, pahare, tacâmuri.

Pe lângă chiuvetă şi maşină  de spălat 
vase, această zonă oferă spaţiu pentru 
coşul de gunoi, precum şi pentru deter-
genţi şi ustensile de curăţat.

Această zonă reprezintă zona principală 
de lucru a bucătăriei. Majoritatea activi-
tăţilor de pregătire şi preparare se desfă-
şoară în această zonă. Ustensile de lucru, 
blaturi de tăiat, cuţite, dar şi mirodenii 
precum şi multe alte obiecte necesare 
preparării, trebuie păstrate în mod optim, 
în apropierea suprafeţei de lucru.

Această zonă a bucătăriei include plita, 
cuptorul, hota, cuptorul cu aburi sau cu 
microunde, oalele, cratiţele, ustensilele 
de gătit şi formele de copt.

Am conceput un planifi cator pe zone cu care puteţi stabili spaţiul de depozitare 
necesar şi puteţi planifi ca zonele bucătăriei, în regie proprie sau împreună cu 
proiectantul bucătăriei. La adresa www.dynamicspace.com ajungeţi la ţintă din 
câţiva paşi.

Alt aspect important al planifi cării

Provizii

Păstrare

Curăţenie

Preparare 

Gătit / copt
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Utilizabil la toate formele de bucătării

Bunuri depozitate folosite foarte des

Bunuri depozitate folosite des

Bunuri depozitate folosite rar

Niveluri de depozitare pentru bunuri, 
recomandate din punct de vedere ergonomi

Forme de bucătării

Bucătărie în 

formă de G

Bucătărie liniarăBucătărie pe două 

rânduri

Bucătărie în 

formă de U

Bucătărie în 

formă de L

Bucătărie cu insulă

În general, bunurile folosite foarte des ar trebui depozi-
tate în extrageri rapid şi uşor accesibile, afl ate direct 
sub blatul de lucru, precum şi pe primul nivel al dulapu-
rilor superioare. Obiectele folosite rar pot fi  aşezate pe 
nivelul cel mai de sus al dulapurilor superioare şi în par-
tea cea mai de jos a dulapurilor inferioare. Acest mod 
de repartizare economiseşte timp pe parcursul muncii 
zilnice din bucătărie.

În funcţie de cerinţe şi mărimea încăperii, bucătăriile 
sunt proiectate într-o multitudine de forme diferite. 
Există bucătării în formă de U, bucătării cu insulă sau 
bucătării în formă de G. Se pot realiza însă fără proble-
me şi bucătării în formă de L, liniare sau pe două rân-
duri. DYNAMIC SPACE poate fi  utilizat la toate formele. 
Astfel, spaţiul disponibil este utilizat în mod optim, iar 
calitatea mişcării este sensibil sporită. 

Dacă zonele de provizii, păstrare, curăţenie, 
preparare şi gătit/copt sunt proiectate în sens 
orar (adică de la stânga la dreapta), este vorba 
despre o bucătărie pentru dreptaci. În cazul 
bucătăriilor pentru stângaci, zonele trebuie 
ordonate de la dreapta la stânga.

Sunteţi dreptaci sau stângaci?
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Şi se adună mii de kilometri de drumuri du-te-vino par-
curse, nenumărate lăsări pe vine şi milioane de mişcări 
simple de manipulare. Blum a efectuat, prin aşa-numitul 
„Studiu al fi rului“, o comparaţie între bucătăriile proiec-
tate în mod tradiţional şi cele proiectate după criteriile 
DYNAMIC SPACE. Astfel s-a demonstrat că, în bucătă-
riile proiectate cu DYNAMIC SPACE, deplasările efec-
tuate sunt remarcabil mai scurte. Aşa cum este prezen-
tat în exemplul de mai jos, economia poate fi  de până la 
25 %. Dar nu numai deplasările, ci şi timpii de lucru pot 
fi  reduşi substanţial.

264 m pe zi, circa 1.927 km în 20 de ani 210 m pe zi, circa 1.530 km în 20 de ani Economie: 
397 km (25 %)

Determinaţi-vă necesarul de spaţiu 
pentru depozitare la: 
www.dynamicspace.com
Asiguraţi-vă că ordinea celor 
5 zone ale bucătăriei corespunde 
necesităţilor dvs. (de ex. dreptaci/
stângaci).
Aveţi în vedere un spaţiu de 
depozitare sufi cient pentru bunurile 
depozitate în zonele respective.
Alegeţi extrageri cu spate înalt şi cu 
pereţi laterali închişi pâna la aceaşi 
înalţime. Veţi câştiga astfel un spaţiu 
foarte valoros.

■

■

■

■

Planifi caţi bunurile de depozitat 
pe nivelurile corecte din punct de 
vedere ergonomic.
Asiguraţi-vă că bunurile de depozitat 
sunt bine organizate, utilizând 
compartimentările interioare.
Renunţaţi la uşi la dulapurile 
inferioare şi planifi caţi în schimb 
sertare şi extrageri.
Adaptaţi înălţimea suprafeţei de 
lucru la înălţimea dvs.
Asiguraţi-vă că aparatura 
încorporată este situată la înălţimi 
confortabile pentru dvs.

■

■

■

■

■

Următoarea listă de verifi care vă 
serveşte ca un punct de plecare în 
discuţiile cu proiectantul dvs. de bu-
cătării, pentru a nu trece cu vederea 
lucruri importante şi a vă ajuta să 
concentraţi discuţia concret asupra 
aspectelor individuale.

Traseele de deplasare în bucătărie

În bucătăria unei gospodării medii cu patru persoane 
au loc zilnic circa 100 de treceri dintr-o zonă în alta. 
Până la 30 de deplasări au loc de la şi către masă. Cir-
ca 50 de activităţi au loc în zonele bucătăriei. De aproa-
pe 30 de ori se folosesc diferite aparate. Uşile, sertarele 
şi extragerile se deschid şi se închid de peste 80 de ori. 
Nu trebuie sa fi ţi un specialist pentru a ajunge la con-
cluzia că se strâng astfel multe mii de ore de muncă pe 
parcursul duratei de utilizare a unei bucătării.

Zona care economiseşte timp şi energie

Bucătărie cu zone amestecate Bucătărie proiectată cu DYNAMIC SPACE

O scurtă listă de verifi cări pentru 
proiectarea bucătăriei dvs.
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Deşi zona „Provizii“ are un rol foarte important 
în bucătărie, de multe ori nu i se acordă atenţia 
cuvenită la proiectare. Studiile dovedesc că 
mulţi cumpărători de bucătării şi-ar dori, privind 
în urmă, să fi  avut mai mult spaţiu de depozita-
re pentru provizii. Un dulap de provizii cu ade-
vărat spaţios vă poate ajuta în acest sens.

Dulapul de provizii

Zona Provizii

Planifi caţi un spaţiu sufi cient 
   pentru provizii
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Ce fel de provizii?
În dulapurile zonei „Provizii“ se păstrează aşa-numitele 
bunuri consumabile. Acestea sunt bunuri care se con-
sumă ca atare sau ca ingrediente la gătit şi care trebuie 
apoi înlocuite prin aprovizionare. Printre acestea se 
numără şi alimentele care se păstrează la rece sau la 
temperatura camerei. De aceea, frigiderul şi congelato-
rul sunt părţi componente determinante ale acestei 
zone.

Cafea, ceai, cacao
Fulgi de porumb şi alte cereale
Conserve
Paste făinoase, orez şi garnituri
Produse gata preparate
Zahăr, făină, griş şi mălai
Alimente refrigerate în frigider şi congelator
Biscuiţi, napolitane, alune etc.

■
■
■
■
■
■
■
■

Dulapurile de provizii cu extrageri interioare 
sporesc considerabil confortul utilizării în 
această zonă de bucătărie. Deschiderea uşii 
dulapului este simplă. Extragerile pot fi  trase 
individual şi fără efort, permiţând un acces 
direct din faţă şi din lateral. Deoarece extrage-
rile interioare asigură o excelentă vedere de 
ansamblu asupra proviziilor dvs, puteţi consu-
ma mai efi cient proviziile şi puteţi vedea repe-
de dacă ceva lipseşte şi trebuie cumpărat.

Extragerile interioare au avantajele lor
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Utilizaţi corect spaţiul de depozitare 
         atât de valoros

Zona „Păstrare“ este de departe cea mai 
mare zonă de lucru din bucătărie. Numai 
ea singură adăposteşte o treime din tota-
litatea bunurilor de depozitat.

Cu suportul pentru farfurii 
ORGA-LINE, farfuriile pot fi  păs-
trate ergonomic într-o extragere 
cu extensie completă. În fi ecare 
suport de farfurii pot fi  depozita-
te sigur, fără să alunece, până la 
12 farfurii.

Suport pentru farfurii 
ORGA-LINE

Zona Păstrare
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Tacâmuri
Farfurii
Seturi de cafea şi ceai
Pahare, boluri pentru 
desert
Recipiente din plastic
Mărunţişuri
Aparate electrice mici, 
cum ar fi  prăjitorul de 
pâine etc.

■
■
■
■

■
■
■

Importanţa zonei „Păstrare“Ce se depozitează în această zonă? 
20 % din deplasările dintr-o zonă a bucă-
tăriei în alta au loc între zona „Păstrare“ 
şi zona „Curăţenie“. Aceasta se datorea-
ză în primul rând luării obiectelor spălate 
de pe chiuvetă sau din maşina de spălat 
vase şi depozitării lor la loc în dulapuri. 
De aceea, este important să se respecte 
ordinea corectă a zonelor şi să se utilize-
ze cu folos spaţiul de depozitare existent.

În zona „Păstrare“ se depozitează aşa-
numitele bunuri de folosinţă care se 
întrebuinţează zilnic. Este vorba în prin-
cipal de ustensile de bucătărie, tacâmuri, 
veselă şi pahare. Din motive de ergono-
mie, poate fi  util ca vasele folosite foarte 
des să fi e depozitate în extragerile din 
dulapurile inferioare şi nu în dulapurile 
suspendate.

Cu AVENTOS, uşile pliante pot fi  deschise comod, pot fi  oprite 
în orice poziţie şi pot fi  închise la loc lin şi silenţios cu sistemul 
BLUMOTION. În poziţie deschisă, uşile nu stau în drum şi 
astfel nu împiedică sau incomodează lucrul în bucătărie.

AVENTOS – sistemul pentru uşi pliante
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Zona „Curăţenie“ este una din cele mai 
importante zone, pentru că este folosită 
intensiv în fi ecare zi. De aceea, trebuie 
acordată o atenţie deosebită la proiec-
tarea acestui „domeniu al apei şi guno-
iului“.

Zona Curăţenie

Toate lucrurile necesare pentru spălarea vaselor se pot depozita lejer în 
extragerea de sub cuva chiuvetei – şi sunt întotdeauna la îndemână!

Soluţia Blum pentru dulapul de sub chiuvetă
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Idei pentru masca de chiuvetăCe se afl ă în această zonă?
Găleata de gunoi sau 
recipiente pentru gunoi 
sortat
Ustensile pentru 
curăţenie
Detergenţi
Paste şi soluţii de 
curăţat
Saci de gunoi 
Ştergare pentru vase
Sacoşe şi pungi

■

■

■
■

■
■
■

Proiectaţi cu deosebită atenţie 
    zona curăţenie

Folosirea extragerilor sub chiuvetă per-
mit utilizarea mai efi cientă a preţiosului 
spaţiu de depozitare din bucătărie. În 
combinaţie cu sistemele de comparti-
mentare interioară ORGA-LINE, puteţi 
organiza ideal aceste extrageri. Extrage-
rea inferioară este perfect adecvată pen-
tru sortarea gunoiului menajer.

În centrul zonei Curăţenie se afl ă chiu-
veta cu armături, dulapul de sub chiu-
vetă, precum şi maşina de spălat vase. 
Coşul de gunoi sau coşurile de gunoi, 
în cazul în care resturile se sortează, 
precum şi detergenţii şi materialele de 
curăţat se afl ă şi ele la locul potrivit.

Un bun exemplu pentru utilizarea creativă a 
DYNAMIC SPACE este dulapul de sub chiuve-
tă. Această soluţie foloseşte spaţiul afl at chiar 
sub chiuvetă, căruia de multe ori nu i se acordă 
importanţă, pentru păstrarea de mijloace şi 
ustensile de curăţat sau spălat. Extragerea cea 
mai des folosită în bucătărie este cea care 
conţine coşul de gunoi şi din acest motiv, este 
foarte important ca mecanismul ei de glisare 
să fi e de cea mai bună calitate.

Creştere practică a spaţiului 
de depozitare
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Cu SPACE CORNER aveţi posibilitatea să depozitaţi şi în colţ 
cuţite (în suportul de cuţite Blum) şi tacâmuri etc. într-un mod 
ordonat şi uşor accesibil. Spaţiul disponibil este utilizat în 
mod optim. Soluţia ergonomică vă permite accesul uşor la 
bunurile depozitate chiar şi în colţul din spate.

SPACE CORNER – 
acces până-n colţul din spate

Zona Preparare
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Cea mai importantă suprafaţă 
de lucru

Ce este important în zona 
„Preparare“?

Ustensile de lucru
Mijloace ajutătoare
Diverse aparate electrice mici
Blaturi de tăiat
Oţet, ulei, sosuri etc.
Mirodenii
Castroane
Robot de bucătărie
Cântar
Recipiente din plastic (pline)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aveţi în vedere o suprafaţă de lucru sufi cientă

Această zonă este punctul pivotant al 
bucătăriei. Aceasta serveşte la prepara-
rea tuturor alimentelor pentru gătit şi 
copt. Aici se depozitează şi se utilizează 
robotul de bucătărie şi alte aparate res-
pectiv dispozitive.

În zona „Preparare“ se afl ă suprafaţa de 
lucru principală din bucătărie. Acest do-
meniu de lucru dintre chiuvetă şi plită tre-
buie neapărat să fi e sufi cient dimensio-
nat şi bine iluminat. Blum recomandă o 
lăţime minimă de 90 cm.

Sticlele şi blaturile de tăiat de toate tipurile 
sunt depozitate sigur şi la îndemână în extra-
gerea pentru sticle. Separatoarele transversa-
le şi longitudinale asigură sprijinul necesar şi 
permit organizarea. Cu tava din oţel inox, cură-
ţarea lichidelor prelinse de pe sticle, devine o 
joacă de copii. În extragerea de deasupra pot fi  
depozitate şi mirodeniile.

ORGA-LINE
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Amplasaţi bunurile de depozitat 
      importante la îndemână

Ustensilele de gătit pe care le utili-
zaţi regulat ar trebui să le depozi-
taţi sub plită. Acestea vor fi  astfel 
la îndemână – acolo unde sunt 
necesare.

ORGA-LINE pentru 
ustensile de gătit

Zona Gătit/copt



>
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Ustensile de gătit
Tigăi
Oale şi cratiţe
Vase speciale pentru cuptor
Tăvi de copt şi grătare
Forme şi folii de copt
Ustensile şi ingrediente pentru copt
Mănuşi de bucătărie
Cărţi de bucate

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aceasta este în mod sigur inima fi ecărei bucătării – 
poziţionată în jurul plitei, cuptorului, cuptorului cu 
microunde şi hotei. În acest spaţiu se adăpostesc 
obiecte cum sunt ustensilele pentru gătit şi copt, 
oalele şi cratiţele, tigăile, precum şi cărţile de bucate.

Extragerile cu sertare interioare pot fi  acţionate 
după preferinţe utilizând combinaţia mâner şi 
zăvor. Dacă funcţia de zăvorâre este activată, 
sertarul interior se deschide automat împreună 
cu extragerea. Dacă zăvorul este dezactivat, 
se va deschide numai extragerea.

Mâner si zăvor

Cum arată zona „Gătit/copt“?
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Avantajul pe care sistemele de glisare  cu extensie completă îl au faţă de cele cu ex-
tensie parţială constă în faptul că sertarele, extragerile şi extragerile interioare pot fi  
trase complet din dulap. Aceasta înseamnă că puteţi cuprinde dintr-o privire întregul 
conţinut al extragerii şi puteţi apuca foarte comod oricare dintre obiectele depozitate. 
În funcţie de tipul constructiv, extragerile cu extensie completă pot suporta o încărca-
re de până la 80 de kg. Acţionarea acestora este extrem de confortabilă, datorită miş-
cării de glisare ultra-lină şi a stabilităţii laterale ridicate ale sistemului TANDEM.

Mai multă funcţionalitate, design şi atractivitate

Folosind extensia completă, pereţi posteriori mai înalţi precum şi pereţi laterali 
închişi, extragerile pot fi  echipate astfel încât să poată fi  încărcate până mai 
sus. Se previne astfel căderea prin lateral a bunurilor depozitate, iar obiectele 
voluminoase nu vor mai sta ieşite în afară. Această recomandare este utilă mai 
ales la extragerile pentru recipiente de plastic,  oale şi cratiţe sau la cele pentru 
provizii, unde obiectele sunt aşezate unele peste celelalte. Puteţi câştiga astfel 
un spaţiu de depozitare suplimentar de până la 55 % la fi ecare extragere!

Cum puteţi câştiga mai mult spaţiu de depozitare

Extensie completă pentru o vedere de ansamblu bună şi acces optim
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Ordinea este ca şi o bătălie pe jumătate câştigată! 
Cu sistemul de compartimentare variabil ORGA-LINE 
vă puteţi confi gura sertarele şi extragerile după bunul 
plac. Pentru aceasta aveţi la dispoziţie casete, 
separatoare longitudinale şi transversale de o calitate 
deosebită. Acestea sunt foarte uşor de curăţat şi rezistă 
la spălarea în maşina de spălat vase.

Cu ORGA-LINE puteţi organiza aproape totul după 
nevoile dumneavoastră: depozitarea tacâmurilor, 
ustensilelor de lucru, mărunţişurilor, proviziilor şi 
recipientelor din plastic, păstrarea oalelor, farfuriilor sau 
sticlelor sunt atât de simple, încât veţi fi  invidiaţi de toţi 
cei care vă cunosc.

Cu BLUMOTION, o tehnică inovatoare de la Blum, 
sertarele, extragerile, uşile, fronturile cu ridicare se 
închid lin şi silenţios. Indiferent dacă sertarele sunt 
goale sau încărcate la maxim, dacă uşile sau fronturile 
cu ridicare sunt închise cu un avânt mai mic sau mai 
mare: 

BLUMOTION se adaptează condiţiilor date şi asigură o 
mişcare de închidere uniformă, lină şi silenţioasă.

Cuprindeţi dintr-o privire tot ce aveţi nevoie

BLUMOTION: 
Mişcarea perfectă – lină şi silenţioasă 
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De cât spaţiu de depozitare aveţi nevoie?
Orice proiectare bună a unei bucătării începe cu proiectarea fi ecărei zone de lucru. 
Cele cinci zone de lucru DYNAMIC SPACE sunt provizii, păstrare, curăţenie, prepara-
re şi gătit/copt. Amplasamentul şi împărţirea acestora trebuie adaptate necesităţilor 
dvs. personale şi proceselor de lucru individuale. Amplasarea corectă reduce numă-
rul de deplasări şi uşurează procesele de lucru.

Proiectaţi spaţiul de depozitare cu precizie
Următoarea listă de verifi cări serveşte pentru determinarea necesarului dvs. individual 
de spaţiu de depozitare în zona respectivă. Vă rugăm să marcaţi numai bunurile de-
pozitate pe care doriţi într-adevăr să le depozitaţi în bucătărie. Dacă, de exemplu, 
serviciul dvs. de cafea cu 64 de piese va fi  păstrat în sufragerie, atunci acesta nu mai 
este relevant pentru bucătărie.

Condiţiile de spaţiu
Acestea sunt indicaţii foarte importante, deoarece prin intermediul acestora va fi  defi nit 
spaţiul disponibil pentru noua bucătărie. Nu prezintă însă importanţă numai schiţa în-
căperii, ci şi alte caracteristici esenţiale, cum ar fi  de exemplu:

amplasamentul racordurilor (curent electric, apă etc.)
dimensiunile şi înălţimea pervazului ferestrei
spaţiile de depozitare alternative din casă
poziţia mesei
suprafaţa bucătăriei (lungimea, lăţimea, înălţimea încăperii)

Din acest motiv, luaţi cu dvs. încă de la prima discuţie de vânzare un plan cât mai 
detaliat al încăperii. Pentru a fi  bine pregătit pentru proiectarea bucătăriei dvs. de vis 
este, de asemenea, util ca proiectantul bucătăriei să fi e informat cu privire la:

mărimea gospodăriei
stilul de viaţă, gătit şi servire a mesei
frecvenţa cu care se fac cumpărăturile
funcţia bucătăriei (loc de comunicare, loc de servire a mesei, bucătărie destinată 
exclusiv gătitului etc.)

Pe lângă aceste informaţii de ordin general, următoarele indicaţii joacă şi ele un rol 
important:

înălţimea corporală (pentru determinarea înălţimii de lucru optime)
dacă sunteţi dreptaci sau stângaci (important pentru ordonarea corectă a zonelor)
bunurile care urmează a fi  depozitate în bucătărie

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

Planifi catorul de zone DYNAMIC SPACE, conceput 
special pentru bunurile ce vor fi  depozitate în bucă-
tăria dvs
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Zona de provizii

În această zonă se depozitează consumabile tipice ca orez, conserve, paste 

făinoase şi alimente refrigerate.

Pâine Alimente pentru 
micul dejun

Cafea, ceai şi 
cacao

Paste făinoase, 
orez şi garnituri

Ingrediente Produse preparate şi 
semipreparate (nerăcite)

Conserve şi borca-
ne cu alimente

Băuturi (nerăcite) Biscuiţi, dulciuri, alune, 
cips-uri etc.

Hrană pentru 
bebeluşi

Frigider, congelator 
sau combină frigo-
rifi că

(fulgi de cereale, musli etc.)

(zahăr, făină, griş etc.)

Pentru notiţe:
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Tacâmuri Farfurii Pahare uzuale Seturi de cafea şi 
ceai

Boluri pentru desert

Recipiente de plas-
tic goale

Obiecte mici şi alte 
mărunţişuri

Şerveţele Maşină de cafea Prăjitor de pâine

Maşină de feliat Fierbător de apă Aparate electrice 
mici

Blaturi pentru 
gustări

Halbe şi căni

Obiecte decorative Farfurii suplimen-
tare

Pahare suplimen-
tare

Seturi de cafea 
suplimentare

Fondue Raclete şi grătar de 
masă

Medicamente

Tacâmuri suplimen-
tare

(fi erbător de ouă, storcător 
de lămâi, aparat de tocat)

(veselă pentru ocazii 
speciale etc.)

(pahare deosebite etc.) (veselă pentru ocazii 
speciale etc.)

(tacâmuri de argint etc.)

Zona de păstrare

Această zonă a bucătăriei este folosită pentru păstrarea bunurilor de folosinţă, 

cum ar fi  farfurii, pahare, tacâmuri. Vă rugăm să marcaţi numai bunurile pe care 

doriţi să le depozitaţi în bucătărie. 
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Coş de gunoi sau 
recipiente pentru 
sortarea gunoiului

Ustensile pentru 
curăţat

Tablete pentru ma-
şina de spălat vase 

Substanţe de curăţat Lavete şi ştergare 
pentru vase

Saci şi pungi de 
gunoi

Sacoşe pentru 
cumpărături

Mâncare pentru 
animale

Chiuvetă

Maşină de spălat 
vase

Boiler Unelte pentru 
curăţenie

(pungi de hârtie şi plastic 
etc.) 

detergenţi de vase, 
detergenţi speciali, paste 
abrazive etc.

(bureţi,perii etc.) 

(aspirator, mătură etc.)

Pe lângă chiuvetă şi maşină de spălat vase, în această zonă se afl ă suprafeţe 

de depozitare pentru coşul de gunoi, precum şi pentru detergenţi şi ustensile 

de curăţat.

Zona de curăţenie
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(tel, cuţit pentru pizza etc.)

Ustensile de lucru Mijloace ajutătoare Cuţite diverse

Blaturi de tăiat Castroane Oţet/ulei

(deschizător de conserve, 
presă de usturoi etc.)

Mirodenii Ingrediente şi ali-
mente începute

Cântar Aparate electrice

Roboţi de bucătărie Accesorii pentru ro-
boţi de bucătărie

Folii şi pungi

Role de hârtie

(folii de aluminiu, folii 
pentru alimente, pungi 
pentru congelat etc.)

(mixer, pasator etc.)

Această zonă este principalul spaţiu de lucru din bucătărie. Majoritatea activităţilor 

de pregătire şi preparare se desfăşoară aici. În această zonă trebuie depozitate 

ustensilele de lucru, mirodeniile şi multe altele.

Zona de preparare
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Cuptor cu microunde/
cuptor cu aburi

(paletă pentru fripturi, 
polonic etc.)

(oale romane, oale înalte 
etc.)

(şpriţ pentru ornat, forme de 
decupat, sucitor etc.)

(praf de copt, făină, 
cacao etc.)

Ustensile de gătit Oale şi cratiţe, ca-
pace

Tigăi Tigaie wok

Vase speciale 
pentru cuptor

Forme pentru 
sufl eu

Forme pentru copt Tăvi şi grătare 
de copt

Mănuşă, şervet Ustensile de copt Folii de copt Ingrediente pentru 
copt

Cărţi de bucate Plită Hotă Cuptor

Această zonă a bucătăriei include plita, cuptorul, hota, cuptorul cu aburi sau cu 

microunde, oalele, cratiţele, ustensilele de gătit şi formele de copt.

Zona de gătit/copt
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Mai multă mişcare
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Persoana interesată de bucătărie se afl ă în centrul 
afacerii noastre. Pentru a-i îndeplini cerinţele, oferim 
clienţilor noştri produse potrivite, servicii utile şi ne 
dovedim a fi  un partener sigur şi de încredere.

Prin dialog descoperim noi şanse de a realiza 
împreună mai multă mişcare.
Aşa putem să optimizăm şi să întregim oferta noastră 
de realizări pentru clienţii noştri de pe tot globul, pentru 
ca din ea să obţinem avantaje pentru toţi:  producători 
de mobilă, vânzători de mobilă, montatori şi cumpărători 
de mobilă.

Orientat spre client, de încredere, competent
Aşa prevede fi lozofi a noastră, a avantajelor globale 
pentru clienţi, pe care o menţinem de decenii.

Inovaţiile făcute de Blum reprezintă astăzi puncte de 
referinţă în construcţia mobilei. Dumneavoastră 
contribuiţi la ridicarea valorii mobilei şi la entuziasmarea 
utilizatorului ei, prin îmbinarea reuşită dintre frumuseţe 
şi funcţionalitate.
Scopul nostru este de a face din deschiderea şi 
închiderea mobilei o trăire emoţională. „Mai multă 
mişcare“ este deviza, care-i uneşte pe toţi cei ce dau 
ce au mai bun pentru marca Blum.

Inovaţiile realizate de Blum reprezintă 
  astăzi puncte de referinţă în construcţia mobilei
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Beschlägefabrik
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Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
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Blum România S.R.L.
Str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
Tel.: 021-3512103, 3512104
Fax: 021-3512102
E-mail: info.ro@blum.com
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