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Nowy wymiar elegancji

NOWOŚĆ

BLUMOTION S

Jedna za trzy



2

Prosty, subtelny design o wyrazistym charakterze i wyjątkowym komforcie
ruchu – taki jest LEGRABOX, elegancki system szuflad Blum. Jego uzupeł-
nienie stanowi dopasowany do niego pod względem designu system
organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE. Wszystko po to, by osiągnąć harmo-
nijny wygląd we wszystkich pomieszczeniach. 

Atrakcyjne połączenie 

Film o LEGRABOX
www.blum.com/trailerlegrabox
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Czy istnieje perfekcyjna szuflada? Inna od wszystkiego, co znane, podążają-
ca tylko za idealną linią, a mimo to, tak doskonała w swojej funkcji, jak nigdy 
dotąd. O prostej linii. Elegancka. Zgrabna. Jak LEGRABOX – nowy wymiar 
elegancji. System szuflad fascynuje wyraźnym konturem, gładkim bokiem i 
mocno zarysowanymi liniami, które stanowią centralny element designu. 

LEGRABOX
Elegancki system szuflad 



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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Szczegółowe informacje  
o wyróżnieniach: 
www.blum.com/award
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Nowy design LEGRABOX jest zgodny z aktualnymi trendami i daje wszech-
stronne możliwości projektowania. Szuflady o bokach prostych wewnątrz  
i na zewnątrz, których grubość wynosi zaledwie 12.8 mm, harmonijnie łączą 
się z każdym meblem. 

Subtelny design
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Harmonijne przejścia
Wszystkie elementy 
LEGRABOX są do siebie 
perfekcyjnie dopaso-
wane, tworząc piękną 
całość. 

Uniwersalny świat 
kolorów

Indywidualne logo

Materiał jest jednolity – to
stal nierdzewna odporna
na odciski pal ców lub stal
o matowej powierzchni.
To sprawia, że szuflada
jest wyjątko wa również w
dotyku. 

Zaślepka jest integralnym 
elementem designu szu-
flad LEGRABOX i można 
na niej nadrukować logo 
Państwa firmy. Może być 
prosta i subtelna albo 
celowo zaakcentowana.



Oprócz szuflad LEGRABOX pure o matowych, metalicznych powierzchniach, 
istnieje wariant kreatywny LEGRABOX free, który pozwala indywidualnie  
zaprojektować bok szuflady z wysokim frontem w wysokości C. 

Różnorodna stylizacja
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Wariant kreatywny LEGRABOX free czyni każdy mebel wyjątkowym. 
Szkło, drewno, skóra lub kamień – duże elementy dekoracyjne stanowią 
efektowne akcenty.

Indywidualne akcenty
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LEGRABOX free, wysokość boku C, kolor brunatnoczarny mat, element dekoracyjny z drewna,  
ramy AMBIA-LINE do szuflad z wysokim frontem, kolor brunatnoczarny mat

LEGRABOX free, wysokość boku C, kolor antracyt mat, element dekoracyjny ze szkła

LEGRABOX free, wysokość boku C, kolor jedwabiście biały mat, element dekoracyjny z betonu,  
ramy AMBIA-LINE do szuflad z wysokim frontem, kolor jedwabiście biały mat
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Program szuflad LEGRABOX jest tak szeroki, jak sam temat mieszkania. 
Szuflady standardowe, wewnętrzne, z wysokim frontem i wysokie szuflady 
wewnętrzne można zrealizować w różnych wysokościach i kolorach.

Uniwersalny program

Brunatnoczarny mat Antracyt mat Jedwabiście biały mat Stal nierdzewna (inox)
od porna na odciski palców

12



** 

* 

LEGRABOX – szuflada standardowa i wewnętrzna

Konfigurator produktów, dostępny na www.blum.com/configurator,  
ułatwia wybór odpowiednich okuć.

LEGRABOX pure i free – szuflada z wysokim frontem i wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa
Wysokość boku N 
(66.5 mm)

Długości
400 mm*
450 mm
500 mm
550 mm*

Szuflada z wysokim 
frontem
Wysokość boku C 
(177 mm)

Długości
LEGRABOX pure
270 mm  500 mm
300 mm  550 mm
350 mm  600 mm
400 mm  650 mm
450 mm

Długości
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

Szuflada z wysokim 
frontem
Wysokość boku F 
(241 mm)

Długości
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Szuflada standardowa
Wysokość boku K 
(128.5 mm)

Długości
300 mm*
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm*

Szuflada wewnętrzna
Wysokość boku K  
(128.5 mm)

Front do przycięcia

Szuflada standardowa
Wysokość boku M 
(90.5 mm)

Długości
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Szuflada wewnętrzna
Wysokość boku M 
(90.5 mm) 

Front do przycięcia

Wysoka szuflada 
wewnętrzna
Wysokość boku C 
(177 mm)

Front** z wysokim ele-
mentem dekoracyjnym

Wysoka szuflada 
wewnętrzna
Wysokość boku C 
(177 mm)

Front** z relingiem

Front do przycięcia

Z wyjątkiem stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców

Wysoka szuflada 
wewnętrzna
Wysokość boku C 
(177 mm)

Front** z niskim ele-
mentem dekoracyjnym 
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Każdego dnia technologie ruchu Blum dbają o wysoki komfort użytkowania 
mebli. Mechanicznie lub elektrycznie – szuflady LEGRABOX Blum otwierają 
się, poruszają i zamykają niemal samoczynnie.

Wysoki komfort ruchu
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
BLUMOTION, adaptacyjny system hamowania, 
zamyka meble zawsze delikatnie i cicho.

Elektryczne wspomaganie otwierania  
SERVO-DRIVE pozwala otworzyć meble po 
delikatnym naciśnięciu powierzchni frontu.  
Technologia SERVO-DRIVE jest połączona  
z BLUMOTION.

TIP-ON BLUMOTION łączy zalety mechaniczne-
go wspomagania otwierania TIP-ON ze spraw-
dzonym systemem hamowania BLUMOTION, 
który zapewnia delikatne i ciche zamykanie – w 
pełni mechanicznie.

Meble bez uchwytów z mechanicznym wspo-
maganiem otwierania TIP-ON otwierają się po 
delikatnym naciśnięciu frontu. By je zamknąć 
wystarczy lekko docisnąć.
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LEGRABOX wyznacza trendy w kwestiach techniki. Dzięki nowej prowadnicy 
BLUMOTION S, obok niewielkich sił otwierania i zsynchronizowanego  
delikatnego ruchu, LEGRABOX pozwala zrealizować trzy technologie  
ruchu z wykorzystaniem tylko jednej prowadnicy. Funkcja hamowania jest  
przy tym dostosowywana do wybranej technologii ruchu.

Fascynująca technika 
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Pełne obciążenie 
LEGRABOX przekonuje również przy
pełnym wysuwie i dużym obciążeniu.
Niskie wartości opadania prowadnicy
umożliwiają realizację rozwiązań poło-
 żonych nisko nad podłogą. Duże obcią-
 żenie dynamiczne, które wynosi 40 i 70
kg sprawia, że nawet bardzo szerokie
i ciężkie szuflady poruszają się lekko. 

Stabilizacja do wysokich frontów
Wysokie fronty zyskują na znaczeniu 
jako element aranżacyjny. LEGRABOX 
podąża za tym trendem poprzez zasto-
sowanie nowych mocowań frontu, które 
gwarantują maksymalną stabilność 
podczas otwierania i zamykania.



18

Mocowanie frontu LEGRABOX pozwala na szybki oraz pewny montaż
i demontaż. Front jest po prostu zawieszany w pozycji zatrzymania,
a potem wygodnie wpinany. Nawet gdy szuflada jest już zamontowana. 

Prosty montaż 

Film o montażu
www.blum.com/videoslegrabox
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Regulacja wysokości i boczna Regulacja nachylenia Łatwy demontaż
Regulację wysokości (± 2 mm) i 
boczną (± 1.5 mm) można precy-
zyjnie przeprowadzić za pomocą 
wkrętów TORX. Dla osiągnięcia 
pięknego układu szczelin.

LEGRABOX można łatwo wy-
regulować w 3 płaszczyznach. 
Nowość: regulacja nachylenia 
jest przeprowadzana z tyłu, po 
wewnętrznej stronie boku i jest 
możliwa również w przypadku 
niskich szuflad. 

Dzięki pozycji zatrzymania 
wystarczy jedna osoba, by bez 
wysiłku zdemontować bardzo 
szerokie fronty.



Obróbka LEGRABOX jest prosta i komfortowa, różni się jednak od obróbki 
innych systemów szuflad Blum, na przykład TANDEMBOX. Specjalne pomoce 
montażowe oraz wzorniki umożliwiają przeprowadzenie jej w sposób dokładny 
i efektywny.

Profesjonalni pomocnicy 

Zestaw startowy
Zestaw startowy pomocy mon -
tażowych pozwala na szybki
i prosty montaż. Zawartość:
BOXFIX E-L, wzornik wiertarski
do LEGRABOX i wkrętak TORX. 

20



Urządzenie do frezowania dna

BOXFIX P

Znacznik do LEGRABOX

Wzornik wiertarski do LEGRABOX

BOXFIX E-L

Uniwersalny wzornik wiertarski

Do prostego i precyzyjnego frezowania 
dna szuflady.

Do wydajnego, prostego montażu oraz 
skręcania LEGRABOX i TANDEMBOX. 

Do dokładnego zaznaczania nawierceń 
frontu.

Do precyzyjnego nawiercania dna
i ścianki tylnej. 

Do manualnego montażu szuflad  
LEGRABOX.

Wielofunkcyjna pomoc montażowa.
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System organizacji wewnętrznej do LEGRABOX w postaci ram o eleganckim 
designie zapewnia pełny porządek we wszystkich pomieszczeniach mieszkal-
nych. Łatwy w użytkowaniu i wszechstronny w zastosowaniu. AMBIA-LINE – 
porządek w najpiękniejszej formie.

AMBIA-LINE
Piękny porządek

Film o AMBIA-LINE
www.blum.com/trailerambialine
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Smukły, prosty design AMBIA-LINE nawiązuje we wnętrzu mebli do  
minimalistycznego stylu LEGRABOX, a poprzez swój kolor i materiał 
harmonijnie łączy się z szufladami.

Jednolity design
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Perfekcyjny porządek
AMBIA-LINE w ele-
gancki sposób po-
rządkuje wnętrze
szuflad LEGRABOX. 

Innowacyjna  
kolorystyka

Proste użytkowanie

System organizacji 
wewnętrznej może być 
dopasowany pod wzglę-
dem materiału i koloru 
do boku szuflady lub za 
sprawą elementów imitu-
jących drewno stanowić 
akcent dekoracyjny. 

Ramy można zamon-
tować w okamgnieniu i 
dowolnie pozycjonować. 
Ramy ze stali do szuflad 
z wysokim frontem są 
pewnie przymocowane 
za pomocą magnesu. 

25



26

Przejrzysty i jednocześnie różnorodny program AMBIA-LINE jest dostępny  
w następujących wariantach: jako ramy ze stali lakierowanej proszkowo,  
kolor brunatnoczarny mat, antracyt mat i jedwabiście biały mat. Oraz jako  
połączenie elementów stalowych i wybranych, drewnopodobnych dekorów: 
orzech Tennessee, dąb Nebraska i dąb Bardolino.

Kompletny program
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AMBIA-LINE do szuflad standardowych (wysokości boków M i K) 

AMBIA-LINE do szuflad z wysokim frontem (wysokości boków C i F)

Wkład na sztućce
Szerokość 300 mm

Wkład na noże AMBIA-LINE
Wkład pozwala na pewne 
przechowywanie do dziewięciu 
noży. Pasuje do ram o szeroko-
ści 200 mm.

Obcinarki do folii  
AMBIA-LINE
Folię spożywczą i aluminiową 
można wyciągnąć bez zagnie-
ceń i gładko odciąć. Pasuje do 
ram o szerokości 200 mm.

Wąskie ramy do szuflad
Szerokość 100 mm

Szerokie ramy do szuflad
Szerokość 200 mm

Ramy do szuflad z  
wysokim frontem o  
długości od 400 mm
Szerokość 218 mm
Długość 370 mm

Reling poprzeczny do skró-
cenia i listwa podłużna

Zestaw na butelki
Szerokość 100 mm lub
szerokość 200 mm

Ramy do szuflad z  
wysokim frontem o  
długości od 270 mm
Szerokość 242 mm
Długość 270 mm

Ramy do szuflad o małych 
długościach od 300 mm
Szerokość 242 mm 
Długość 270 mm

Uchwyt na talerze Blum
Uchwyt pozwala na bezpieczne 
przechowywanie i wygodne 
przenoszenie do 12 talerzy.

Uchwyt na przyprawy 
AMBIA-LINE
Uchwyt pewnie przytrzymuje 
pojemniki na przyprawy, za-
pewniając ich przegląd. Pasuje 
do ram szuflad z wyso kim 
frontem o szerokości 218 mm 
(do długości od 400 mm).
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LEGRABOX i AMBIA-LINE to najlepszy wybór dla nowoczesnego wzornictwa 
meblowego. Minimalistyczny styl wspaniale prezentuje się w każdym pomiesz-
czeniu mieszkalnym – zarówno w formie szuflady standardowej, wewnętrznej, 
z wysokim frontem, jak i wysokiej szuflady wewnętrznej.

Nowoczesne mieszkanie
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Kuchnie stawiają szczególne wymagania w kwestii designu i jakości.  
LEGRABOX je spełnia. System szuflad fascynuje prostą linią,  
minimalistycznym wyglądem i potrafi bez trudu sprostać codziennym  
zadaniom. O porządek w wyjątkowej oprawie dba AMBIA-LINE. 

Funkcjonalne kuchnie
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LEGRABOX pure, wysokość boku M, kolor antracyt mat, wkład na noże i obcinarki do folii  
AMBIA-LINE, ramy do szuflad standardowych, kolor antracyt mat

LEGRABOX pure, wysokość boku M, kolor brunatnoczarny mat, ramy AMBIA-LINE do szuflad  
standardowych, kolor brunatnoczarny mat

LEGRABOX pure, wysokość boku N, jedwabiście biały mat
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LEGRABOX przekonuje również swoją funkcjonalnością. Przemyślane  
rozwiązania, jak na przykład szafa cargo SPACE TOWER, pozwalają  
uzyskać dodatkową, cenną przestrzeń użytkową.

Przemyślane rozwiązania
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LEGRABOX pure, wysokość boku C, kolor brunatnoczarny mat, uchwyt na przyprawy  
AMBIA-LINE w ramach do szuflad z wysokim frontem, kolor brunatnoczarny mat

LEGRABOX pure, wysokość boku C, kolor jedwabiście biały mat, uchwyt na talerze Blum, kolor antra-
cyt mat

LEGRABOX pure, wysokość boku F – kolor antracyt mat, ramy AMBIA-LINE – kolor antracyt mat

Pomysły Blum na praktyczną 
kuchnię 
Kuchnia musi sprawdzać się 
w codziennym użytkowaniu. 
Dlatego od wielu lat Blum bada 
potrzeby użytkowników kuchni.  
W ten sposób, w ramach  
DYNAMIC SPACE, powstają 
ciągle nowe pomysły, jak zapro-
jektować nowoczesne kuchnie, 
by były one jeszcze bardziej 
funkcjonalne. Więcej informacji 
na www.blum.com/ideas
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Rozwiązania, które sprawdziły się w kuchni, pasują również  
do innych pomieszczeń mieszkalnych. Wysokiej jakości materiał,  
z którego wykonane są szuflady LEGRABOX, stanowi elegancki dodatek  
do każdego domu.

Różnorodne zastosowania
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LEGRABOX pure, wysokość boku C, front z relingiem, kolor jedwabiście biały mat,  
ramy AMBIA-LINE do szuflad z wysokim frontem - kolor jedwabiście biały mat

LEGRABOX pure, wysokość boku M, kolor brunatnoczarny mat, ramy AMBIA-LINE do  
szuflad standardowych – orzech Tennessee

LEGRABOX pure, wysokość boku C – kolor brunatnoczarny mat, ramy AMBIA-LINE – kolor brunatno-
czarny mat



Subtelny design LEGRABOX pasuje do wielu pomieszczeń. Wybitne  
właściwości jezdne oraz delikatne i ciche zamykanie powodują, że system  
szuflad sprawdza się również w sypialni i garderobie. W sklepie eleganckie 
wzornictwo LEGRABOX pozwala atrakcyjnie zaprezentować towar.

Wszechstronne zastosowanie
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LEGRABOX pure, wysokość boku M, kolor brunatnoczarny mat, ramy AMBIA-LINE do szuflad  
standardowych – orzech Tennessee

LEGRABOX pure, wysokość boku M, kolor antracyt mat, ramy AMBIA-LINE do szuflad  
standardowych – dąb Nebraska

LEGRABOX pure, wysokość boku C, kolor brunatnoczarny mat, ramy AMBIA-LINE do szuflad  
z wysokim frontem - kolor brunatnoczarny mat
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Firma Blum
Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj 
międzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych 
obszarów działania firmy należą systemy podnośników do frontów górnych, 
zawiasów i szuflad. W przypadku rozwoju wszystkich produktów centralny 
punkt stanowi dążenie do perfekcji ruchu.

www.blum.com

Globalne korzyści dla klientów
„Producent, sprzedawca, mon-
tażysta czy użytkownik kuchni 
– każdy powinien korzystać z 
zalet produktów Blum i czerpać 
z tego osobiste korzyści”, takie 
znaczenie ma filozofia globalnych 
korzyści Blum.

Jakość
Kompleksowe podejście do 
kwestii jakościowych dotyczy nie 
tylko samych produktów. Również 
w zakresie usług, czy w kontak-
tach z partnerami i klientami firma 
chciałaby sprostać tym samym 
wymaganiom jakościowym.

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest również ekonomiczne 
w długim okresie. Trwałość 
produktów jest przy tym tylko jed-
nym z wielu ważnych aspektów. 
Dalszymi istotnymi elementami 
są: korzystanie z przyjaznych dla 
środowiska procesów, mądre wy-
korzystanie materiałów i rozsądne 
zarządzanie energią.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy 
(Przebieg pracy), optymalne wy-
korzystanie przestrzeni użytkowej 
(Przestrzeń) i wysoki komfort 
ruchu (Ruch) to ważne cechy 
praktycznej kuchni. Pomysły 
Blum dotyczące kuchni mają 
sprawić, by wnętrze mebli stało 
się funkcjonalne, komfortowe i 
ergonomiczne.

Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada osiem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg), a także 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 30 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 7.600 pracowników, w 
tym 5.800 osób w Vorarlbergu.

Innowacje
Wspieranie klientów przy pomo-
cy innowacyjnych rozwiązań i 
zapewnienie przedsiębiorstwu 
dobrych wyników w długim okre-
sie, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształ-
cenie pracowników. Na całym 
świecie Blum posiada ponad 
2.100 patentów i jest zaliczany do 
najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstw w Austrii.

Wszystkie informacje odnoszą się do aktualnego stanu naszej wiedzy na dzień 30.06.2018 r
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Firma Blum
Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj 
międzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych 
obszarów działania firmy należą systemy podnośników do frontów górnych, 
zawiasów i szuflad. W przypadku rozwoju wszystkich produktów centralny 
punkt stanowi dążenie do perfekcji ruchu.

www.blum.com

Globalne korzyści dla klientów
„Producent, sprzedawca, mon-
tażysta czy użytkownik kuchni 
– każdy powinien korzystać z 
zalet produktów Blum i czerpać 
z tego osobiste korzyści”, takie 
znaczenie ma filozofia globalnych 
korzyści Blum.

Jakość
Kompleksowe podejście do 
kwestii jakościowych dotyczy nie 
tylko samych produktów. Również 
w zakresie usług, czy w kontak-
tach z partnerami i klientami firma 
chciałaby sprostać tym samym 
wymaganiom jakościowym.

Środowisko naturalne
W firmie Blum wszyscy są prze-
konani, że ekologiczne postępo-
wanie jest również ekonomiczne 
w długim okresie. Trwałość 
produktów jest przy tym tylko jed-
nym z wielu ważnych aspektów. 
Dalszymi istotnymi elementami 
są: korzystanie z przyjaznych dla 
środowiska procesów, mądre wy-
korzystanie materiałów i rozsądne 
zarządzanie energią.

DYNAMIC SPACE
Dobry przebieg pracy 
(Przebieg pracy), optymalne wy-
korzystanie przestrzeni użytkowej 
(Przestrzeń) i wysoki komfort 
ruchu (Ruch) to ważne cechy 
praktycznej kuchni. Pomysły 
Blum dotyczące kuchni mają 
sprawić, by wnętrze mebli stało 
się funkcjonalne, komfortowe i 
ergonomiczne.

Blum w Austrii i na świecie
Blum posiada osiem zakładów 
w Austrii (Vorarlberg), a także 
miejsca produkcji w Polsce, USA 
i Brazylii oraz 30 spółek córek 
względnie przedstawicielstw. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje 
ponad 120 rynków. Grupa Blum 
zatrudnia 7.600 pracowników, w 
tym 5.800 osób w Vorarlbergu.

Innowacje
Wspieranie klientów przy pomo-
cy innowacyjnych rozwiązań i 
zapewnienie przedsiębiorstwu 
dobrych wyników w długim okre-
sie, wymaga konsekwentnego 
inwestowania w badania i rozwój, 
zakłady i maszyny oraz kształ-
cenie pracowników. Na całym 
świecie Blum posiada ponad 
2.100 patentów i jest zaliczany do 
najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstw w Austrii.

Wszystkie informacje odnoszą się do aktualnego stanu naszej wiedzy na dzień 30.06.2018 r
39
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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