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Perfekcyjny porządek  
w całym domu
AMBIA-LINE zaprowadza idealny porządek w każdej szufladzie. 
System organizacji wewnętrznej z ramami o nowoczesnym designie 
otwiera różne możliwości zagospodarowa nia wnętrza szuflady. 

Spis treści

Elegancki design

Proste użytkowanie

Wskazówki dla praktycznej kuchni

Pomysły dla kuchni 

Pomysły dla łazienki 

Pomysły dla sypialni i strefy dziennej

Przegląd programu

Blum Inspirations

moving ideas

AMBIA-LINE | Spis treści 
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Szlachetna wersja ze stali
Ramy ze stali malowanej proszkowo  
są dostępne w czterech kolorach.  
Dzięki temu szuflady i ich wnętrze są 
harmonijnie zgrane.

Antracyt mat 

Jedwabiście biały mat

Czarny carbon mat

Szary Indium mat
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Orzech Tennessee

Dąb Nebraska

Dąb Bardolino

Elegancka wersja drewnopodobna
Ramy, będące połączeniem elementów 
stalowych i drewnopodobnych, są do-
stępne w trzech eleganckich warian tach. 
To piękny akcent we wnętrzu mebla. 

AMBIA-LINE | Elegancki design
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AMBIA-LINE pozostawia pełną swobodę organizacji 
wnętrza szuflady – niezależnie od tego, co będzie  
w niej przechowywane. Ramy są od razu gotowe do 
użycia, pasu ją do każdej szuflady i wszystkich po-
mieszczeń.

Praktyczna funkcja –  
wszechstronne zastosowanie

Elegancki design 
Zredukowana stylistyka AMBIA-LINE doskonale pasuje 
do prostych linii LEGRABOX i MERIVOBOX.

Proste użytkowanie 
Ramy można ustawić w szufladzie w pełni dowolnie. 
Magnes i antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilne 
położenie.

Indywidualne ustawienie 
Listwy poprzeczne można dowolnie przestawiać w za-
leżności od wielkości przechowywanych przedmiotów.
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AMBIA-LINE | Proste użytkowanie
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Pomysły Blum –  
praktyczne rozwiązania 
dla domu
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Komfort ruchu
Meble otwierają i zamykają się z łatwością.

Ergonomia
Wszystko jest wygodnie dostępne i uporządkowane.

Design
Realizowane są indywidualne życzenia.

Przechowywanie
Przestrzeń użytkowa jest optymalnie wykorzystana.

AMBIA-LINE | Wskazówki dla praktycznej kuchni 

W codziennym użytkowaniu sprawdzają się  
kuchnie, które nie tylko są piękne, lecz również 
praktyczne.
Kuchnie takie charakteryzuje

 – płynny przebieg pracy (ergonomia) 
 – optymalne wykorzystanie przestrzeni  
(przechowywanie)

 – wysoki komfort ruchu (komfort ruchu)
 – swoboda projektowania (design) 

Innowacyjne okucia, praktyczne szafki i pomocne  
know-how firmy Blum wspierają Państwa przy  
planowaniu kuchni.
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AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni  

Pomysły dla kuchni 
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Opcja ze stali 
Czarny carbon mat

AMBIA-LINE na sztućce
 – Wkład z powłoką Softtouch dba o przyjemną ciszę w 
szufladzie ze sztućcami.

 – Wkład na sztućce i ramy mogą być ze sobą dowolnie 
łączone.

Szczegółowe informacje o wyróżnieniach

AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni 
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AMBIA-LINE na sztućce robocze i 
obcinarki AMBIA-LINE

 – Praca idzie jak z płatka, gdy trzepacz-
ka, obieraczka do warzyw czy chochla 
są zawsze na swoim miejscu. 

 – Obcinarki do folii AMBIA-LINE pozwa-
lają wyciągnąć folię bez zagnieceń i 
gładko odciąć.

Opcja ze stali 
Antracyt mat

AMBIA-LINE na drobiazgi
 – Drobne przedmioty są przejrzyście 
zorganizo wane i zawsze pod ręką. 

 – Swoje miejsce mają również rzadko 
wykorzystywane przedmioty, które są 
zawsze gotowe do użycia.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Nebraska
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AMBIA-LINE na sztućce
 – Wkład organizuje sztućce. 
 – Wysokiej jakości materiały można  
z łatwością wyczyścić wilgotną  
ściereczką.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Bardolino

Wkład na noże AMBIA-LINE
 – Wkład zapewnia bezpieczne miejsce 
na nawet 9 noży.

 – Wysokiej jakości tworzywo i stal 
nie rdzewna z powłoką odporna na 
odciski palców stanowią niezawodne 
zabezpieczenie dla ostrzy.

AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni 

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat
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Uchwyt na talerze Blum
 – Uchwyt pomieści nawet 12 talerzy, które można w 
nim wygodnie przenieść, np. na stół.

 – Uchwyt na talerze można dowolnie dopasować do 
wielkości talerzy.

Opcja ze stali 
Antracyt mat
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AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni 
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AMBIA-LINE na zapasy
 – W szafie na zapasy SPACE TOWER 
duże puszki czy małe paczuszki prze-
chowywane są w należytym porządku.

 – Antypoślizgowe ramy AMBIA-LINE 
zagwarantują stabilną pozycję również 
otwartym opakowaniom z mąką, cu-
krem czy ryżem.

AMBIA-LINE na plastikowe pojemniki
 – Zamiast kolorowego bałaganu  
w szufladzie panuje porządek.

 – Teraz odpowiednia pokrywka do po-
jemnika znajdzie się w mgnieniu oka.

Opcja  
drewnopodobna 
Dąb Bardolino

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat
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AMBIA-LINE na przybory  
do zmywania 

 – Szuflada zlewozmywakowa wyko-
rzystuje miejsce pod zlewem, które 
często po prostu się marnuje. Ponadto 
można ją optymalnie zorganizować.

 – Płyn do mycia naczyń, gąbki i szczotki 
są przechowywane dokładnie tam, 
gdzie są potrzebne.

AMBIA-LINE na sortowniki  
śmieci

 – Środki do czyszczenia stoją stabilnie i 
są oddzielone od sortowników śmieci.

 – Położenie listwy poprzecznej można 
dopasować do wielkości butelek.

AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni 

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat
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AMBIA-LINE na garnki i przykrywki 
 – Najlepszym miejscem na akcesoria 
do gotowania jest szuflada pod płytą 
grzejną.

 – Reling poprzeczny pozwala przecho-
wywać pokrywki w lekko pochylonej 
pozycji, by zawsze były łatwo dostęp-
ne.

Opcja ze stali 
Szary Indium mat

AMBIA-LINE na sztućce robocze
 – Łyżki kuchenne, łopatki do patelni i 
trzepaczka są gotowe do użycia.

 – Położenie listew poprzecznych można 
dopasować do długości przyborów 
kuchennych.

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat
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AMBIA-LINE na butelki i deski do 
krojenia

 – Butelki stoją pewnie i są zawsze  
pod ręką.

 – Nieco szersze szuflady to doskonałe 
miejsce np. na deski do krojenia.

Uchwyt na przyprawy  
AMBIA-LINE

 – To doskonałe miejsce na różnej  
wielkości pojemniki z przy prawami. 

 – Są one ustawione pod lekkim ką-
tem, dzięki czemu etykiety – pieprz, 
cynamo n czy kolendra – są dobrze 
widoczne.

Opcja ze stali 
Jedwabiście biały mat

AMBIA-LINE | Pomysły dla kuchni 

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat
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Pomysły dla 
łazienki 
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AMBIA-LINE | Pomysły dla łazienki 
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AMBIA-LINE  
na produkty pielęgnacyjne

 – Ręczniki, emulsje do ciała i perfumy 
są uporządkowane. 

 – Ramy można z łatwością wyczyścić 
wilgotną ściereczką.

Opcja ze stali 
Jedwabiście biały mat

Opcja ze stali 
Antracyt mat

AMBIA-LINE  
na kosmetyki

 – Wszystko dla urody widoczne na 
pierwszy rzut oka

 – Dzięki ramom nawet małe przedmioty 
stoją stabilnie i są zawsze pod ręką
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AMBIA-LINE | Pomysły dla łazienki 

AMBIA-LINE  
na akcesoria łazienkowe

 – Perfekcyjny porządek czyni z łazienki 
strefę wellness.

 – Ramy z wytrzymałych materiałów są 
odporne nawet na dużą wilgotność 
powietrza.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Nebraska
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AMBIA-LINE | Pomysły dla sypialni i strefy dziennej

Pomysły dla sypialni  
i strefy dziennej
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AMBIA-LINE na przybory  
do przewijania

 – Pieluszki, chusteczki i puder są za-
wsze pod ręką, a maluszek cały czas 
na oku. 

 – Przy takim porządku nie zapodzieje się 
nawet malutka, dziecięca skarpetka.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Bardolino

AMBIA-LINE na ubrania  
nastolatków

 – Łatwiej utrzymać porządek, gdy 
wszystko ma swoje miejsce.

 – Wzór zwierzęcy, brokat czy neonowe 
kolory – uniwersalne listwy poprzecz-
ne dopasują się do każdego trendu w 
modzie.

Opcja ze stali 
Jedwabiście biały mat
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AMBIA-LINE na akcesoria
 – Jedwabne szale, rękawiczki i biżuteria 
są elegancko zaprezentowane.

 – Odpowiedni dodatek jest szybko 
dobrany.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Nebraska

AMBIA-LINE na odzież
 – Ramy utrzymują wszystko w należy-
tym porządku – czy to t-shirt, pasek, 
czy też skarpetki.

 – Przy tak dobrej organizacji outfit 
skomponujemy w rekordowym czasie.

Opcja ze stali 
Szary Indium mat

AMBIA-LINE | Pomysły dla sypialni i strefy dziennej
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AMBIA-LINE na pamiątki
 – Pocztówki i pamiątki są przejrzyście uporządkowane.
 – Stylowo przechowywane zachęcają do ich ponowne-
go odkrywania i wspominania wyjątkowych chwil.

Opcja  
drewnopodobna 
Orzech Tennessee
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AMBIA-LINE | Pomysły dla sypialni i strefy dziennej
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AMBIA-LINE na przybory do szycia i 
majsterkowania

 – Dowolnie pozycjonowane ramy czynią 
z szuflady kreatywne pudełko z przy-
borami do szycia.

 – W tak dobrze zorganizowanym wnę-
trzu nie trzeba dochodzić po nitce do 
kłębka.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Bardolino

AMBIA-LINE na zabawki
 – Porządkowanie to doskonała zabawa.
 – Ramy są łatwe w czyszczeniu, dlatego 
szybko uporamy się z okruszkami, po-
zostawionymi przez Ciasteczkowego 
Potwora.

Opcja drewnopodobna 
Dąb Nebraska
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AMBIA-LINE na artykuły  
dekoracyjne

 – W ramach można przechowywać 
wazony i świeczniki o różnym kształcie 
i różnej wielkości.

 – Delikatne przedmioty stoją pew nie. 

AMBIA-LINE na artykuły  
biurowe

 – Porządek sprzyja koncen tracji. 
 – Słodkie co nieco pod ręką pozwoli na 
chwilę odprężenia. 

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat

Opcja ze stali 
Czarny carbon mat

AMBIA-LINE | Pomysły dla sypialni i strefy dziennej
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www.blum.com/ambialine

AMBIA-LINE
Przegląd programu

Opcja ze stali Opcja drewnopodobna

Czarny carbon mat

Orzech TennesseeAntracyt mat 

Dąb Nebraska

Jedwabiście biały mat Dąb Bardolino

Konfiguracja systemu AMBIA-LINE 
Zapraszamy do zaprojektowania swojego indywidualnego 
układu AMBIA-LINE w internetowym konfiguratorze produktów. 

Szary Indium mat
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AMBIA-LINE | Przegląd programu

Wielkości

Wąska rama
Szerokość 100 mm
Długości 422 / 472 / 522 / 572 mm
Wysokość 50 mm

Wysoka rama (długa)
Szerokość 218 mm
Długość 370 mm
Wysokość 110 mm

Szeroka rama
Szerokość 200 mm
Długości 422 / 472 / 522 / 572 mm
Wysokość 50 mm

Wysoka rama (krótka)
Szerokość 242 mm
Długość 270 mm
Wysokość 110 mm

Reling poprzeczny i listwa poprzeczna
Reling do skrócenia do odpowiedniej 
szerokości

Krótka rama
Szerokość 242 mm
Długość 272 mm
Wysokość 50 mm

Wkład na sztućce
Szerokość 300 mm
Długości 422 / 472 / 522 / 572 mm
Wysokość 50 mm

Zestaw na butelki
Szerokość 100 mm lub 200 mm
Do mocowania w wąskich lub 
szerokich ramach, bez użycia narzędzi

Akcesoria kuchenne

Wkład na noże
Szerokość 187 mm
Długość 409 mm
Do szerokich ram

Uchwyt na talerze
Na talerze o  
Ø 186-322 mm
Wysokość 170 mm

Obcinarki do folii
Szerokość 187 mm
Długość 409 mm
Do szerokich ram

Uchwyt na przyprawy 
Szerokość 205 mm
Długość 356 mm
Do wysokich ram (długich)
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www.blum-inspirations.com

Co Państwa inspiruje?
Zachęcamy do odkrywania online innych ciekawych pomysłów 
dla większego komfortu w całym domu.

Komfort w każdym pomieszczeniu
Potrzeby są kwestią indywidualną – podobnie, jak meble.  
Okucia Blum zapewniają doskonałą wygodę i komfort.
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Blum Inspirations | Co Państwa inspiruje?



Jesteśmy przekonani, że to pomysły poruszają świat. 
Oferujemy innowacyjne okucia, inspirujące rozwiązania 
meblowe i dedykowane usługi, aby mogli Państwo 
urzeczywistniać swoje kreatywne projekty. Państwa 
potrzeby, światowe trendy i wspólna wizja wyższego 
komfortu mieszkania są naszą motywacją. Realizujmy 
wspólnie poruszające pomysły.

Pragniemy zapewniać większy 
komfort i funkcjonalność 

użytkowania mebli.

Komfort mieszkania
Nasza kompleksowa oferta 
produktów pozwoli Państwu 

zrealizować projekty mebli według 
aktualnych trendów.

Asortyment

Obserwujemy światowe trendy 
mieszkaniowe i badamy rozwiązania 

przyszłości, z przyjemnością 
dzieląc się z Państwem naszymi 

spostrzeżeniami.

Inspiracje
Jesteśmy w ciągłym ruchu – z 

niesłabnącą ciekawością i 
motywacją rozwijamy nowe 

produkty oraz usługi.

Innowacje

Wspieramy Państwa w codziennej 
pracy poprzez usługi, ułatwiające 

procesy pracy.

Usługi
Nie ustajemy w udoskonalaniu 

naszych produktów, usług i siebie 
samych.

Jakość

Czujemy się odpowiedzialni za 
relacje, naszych pracowników, 
społeczeństwo i środowisko.

Zaufanie Nasza przygoda ma swój 
początek w roku 1952, kiedy to 

Julius Blum rozpoczął produkcję 
haceli do podków. Obecnie 

w nasze innowacyjne okucia 
zaopatrujemy klientów w ponad 

120 krajach świata.

moving ideas
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Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001.

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

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
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