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Mali sme možnosť navštíviť zastúpenie firmy Julius Blum pre 
Benelux, firmu Van Hoecke v belgickom meste Sint-Niklaas (asi 
45 km severozápadne od Bruselu). Okrem distribúcie kovania Blum 
sa firma venuje aj výrobe drevených zásuviek, vývoju a výrobe 
vnútornej výbavy zásuviek. Firmou nás sprevádzal riaditeľ pre 
export pán Louis De Smet.

Na návšteve u predajcu 
nábytkového kovania v Belgicku

Autor: Ing. Norbert Šebo
zástupca firmy Julius Blum GmbH.
Kontakt: Norbert.Sebo@blum.com

Foto: archív autoraČo nás prekvapilo, bol počet zamest-
nancov. V roku 1988 bolo vo firme päť 
zamestnancov. Teraz ich je 150 a firma 
má asi 50 %-ný podiel žien. Túto sku-
točnosť podnietila skúsenosť s väčšou 
precíznosťou a prirodzeným citom pre 
vyššiu kvalitu u žien ako u mužov. 

Van Hoecke distribuuje kovanie 
Blum pre krajiny Beneluxu (Belgicko, 
Holandsko a Luxembursko). Predaj sa 
robí prostredníctvom predajcov. Tam 
platí jednoznačné pravidlo: predajca 
môže ponúkať kovanie len jedného vý-
robcu. Z nášho pohľadu je zaujímavé, že 

na podporu predaja sa vôbec nepouží-
vajú akcie s dodatkom, u nás známym 
ako „príbal“. Predajcovia sú presvedčení 
o kvalite svojho tovaru a akciu považu-

Sídlo firmy Van Hoecke v belgickom meste Sint-Niklaas

Vo firme Van Hoecke dodávajú svojim odberateľom nielen samostatné kovanie, ale už aj kompletne zostavené zásuvky
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jú len za umelé vytváranie krátkodobej 
anomálie na trhu. Aj v Beneluxe sú zná-
me kópie značkových kovaní, no stolári 
viac uprednostňujú zaručenú kvalitu 
ako relatívne nižšiu cenu. Je to určite 
aj vyšším právnym povedomím obyva-
teľstva a rizikom poškodzovania mena 
pri riešení reklamácií. Predávaná šírka 
sortimentu kovania Blum je rovnaká 
ako na Slovensku. S tým rozdielom, 
že dominantnou zásuvkou na trhu je 
LEGRABOX. 
Firma Van Hoecke dodáva nielen ko-
vanie v komerčných baleniach, ale aj 
zostavené zásuvky s dnom, chrbtom, 
protišmykovou podložkou a doplnkovou 
výbavou. Výroba je adresná. Podľa štítku 
stolárska dielňa presne vie, do ktoré-
ho nábytku a na ktorú pozíciu zásuvku 
vložiť. 

Výroba vlastných zásuviek

Zaujímavosťou je výroba vlastných „dre-
vených“ zásuviek. Tie sú vyrábané z tvr-
dých drevovláknitých dosiek HDF (High 
Density Fiberboard) s hustotou vyššou 
ako 800 kg/m3, v obmedzenom sorti-
mente dezénov. Na konštrukciu zásu-
viek sú aplikované spoje vyvinuté švéd-
skou projekčnou kanceláriou Välinge, 
ktoré sú známe najmä zo spojov veľko-
plošných podlahových krytín na báze 
dreva. Tento systém umožňuje zložiť zá-
suvku do konečného stavu a s finálnou 
pevnosťou bez použitia náradia a lepi-
diel do jednej minúty. Zásuvky sa dodá-
vajú s vodiacim systémom MOVENTO. 
Pripojenie čela zásuvky je riešené vlast- Zaujímavosťou je výroba vlastných zásuviek z drevovláknitých dosiek HDF

Firmou nás sprevádzal riaditeľ pre export Louis De Smet (vpravo)

Pôsobivá ukážka riešení potravinových skríň. Pri systéme s menej efektívnym využitím vnútorného priestoru je zvyšný tovar 
vyložený nad skriňou. Zákazník si tak môže vytvoriť predstavu o efektivite jednotlivých systémov
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ným chráneným patentom, vyrábaným 
firmou Blum. Technológia je štandard-
ná, ale výroba vysoko racionalizovaná. 
Šesť pracovníkov ročne vyprodukuje až 
150 tisíc zásuviek.

Zaujalo nás v predvádzacích 
miestnostiach

Predvádzacia miestnosť kovaní je síce 
verejne prístupná, ale návšteva musí 

byť vopred ohlásená. Vybavenie pred-
vádzacieho nábytku najnovším kovaním 
bolo samozrejmosťou. Prázdne zásuvky 
zostali len tie, ktoré slúžili na ukážku ich 
konštrukcie. Zaujímavé bolo porovna-
nie rôznych riešení skríň na potraviny. 
Snahou bolo naplniť rozmerovo rovnaké 
skrine totožným tovarom. To, čo pri jed-
notlivých typoch „zvýšilo“, sa ocitlo nad 
skriňou. Záujemca tak mohol prakticky 
vidieť a odskúšať efektivitu jednotlivých 
systémov. 
Na vystavenie vlastných riešení vnútornej 
výbavy zásuviek využíva firma Van Hoecke 
samostatnú výstavnú sieň TA´OR Studio. 
Aj tu treba svoju návštevu ohlásiť vopred. 
V miestnosti hrá potichu príjemná orches-
trálna hudba. Podlaha je tmavá, steny 
a strop čierne. Skrinky, v ktorých sú vy-
stavené originálne vnútorné členenia, sú 
čierne vo vysokom lesku. Každá skrinka 
je venovaná samostatnej téme: dámskej 
kozmetike, pánskym náramkovým hodin-
kám, modelárstvu plastikových modelov, 
maľovaniu, zberateľským témam a mno-
hým iným. Každý návštevník si tu určite 
nájde svoju tému. Vie sa vžiť do situácie, 
ako vnútorná výbava bude vyzerať v jeho 
domácnosti. V každej skrinke bola spod-
ná zásuvka prázdna. „Prečo?“, spýtali 
sme sa. „Lebo takto vystavuje nábytok 
drvivá väčšina predajcov,“ odpovedal náš 
sprievodca Louis De Smet. „A ak chce-
me byť úspešní, musíme sa maximálne 
priblížiť k zákazníkovi a predviesť mu aj 
vnútornú výbavu zásuviek v reálnej po-
dobe a so všetkými emóciami. A s touto 
filozofiou sme úspešní.“

Výstavná sieň TA´OR Studio na predstavenie vlastných riešení vnútornej výbavy zásuviek

Osobitná vďaka za pozvanie patrí pánovi Petrovi Van Hoecke (vľavo). Na obrázku 
z tohtoročného veľtrhu Interzum s reprezentantmi firmy Blum na Slovensku Blankou 
Benkovou a Norbertom Šebom



Otváranie ťuknutím, ľahučký chod, mäkké a tiché dovieranie –  
čisto mechanicky. TIP-ON BLUMOTION spája výhody mechanickej 
podpory otvárania TIP-ON s osvedčeným tlmením BLUMOTION  
a zaručuje jemné a tiché dovretie. 

www.blum.com/tiponblumotion
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TIP-ON BLUMOTION
Dve funkcie – vo fascinujúcej kombinácii. 

spúšťanie filmu
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http://www.blum.com/tiponblumotion

