
Vorm van buiten, functioneel van binnen: 
beslagoplossingen van Blum
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Elk meubel 
heeft twee kanten

Vorm
Meubels moeten er aantrekkelijk uitzien en voldoen aan de persoonlijke stijl – om 
het even of ze naar een uniek ontwerp gemaakt zijn of een algemene meubeltrend 
volgen. De beslagsystemen van Blum dragen hiertoe bij zonder in het oog te springen: 
aan de binnenkant van de meubels zorgen ze er mee voor dat uw designideeën en 
actuele trends werkelijkheid worden.

Functie
Meubels hebben ook een functionele kant die bij het gebruik ervan tot uiting komt. 
Hierbij komt het erop aan dat de meubeloplossing een ergonomisch aangenaam 
werkverloop ondersteunt, ze voldoende opbergruimte biedt en ze comfortabel ge-
bruikt kan worden.
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Klapdeursystemen

Klapdeuren zijn een uitermate ergonomische oplossing voor bovenkasten. Het front gaat 

naar boven open, dus bevindt het zich buiten de bewegingsradius van de meubelgebruiker. 

Bovendien is de inhoud van de kast uitstekend bereikbaar.

Het klapdeursysteem AVENTOS overtuigt door een hoog bedieningscomfort. Zelfs zware 

klapdeuren gaan moeiteloos open en zacht en geruisloos dicht dankzij de geïntegreerde 

demping BLUMOTION.

Voor een greeploos design bestaan de AVENTOS beslagen ook in combinatie met de elektri-

sche bewegingsondersteuning SERVO-DRIVE. Dit biedt veel nieuwe ontwerpmogelijkheden.

Meer informatie via internet: www.blum.com/aventos

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten



AVENTOS HF AVENTOS HK-SAVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK
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Met AVENTOS kunnen zowel oplossingen met een groot voegbeeld als met een horizontale voeg gerealiseerd worden.

Vouwklapdeur: tweedelig front vouwt 
naar boven toe samen

Zwenkdeur: eendelig front zwenkt 
boven het corpus

Liftdeur: front wordt parallel naar 
boven geheven

Klapdeur: front klapt naar boven Heel kleine klapdeur: front klapt 
naar boven

Vorm
 ■ Breedtes tot 1.800 mm en hoogtes tot 1.040 mm mogelijk
 ■ Heel brede elementen door combinatie van meerdere 
AVENTOS beslagelementen
 ■ Grote fronten met of zonder voeg in het midden
 ■ AVENTOS afdekkappen zijn verkrijgbaar in wit, grijs of vernikkeld

Vorm 



Functie

... een druk op de schakelaar volstaat om te sluiten.

SERVO-DRIVE voor AVENTOS: lichtjes duwen volstaat om het 
greeploze front te openen ...

Functie
 ■ Zware fronten kunt u gewoon met een duwtje openen
 ■ Betrouwbare stop in elke gewenste positie
 ■ Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION
 ■ Goede bereikbaarheid van de kastinhoud
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Scharniersystemen
CLIP top scharnieren bestaan voor veel verschillende openingshoeken en aanslagsituaties. 

Er kunnen verschillende deurgroottes, -diktes en -materialen, glazen en spiegeldeuren ge-

bruikt worden. De comfortabele 3-dimensionele verstelmogelijkheid van het scharnier zorgt 

voor een gelijkmatig en precies voegbeeld. En dankzij de afdekkappen zijn de verstel- en 

bevestigingsschroeven niet te zien.

In combinatie met de demping BLUMOTION kunnen deuren zacht en geruisloos gesloten 

worden. Deze technologie is al in het CLIP top BLUMOTION scharnier geïntegreerd en voor 

de meubelgebruiker dus niet zichtbaar.

Meer informatie via internet: www.blum.com/cliptop

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Complexe techniek in een beperkte ruimte: onze BLUMOTION demping is in de scharniertop geïntegreerd en voor de keukengebruiker dus niet zichtbaar. Mogelijkheid tot personalisatie van de afdekkap 
aan de scharnierarm

 ■ Speciale scharnieren voor glas, alukaderdeuren en heel wat 
andere speciale toepassingen voor een creatieve vrijheid

 ■ Goede verstelmogelijkheid voor een evenwichtig voegbeeld
 ■ Scharnieren voor meubels met en zonder greep
 ■ De scharnieren passen harmonisch bij het binnenste van het 
meubel en zijn onopvallend

Vorm 

Vorm



De ruimte optimaal gebruiken: met onze 0-insprongscharnier CLIP top.

 ■ Openingshoeken met verschillende groottes ondersteunen de bereikbaarheid van de kastinhoud
 ■ Ook zware deuren kunnen gemakkelijk bewegen
 ■ Zacht en geruisloos sluiten dankzij de demping BLUMOTION

Functie

Functie
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Boxsystemen
Of het nu gaat om de keuken, de woonkamer, de badkamer of het bureau: laden en 

voorraadladen passen in elke ruimte, omdat ze voor een optimaal overzicht en een goede 

bereikbaarheid zorgen van de inhoud van de kasten.

Om aan individuele wensen van klanten te kunnen voldoen bestaat het boxsysteem 

TANDEMBOX uit drie verschillende lijnen. Hierbij zorgt de vederlichte loop van TANDEM 

voor hoge bewegingskwaliteit en de geïntegreerde demping BLUMOTION voor zacht en 

geruisloos sluiten. Voor greeploos design kan de elektrische openingsondersteuning 

SERVO-DRIVE of de mechanische openingsondersteuning TIP-ON gebruikt worden. 

Voor meer overzicht en orde in de lade zorgt het ORGA-LINE indelingssysteem. 

Dit systeem is afgestemd op het design van de drie TANDEMBOX lijnen.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Goede loopeigenschappen en hoge belastbaarheid zijn voor meubels in om het even welke woonruimte erg belangrijk

 ■ Brede waaier aan designmogelijkheden dankzij drie TANDEMBOX 
lijnen: verschillende kleuren, materialen en ladevormen
 ■ Zeer brede laden en voorraadladen mogelijk
 ■ Greeploos meubeldesign mogelijk
 ■ Eenvoudige frontverstelling voor een precies voegbeeld en 
strakke lijnen

Vorm 

Vorm
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 ■ Het boxsysteem is veelzijdig en geschikt voor alle woonruimtes. Als 
voorraadlade, binnenvoorraadlade, lade, binnenlade of als hoekka-
stoplossing SPACE CORNER
 ■ Volledig uittrekbare laden voor een goed overzicht en een goede 
bereikbaarheid tot in de achterste hoek

 ■ ORGA-LINE indelingen bieden een groot aantal 
toepassingsmogelijkheden
 ■ Brede en zwaar beladen laden kunnen gemakkelijk bediend worden
 ■ Eenvoudig openen van greeploze meubels door openingsonder-
steuning

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten

Functie

Functie

Enkel uittrekbaar Volledig uittrekbaar

In de onderkast moeten deuren vermeden worden. Boxsystemen in de onderkast zorgen voor een goed overzicht 
en een gemakkelijke bereikbaarheid.

ORGA-LINE indelingen helpen om orde te creëren
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Gesloten en toch voor alles open

Met de lijn TANDEMBOX intivo gaan veel individuele designwensen in vervulling. 
Met BOXCAP, een opzetdeel in hetzelfde materiaal als de ladezijkant, krijgt TANDEMBOX intivo een 
tijdloos eenvoudig en uniform uitzicht. 
TANDEMBOX intivo biedt een grote vrijheid bij de vormgeving dankzij BOXCOVER met inschuifele-
menten in vrij te kiezen materialen zoals bijvoorbeeld leder of glas.

Egaal doorlopend design met BOXCAP, een opzet-
stuk in het lademateriaal

Individueel design met vrij te kiezen inschuifele-
menten die aan de zijkant door BOXCOVER gezet 
worden

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten

Meer informatie via internet: http://myintivo.blum.com
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Als strak design gewenst is

Minder is vaak meer – daar staat TANDEMBOX antaro voor. Alle componenten hebben dezelfde 
kleur: laden, binnenladen, voorraadladen en binnenvoorraadladen. Met de rechthoekige reling 
kunnen kastoplossingen ook achter het front een strak design krijgen.

TANDEMBOX antaro bestaat in: zijdewit

Terrazwart

Roestvrij staal (inox)

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Zo veelzijdig als het leven

TANDEMBOX plus biedt grote vrijheid bij de vormgeving. Voor brede toepassingsmogelijkheden 
bestaan de voorraadladen in verschillende hoogten, met gesloten zijkanten of als relingoplossing. 
De ronde reling en de uniforme grijze kunststof onderdelen zijn kenmerkend voor deze productreeks.

Een enkelvoudige reling, dubbele reling of een gesloten voorraadlade met BOXSIDE: 
TANDEMBOX plus komt aan veel wensen tegemoet.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Glijdersystemen
Houten laden, ambachtelijk of industrieel geproduceerd, smal, breed, laag, hoog of hoekig: 

de glijdersystemen van Blum hebben, zelfs als ze heel zwaar beladen zijn, een indrukwek-

kend vederlichte loop. 

Voor een greeploos frontdesign kan optioneel een elektrische of mechanische openingson-

dersteuning ingezet worden. Dankzij de geïntegreerde demping BLUMOTION gebeurt ook 

het sluiten zacht en geruisloos. Voor orde in de lade zorgt het indelingssysteem ORGA-LINE.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Vorm
 ■ Glijders voor de meubelgebruiker niet zichtbaar 
 ■ Brede waaier aan toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld 
tabletladen, kleine laden of zeer brede laden
 ■ Precies voegbeeld dankzij eenvoudige frontverstelling
 ■ Greeploos design mogelijk

Onzichtbaar voor de keukengebruiker zorgen de glijdersystemen van Blum voor een vederlichte loop.

Vorm 

Functie
 ■ Vederlichte en stabiele loop zelfs onder belasting
 ■ Hoge uithangstabiliteit ook bij zware laden
 ■ Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION

 ■ Het indelingssyteem ORGA-LINE biedt een groot aantal 
toepassingsmogelijkheden
 ■ Eenvoudig openen van greeploze fronten door 
openingsondersteuning

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten

Functie

Volledig uittrekbare laden zorgen voor een goed overzicht en bereikbaarheid tot in de achterste hoek
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Het gesynchroniseerde glijdersysteem MOVENTO zorgt voor een stabiele en vederlichte loop.

Het nieuwe glijdersysteem MOVENTO
De evolutie van beweging 

Met het glijdersysteem MOVENTO werd de beproefde vederlichte loop van Blum glijders verder 
ontwikkeld. De gesynchroniseerde vederlichte loop zorgt voor hoge bewegingskwaliteit. 
En dat bij alle toepassingen: van laden en binnenladen tot voorraadladen en binnenvoorraadladen.

Met MOVENTO is een greeploos design zonder veel moeite mogelijk.

Precies voegbeeld door 4-dimensionele 
verstelmogelijkheid

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Dankzij een geoptimaliseerde uithangstabiliteit zijn heel brede en grote voorraadladen mogelijk, ook dicht bij de grond.

TANDEM
Beproefd bij houten laden

TANDEM is het beproefde glijdersysteem van Blum voor houten laden.
Het zorgt zowel bij volledig als enkel uittrekbare laden voor een vederlichte loop.

Beproefde Blum techniek die voor een vederlichte loop zorgt: de loopwagen met 
duurzame kunststof rollen en gedempte differentieelsturing voor geluidsreductie

Bij heel brede voorraadladen zorgt een optionele zijdelingse stabilisatie voor een veilige en stabiele parallelle loop.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Bewegingstechnieken
Beslagoplossingen van Blum moeten het gebruik van meubels eenvoudiger, praktischer 

en comfortabeler maken. Wij zorgen ervoor dat alle klapdeur-, scharnier, box- en glijdersys-

temen van Blum aan deze eisen voldoen. Om dit doel te bereiken hebben we verschillende 

bewegingstechnieken ontwikkeld. Deze zorgen er niet alleen voor dat meubels praktisch 

zijn, maar ze bieden ook vele nieuwe designmogelijkheden.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Ideaal bij greeploze meubels. Comfortabel bij meubels met grepen.

Greeploze fronten zijn tegenwoordig in; met de elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE 
kunnen greeploze meubels heel comfortabel geopend worden. Zachtjes drukken volstaat om de 
klapdeuren, laden en voorraadladen met elektrische ondersteuning automatisch te openen. Heel 
praktisch is dit bijvoorbeeld bij de afvallade. De lade kan namelijk ook met volle handen, bijvoor-
beeld door een duwtje met de knie of voet, geopend worden. AVENTOS klapdeursystemen die met 
SERVO-DRIVE uitgerust zijn, kunnen bovendien weer elektrisch gesloten worden.

 ■ Uniforme techniek, één systeem voor alle toepassingen in 
boven- en onderkasten
 ■ Gemakkelijk monteerbaar
 ■ Betrouwbaar en gebruiksveilig

 ■ Spaarzaam qua stroomverbruik 
 ■ Op elk moment manuele bediening mogelijk
 ■ Demping BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten
 ■ 5 jaar garantie

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Klapdeursystemen

Scharniersystemen

Boxsystemen

Glijdersystemen

TIP-ON
Mechanisch ondersteund openen

Of het nu gaat om klapdeuren, deuren, laden of voorraadladen: met de mechanische openings-
ondersteuning TIP-ON kunnen greeploze meubels voor alle woonruimtes gerealiseerd worden. 
TIP-ON is niet combineerbaar met de demping BLUMOTION. Meubels worden gesloten met een 
gedoseerde zwaai of door het front zachtjes toe te drukken.

BLUMOTION
Zacht en geruisloos sluiten

Met BLUMOTION sluiten meubels zacht en geruisloos – en dat onafhankelijk van de 
uitgeoefende kracht en van het gewicht van de voorraadlade of het front. De functie 
is geïntegreerd in klapdeursystemen, scharnieren, box- en glijdersystemen.

Voor deze systemen zijn onze openingsondersteuningen SERVO-DRIVE, 
TIP-ON en BLUMOTION verkrijgbaar.

1. Niet met BLUMOTION combineerbaar
2. Alleen voor AVENTOS HK beschikbaar

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Elke woonruimte stelt andere eisen aan de vorm en de functie van meubels. 

Met ons uitgebreide assortiment bieden we oplossingen aan voor keukens, slaapkamers, 

woonkamers, badkamers, inkomhallen, winkels, enzovoort.

Woonwerelden

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Blum spoelbaklade

ORGA-LINE schalen voor bestek

Lade met ORGA-LINE kruidenhouders

Keuken

De ruimtes waarin we eten en wonen lopen steeds vaker in elkaar over. Daarom wordt er almaar 
meer aandacht besteed aan keukendesign. De functionele kant van de keuken mag hier echter niet 
de dupe van zijn. Blum biedt hiervoor praktische oplossingen.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten



42 Keukenmeubels worden vele jaren intensief gebruikt. Hoogwaardige beslagsystemen zorgen ervoor 
dat meubels de belastingen van het dagelijks gebruik in de keuken aankunnen, een meubelleven lang.

TANDEMBOX intivo met ORGA-LINE voor flessen en snijplanken

ORGA-LINE voor potten en deksels

ORGA-LINE bordenhouder

ORGA-LINE foliesnijder 
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Mediaoplossing en AVENTOS HL met SERVO-DRIVE

Woonkamer

Ook meubels in de woonkamer moeten goed doordacht en praktisch zijn. Naast een mooi design 
zijn de grootte van de opbergruimte en de goede bereikbaarheid heel belangrijk.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten



46 Slaapkamer

De demping BLUMOTION is vooral voor de slaapkamer is heel geschikt. Ze zorgt voor een zacht 
en geruisloos sluiten en op die manier voor aangename rust. Grote stabiliteit en goede loopeigen-
schappen van de voorraadladen zorgen voor nog meer comfort.

Nachtkastjes met TANDEM glijders en geïntegreerde BLUMOTION

TANDEMBOX intivo met individueel vormgegeven inschuifelement
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Door de hoge luchtvochtigheid in de badkamer worden meubels en beslag aan bijzondere belastin-
gen blootgesteld. De verzinkte glijders en loopwagens van kunststof zijn uitstekend tegen corrosie 
beschermd. Verder zijn meubeloplossingen die een optimale ruimtebenutting mogelijk maken een 
must in de badkamer. Het is een voordeel wanneer ook brede laden met korte nominale lengtes ge-
realiseerd kunnen worden. BLUMOTION zorgt ook in de badkamer voor zacht en geruisloos sluiten.

TANDEMBOX antaro en CRISTALLO scharnier voor spiegel- of glasdeuren

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Een aantrekkelijke presentatie van producten in een winkel vereist ook een passend kader. 
Hoogwaardige beslagsystemen zijn hierbij uitermate belangrijk.

Zonnebrillen, sleutels, jassen of schoenen – in meubels voor de inkomhal worden de meest uiteen-
lopende dingen bewaard. 

Toonbankoplossing voor de presentatie en opslag 
van producten met TANDEMBOX intivo

Garderobekast met laden en voorraadladen

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Wij houden ons sinds jaren bezig met de behoeften van keukengebruikers. Met de resulta-

ten van ons onderzoek houden we rekening bij de ontwikkeling van nieuwe producten die 

het openen en sluiten van meubels eenvoudig en comfortabel maken. Tenslotte moeten 

meubels niet alleen mooi maar ook praktisch zijn.

Ideeën van Blum 
voor een praktische keuken

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Workflow

Opbergen, voorbereiden, koken – in een keuken valt heel wat te doen. Om onnodige loopafstanden te vermijden is het aanbevo-
len om de kasten volgens een logisch werkverloop in de keuken te plaatsen. Op die manier ontstaan werkvlakken en zones. 
In elke zone worden die dingen bewaard die daar effectief gebruikt worden. Hoogwaardige kastuitrustingen en indelingssystemen 
zorgen bovendien voor een goede bereikbaarheid.

De planning in vijf keukenzones maakt omwegen overbodig en het werkverloop vloeiender.

Wat vaak gebruikt wordt, moet snel en comfortabel bereikbaar zijn, in het ideale geval ter hoogte van 
het midden van het lichaam. Wat niet zo vaak gebruikt wordt, kan boven of beneden bewaard worden.

Aangezien klapdeuren naar boven opengaan, hinderen ze de meubel-
gebruiker niet en is de inhoud van de kast goed bereikbaar.

Kenmerken van een praktische keuken

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Space

Voldoende opbergruimte in de keuken is belangrijk, zodat alles zijn plaats heeft en snel bij de hand is. 
Ongeacht de grootte van de keuken helpen Blum oplossingen bij het optimaal gebruiken van de beschikbare 
ruimte. Zo zorgen ze voor voldoende opbergruimte.

Motion

Keukenmeubels worden intensief gebruikt. Daarom is een goed bedieningscomfort heel belangrijk. 
Blum oplossingen creëren comfort in keukenmeubels: door het moeiteloze openen met de elektri-
sche openingsondersteuning SERVO-DRIVE, door de vederlichte loop bij laden of door het zacht en 
geruisloos sluiten dankzij de demping BLUMOTION.

Meer bruikbare opbergruimte: door hogere 
zijwanden van de voorraadlade ...

... door diepere elementen.... door bredere elementen ...

Kenmerken van een praktische keuken

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Bewegingskwaliteit is 
levenskwaliteit
Bij de ontwikkeling van onze beslagoplossingen plaatsen we de meubelgebruiker centraal. 

Zijn wensen inspireren ons. Op die manier ontstaan producten die van het openen en slui-

ten van meubels een belevenis maken. 

Daarom luidt ons motto Perfecting motion, het nastreven van de perfecte beweging.

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Beslagsystemen van Blum zien er niet alleen goed uit, ze bieden 
u ook uitgebreide designmogelijkheden. Afhankelijk van het vormge-
vingsconcept kunnen met Blum een horizontaal of verticaal lijnenspel 
of grote vlakken gerealiseerd worden, zelfs in zeer grote breedtes of 
hoogtes. Op die manier ondersteunt Blum de functionaliteit en het 
creatieve design. 

Design

Grote designvrijheid, vormgeving zonder en met greep
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Wereldwijd present: met onze dochterondernemingen en vestigingen zijn we in heel wat landen vertegenwoordigd. 

Innovaties

Helemaal in lijn met ons motto Perfecting motion streven we steeds de optimalisering van ons bestaand beslag na en zoeken we naar innova-
tieve ideeën voor nieuwe producten. Op het gebied van meubelbouw hebben veel oplossingen van Blum grenzen verlegd. 

Kwaliteitsvereisten

Keukens worden vaak 20 jaar of langer gebruikt. Klapdeuren, deuren en laden worden in die tijd heel 
vaak geopend en gesloten. Wij vinden het belangrijk dat onze producten aan de eisen van deze lange 
gebruiksduur voldoen. Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze ons beslag en 
testen het intensief in onze testlaboratoria.

Niet alleen de productkwaliteit is voor ons belangrijk. Ook wat de service en de samenwerking met klan-
ten, partners en leveranciers betreft, dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.

Ons doel: iedereen die met Blum producten te 
maken heeft, dient van de voordelen te profiteren. 
Dat noemen we het globale klantennut. Om dit 
mogelijk te maken gaan we het gesprek aan met 
onze klanten over de hele wereld en nemen we hun 
suggesties ter harte.

SERVO-DRIVE krijgt talrijke 
onderscheidingen voor het 
uitstekende design en de over-
tuigende functionaliteit. 

CLIP top met geïntegreerde 
BLUMOTION functie komt op 
de markt.

Het glijdersysteem met gesyn-
chroniseerde vederlichte loop 
zorgt voor nog betere loop-
eigenschappen

De klapdeursystemen 
AVENTOS worden voor het 
eerst voorgesteld.

Het CLIP scharniersysteem met 
werktuigloze montage wordt 
voorgesteld.

Rollenglijder

De rollenglijders worden 
ingevoerd.

Met de introductie van spaan-
platen in de meubelbouw start 
Blum de productie van verdekte 
meubelscharnieren. 

Start productie

BLUMOTION zorgt voor zacht 
en geruisloos sluiten.

Het verdekte ladensysteem met 
vederlichte loop en BLUMATIC 
zelfsluittechniek wordt voor het 
eerst door merk-keukenfabri-
kanten gebruikt.

Volledig uittrekbare laden bij 
boxsystemen verhogen het 
comfort in de keuken.

Volledig uittrekbaar

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Diensten voor designers 
en architecten 
Wij vinden het belangrijk om u bij al uw vragen over beslagsystemen te ondersteunen 

met ons uitgebreide service-aanbod. 

WoonwereldenProducten Over Blum Diensten
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Blum Oostenrijk

In Vorarlberg, in het westen van Oostenrijk, bevinden 
zich zeven fabrieken. Hier ontwikkelen en produceren 
we klapdeur-, scharnier-, box- en glijdersystemenvoor de 
wereldwijde markt. Ons beslag brengt bewegingscomfort 
in meubels en zorgen ervoor dat vormgevings- en designi-
deeën gerealiseerd kunnen worden.

Voor planners en architecten hebben wij uitgebreide productinformatie ter beschikking. 
Om uw werk makkelijker te maken is alle informatie ook in digitale vorm verkrijgbaar op 
onze website www.blum.com.

Wij bieden u voor uw planningen een uitgebreid aanbod van nuttige informatie en gedetailleerde 
beschrijvingen – altijd actueel en op elk moment gemakkelijk online te raadplegen.

Meer informatie via internet:                     http://e-services.blum.com

E-diensten
Alles op het net. Alles bij de hand

 ■ Uitvoerige productinformatie en artikelbeschrijvingen
 ■ Download van productafbeeldingen/grafieken en CAD-gegevens

Informatie op www.blum.com
 ■ In het downloadcenter vindt u nuttige documentatie zoals 
bijvoorbeeld aanbestedingsbeschrijvingen, bladercatalogus 
en productbrochures

 ■ Hulp bij het maken van marketingdocumenten en presentaties

E-diensten POIS

E-diensten MAIS



Uw aanspreekpartner

Goede service begint altijd met goed advies. Wij staan voor u klaar.

Ook in onze Blum Showroom zijn u en uw klanten van harte welkom 
om de praktische kant van meubels te beleven. 
Meer info op www.blumshowroom.be of www.blumshowroom.nl. 



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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