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> ORGA-LINE, sistemul de compartimentare interioară

ORGA-LINE creează în fiecare sertar o ordine 
impresionantă: pentru că puteţi aranja în mod flexibil 
casetele, separatoarele logitudinale şi cele transversale. 
Astfel, toate bunurile sunt păstrate în siguranţă şi pot fi 
cuprinse cu privirea: de la sticle, cratiţe şi tacâmuri, până la 
ajutoarele ORGA-LINE pentru bucătărie.
Deosebit de practic: casetele ORGA-LINE pot fi curăţate şi 
în maşina de spălat vase.

Ajutoare mărunte, efect mare

Ajutoarele noastre practice ORGA-LINE simplifică multe manipulări în bucătărie şi asigură 

discret ordinea,  deoarece cu suportul pentru mirodenii, dispozitivul de tăiat folie şi toate 

celelalte, aveţi totul la îndemână, acolo unde vă este necesar. Iar după gătit, ajutoarele se pun 

repede la loc. Pentru ordinea dată de ORGA-LINE, care în plus arată şi bine.



Rezultat neted – cu dispozitivul ORGA-LINE de tăiat folie pentru conservare

Tragerea în afară a foliei pentru conservarea alimentelor fără producerea vreunei cute – acest 
lucru se realizează foarte simplu cu dispozitivul nostru de tăiat folie. Secretul: băţul pentru 
folie Blum. După o tăiere perfectă cu unitatea de tăiere, bucata de folie este pregătită pentru 
împachetare. Dispozitivul de tăiat folie se pune apoi simplu din nou în sertar.
Pentru utilizarea în sertar sau pe suprafaţa de lucru.



Păstrate în siguranţă –
cu suportul de cuţite ORGA-LINE

Fie că sunt mari sau mici – în suportul nostru de 
cuţite au loc până la 9 cuţite. Astfel, acestea sunt 
depozitate în siguranţă în sertar şi se scot dintr-o 
singură apucare. 
Suportul pentru cuţite poate fi introdus în setul 
ORGA-LINE.



Grupate şi expuse clar – cu suportul pentru mirodenii 
ORGA-LINE

Mirodenia potrivită mereu la îndemână: în suportul pentru 
mirodenii ORGA-LINE se pot depozita în siguranţă toate 
recipientele cu mirodenii. Puteţi să scoateţi suportul pentru 
mirodenii complet din sertar şi să-l duceţi lângă plită atunci 
când gătiţi,  sau să-l puneţi pe masă atunci când serviţi masa.
Potrivit pentru toate recipientele cu mirodenii, fie ele mici sau mari



Frumos stivuite – cu suportul de farfurii ORGA-LINE

O farfurie exact peste cealaltă: până la 12 bucăţi pot fi stivuite într-un singur 
suport de farfurii şi depozitate astfel în siguranţă, fără să alunece, în sertar. 
Suportul este reglabil în funcţie de diametrul farfuriilor şi dispune de două 
mânere cu ajutorul cărora puteţi să scoateţi fără efort stiva de farfurii şi să o 
transportaţi – de. ex. la masă sau în grădină. 



Rezultat sclipitor – cu dispozitivul ORGA-LINE pentru tăiat folie de 
aluminiu

Acum rola cu folie de aluminiu are locul ei stabil: în dispozitivul de tăiat folie. Cu 
acest dispozitiv tăierea se realizează simplu şi rapid – fără a zimţui deloc folia.
Pentru utilizarea în sertar sau pe suprafaţa de lucru.



ORGA-LINE pentru tacâmuri ORGA-LINE pentru ustensile de lucru, cuţite şi aparate electrice mici

Lăsaţi-vă inspiraţi …

... şi descoperiţi mai multe soluţii practice oferite de sistemul 
ORGA-LINE: pentru o muncă mai uşoară în bucătărie.
Mai mult referitor la ORGA-LINE găsiţi la adresa www.blum.com

ORGA-LINE pentru sticle şi tocătoare



Extragerea sub chiuvetă Blum ORGA-LINE pentru provizii începute

Tavă pentru sticle ORGA-LINE Casetă ORGA-LINE ORGA-LINE pentru cratiţe





Deschidere foarte uşoară, închidere lină şi silenţioasă a uşilor, sertarelor şi fronturilor cu ridicare: produsele 

Blum asigură o mişcare fascinantă în mobilele de bucătărie. Aceasta entuziasmează la fiecare deschidere şi 

închidere – şi este practică: deoarece produsele noastre fac ca multe din manipulările zilnice în bucătărie să 

fie mai uşoare, mai confortabile, mai ergonomice.

Vă dorim să folosiţi cu multă plăcere produsele noastre – pe toată durata de viaţă a mobilei.

Pentru dumneavoastră este deschidere, închidere, uimire.
Pentru noi este năzuinţa spre mişcarea perfectă.



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 

Tot conţinutul se află sub copyright Blum. Tipărit in Austria. Nr. ident.: XXX.XXX.X · EP-161/1 RO-RO/04.10-1
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