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výstavy – inzercia

Technológie pohybu – 4 pre všetko – 
týmto sloganom sa firma predstavila na 
medzinárodnej výstave Interzum 2017 
v Kolíne nad Rýnom. Nielen osvedče-
nými štyrmi technológiami pohybu, ale 
aj ďalšími novými výrobkami a koncep-
tami zaujala expozícia širokú verejnosť. 
Praktickou ukážkou bola minimalistická 
kuchyňa bez úchytiek, kde si návštevníci 

mohli vyskúšať všetky možnosti otvára-
nia a zatvárania. K štandardným výrob-
kom radu AVENTOS bol ukázaný nový 
AVENTOS HK top. 
V korpusových lištách LEGRABOX 
a MOVENTO nastanú v budúcnosti 
zmeny – združia sa technológie pohybu 
BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION 
do jednej s názvom BLUMOTION S. 
Aj v závesoch pribudnú zmeny: CLIP 
top BLUMOTION 155°, CRISTALLO, 
či závesy na tenké dvere – všetky s in-
tegrovaným tlmením. Záujem bol hlav-
ne o záves na tenké dvere od hrúbky 
8 mm a spolu s ním aj ďalšie riešenia 
pre tenké dvere – upevnenia čela pre 
LEGRABOX a AVENTOS. V súčasnosti 
sú čoraz viac žiadané tenké dvere na 
kuchynské dvierka z rôznych typov ten-
kých materiálov.
Najväčšiu pozornosť upútali koncepty. 
Tieto výrobky boli prototypmi, ktoré mali 
ukázať zákazníkom využitie technoló-
gií pohybu v širšom spektre použitia. 

Či už ide o zmenšovanie kuchynských 
liniek v mestách ale zároveň maximálne 
využitie všetkých úložných priestorov, 
alebo ako efektne, prakticky a dizajnovo 
schovať kuchyňu, šatník či pracovňu za 
skladacie dvere. Tieto a ďalšie postrehy 
z Interzumu 2017si môžete pozrieť na 
https://youtu.be/U5mZ-o1fKC0.

Výroba kovania od roku 1952, viac ako 7 000 zamestnancov vo 
svete, export do viac ako 120 krajín sveta, 7 výrobných závodov 
v západorakúskom Vorarlbergu, 28 dcérskych pobočiek vo svete, 
3 strategické výrobné oblasti: výklopy, závesy, zásuvky. Nielen tieto 
čísla hovoria o napredovaní firmy Julius Blum GmbH.

Blum na výstave Interzum 
splnil očakávania
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Výklop AVENTOS HK top
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ves pre tenké dvere


