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Eleganţă în mişcare
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Combinaţie atractivă
Design rectiliniu, simplu, cu un limbaj clar al formelor şi confort de  
mişcare ridicat, acesta este LEGRABOX, sistemul box elegant de la Blum.  
Potrivit cu acesta există şi AMBIA-LINE, un sistem de compartimentare  
interioară special adaptat la acest design. Pentru o imagine armonioasă  
în toate încăperile locuinţei.

Vizionaţi filmul LEGRABOX la adresa
www.blum.com/trailerlegrabox
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Cuprins

LEGRABOX

Design

Program

Mişcare – tehnică

Montare – prelucrare

AMBIA-LINE

Design

Program

Aplicaţii

Bucătărie

Baie – living

Dormitor – dressing –  
amenajare magazine

Compania Blum
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LEGRABOX
Sistem box elegant 
Există sertarul perfect? Eliberat de tot ceea ce este cunoscut, urmând numai 
linia idealului şi totuşi progresist în privinţa funcţionării ca niciodată până acum. 
Rectiliniu. Simplu. Elegant. LEGRABOX – eleganţă în mişcare. Sistemul box 
convinge prin contururile clar definite, prin designul simplu al lateralelor şi prin 
liniile decorative, concepute ca element central de design.



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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Informații detaliate  
despre premii:  
www.blum.com/award
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Design elegant
Noul design al LEGRABOX vine în sprijinul tendinţelor actuale ale mobilierului 
şi deschide posibilităţi variate de configurare. Pereţii laterali drepţi atât în  
interior, cât şi în exterior, de o eleganţă impresionantă datorită grosimii de 
numai 12.8 mm, se integrează armonios în orice tip de mobilier. 
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Branding individual
Branding-ul este o 
componentă integrantă a 
design-ului LEGRABOX, 
elementele acestuia 
putând fi inscripţionate 
cu numele mărcii dvs. 
Fie simplu şi rezervat, fie 
conştient accentuat.

Armonie perfectă
Toate componentele 
sistemului LEGRABOX 
sunt perfect armonizate 
unele cu altele, convin-
gând prin frumuseţea 
tranziţiilor. 

Lumea universală a 
culorilor
Materialul este fie com-
plet din oţel inoxidabil cu 
strat anti-amprentă, fie 
din oţel cu strat de aco-
perire mat. În acest fel 
se obţine un efect tactil 
deosebit. 



Variante multiple de design
Pe lângă LEGRABOX pure cu suprafeţe metalice mate, se pot realiza extrageri 
şi cu varianta de design personalizat LEGRABOX free, pentru înălţime C. 
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Accente individuale
Varianta de design LEGRABOX free face ca fiecare piesă a mobilierului  
să devină unicat. Fie că este vorba de sticlă, lemn, piele sau piatră,  
cu ajutorul elementelor de inserţie se pot realiza accente deosebite. 
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LEGRABOX free, înălţimea lateralei de sertar C de culoare alb mătase mat,  
elemente de inserţie de piatră, AMBIA-LINE cu  ramă înaltă de culoare alb mătase mat 

LEGRABOX free, înălţimea lateralei de sertar C de culoare gri orion mat, cu inserţii din sticlă

LEGRABOX free, cu înălţime de laterală C şi culoare negru terra mat,  
elemente de inserţie din lemn, şi rama înaltă AMBIA-LINE, de culoare negru terra mat

11



Gamă universală
Gama LEGRABOX este la fel de diversă ca tema locuitului însăşi.  
Sertarele, sertarele interioare, extragerile cu front înalt şi extragerile  
interioare pot fi realizate cu înălţimi şi culori diverse.   

oțel inoxidabil (inox) 
antiamprentă

alb-mătase matgri-orion matnegru-terra mat argintiu polar mat 
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** 

* 

Extragere interioară
Înălţime laterală  
sertar C (177 mm)

Front din aluminiu**
cu element de inserţie 
scund 

Extragere interioară
Înălţime laterală  
sertar C (177 mm)

Front din aluminiu**  
cu lonjeron

Extragere interioară
Înălţime laterală  
sertar C (177 mm)

Front din aluminiu**  
cu element de inserţie 
înalt

Sertar interior
Înălţime laterală  
sertar M (90.5 mm) 

Front din aluminiu,  
de scurtat

Sertar interior
Înălţime laterală  
sertar K (128.5 mm) 

Front din aluminiu,  
de scurtat

Sertar
Înălţime laterală  
sertar M (90.5 mm)

Lungimi nominale
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Extragere de front
Înălţime laterală  
sertar F (241 mm)

Lungimi nominale
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Extragere de front
Înălţime laterală  
sertar C (177 mm)

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

Lungimi nominale
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

LEGRABOX pure şi free – extragere de front şi extragere interioară

Pentru o alegere mai uşoară folosiţi configuratorul de produse:  
www.blum.com/configurator 

LEGRABOX – sertar şi sertar interior

Front din aluminiu, de scurtat

Sertar
Înălţime laterală  
sertar N (66.5 mm)

Lungimi nominale
400 mm*
450 mm
500 mm
550 mm*

Sertar
Înălţime laterală  
sertar K (128.5 mm)

Lungimi nominale
300 mm*
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm*

Inox antiamprentă
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Simplitate de utilizare  
impresionantă
Tehnologiile de mişcare de la Blum asigură un confort ridicat  
în utilizarea cotidiană. Indiferent dacă deschiderea este mecanică  
sau electrică, cu Blum, sertarele şi extragerile LEGRABOX se  
deschid, se mişcă şi se închid ca de la sine.
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Datorită sistemului electric de susţinere a  
mişcării SERVO-DRIVE, mobilierul se deschide 
cu o simplă apăsare. SERVO-DRIVE este  
combinat cu BLUMOTION. 

TIP-ON BLUMOTION uneşte avantajele 
sistemului  mecanic de deschidere TIP-ON  
cu amortizarea BLUMOTION pentru o închidere 
lină şi silenţioasă – totul doar mecanic. 

Mobilierul fără mânere se deschide printr-o  
simplă atingere cu sistemul mecanic de  
deschidere TIP-ON. Pentru închidere este  
suficient să se împingă frontul.

Datorită sistemului de amortizare BLUMOTION, 
mobilierul se închide întotdeauna lin şi silenţios.
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Tehnologie fascinantă 
LEGRABOX creează tendinţe în materie de tehnologie. Cu noua şină de  
corp BLUMOTION S, LEGRABOX oferă pe lângă forţe de deschidere reduse 
şi un sistem de glisare sincronizat, flexibilitatea de a realiza trei tehnologii de 
mişcare, cu doar o singură şină de corp. Funcţia de amortizare este adaptată 
la tehnologia de mişcare aferentă.
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Stabilitate pentru fronturi înalte 
Fronturile înalte câştigă din ce în ce 
mai multă importanţă în configurarea 
mobilierului. LEGRABOX sprijină acest 
trend de design, printr-un cuplaj de 
front inovator, care garantează o stabili-
tate maximă la deschidere şi închidere. 

Încărcătură dinamică maximă    
LEGRABOX convinge atât în poziţie 
complet deschisă, cât şi încărcat la  
maxim. Datorită valorilor mici de  
cădere, şina de corp permite şi soluţii 
apropiate de pardoseală. Extragerile 
foarte late şi grele funcţionează uşor 
datorită unei posibilităţi de încărcare 
dinamică de 40 kg şi 70 kg.
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Vezi filmul de montaj
www.blum.com/videoslegrabox

Montare simplă 
Fixarea fronturilor LEGRABOX permite o montare şi o demontare rapidă şi mai 
ales sigură. Frontul se suspendă pur şi simplu în poziţia de susţinere şi apoi se 
clipsează comod. Chiar şi în cazul unei extrageri deja montată în corp, frontul 
se poate monta uşor.
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Demontare uşoară
Datorită poziţiei de susţinere, o 
singură persoană este suficientă 
pentru a demonta extrem de uşor 
chiar şi fronturi foarte late.

Reglarea înclinării 
LEGRABOX se poate regla 
tridimensional, cu o foarte bună 
accesibilitate. Nou: Reglarea 
înclinării se face foarte comod 
pe partea interioară a lateralei,în 
spate, fiind posibilă şi cu sertarul 
montat. 

Reglare pe înălţime şi  
reglare laterală 
Înălţimea (± 2 mm) şi laterala  
(± 1.5 mm) se pot regla cu  
precizie cu ajutorul şuruburilor  
de tip TORX pentru realizarea 
unui rost uniform.



Set pentru începători  
Datorită acestui set de accesorii 
de montare pentru începători, 
montajul devine rapid şi simplu. 
Acesta este alcătuit din:  
BOXFIX E-L, şablon de găurire 
pentru LEGRABOX şi o şurubel-
niţă TORX. 

Ajutoare profesioniste 
Montajul LEGRABOX este simplu şi confortabil; acesta se deosebeşte  
totuşi de alte sisteme box de la Blum, de exemplu de TANDEMBOX.  
Datorită ajutoarelor de montaj şi şabloanelor speciale, LEGRABOX se  
poate monta exact şi simplu. 
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Şablon de găurire universal
Ajutorul multifuncţional pentru montaj. 

BOXFIX E-L
Pentru montarea manuală a extragerilor 
LEGRABOX.

Şablon de găurire pentru LEGRABOX 
Pentru o găurire precisă a fundului şi a 
spatelui de sertar. 

Şablon de punctare pentru LEGRABOX
Pentru punctarea exactă a poziţiei găurilor 
din front.

BOXFIX P
Pentru o montare şi fixare exactă şi  
simplă a LEGRABOX şi TANDEMBOX. 

Maşină de fălţuit funduri de sertar
Pentru o fălţuire simplă şi precisă a  
fundului de sertar.
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Vezi filmul AMBIA-LINE
www.blum.com/trailerambialine

AMBIA-LINE 
Ordine desăvârşită 
Sistemul de compartimentare interioară pentru LEGRABOX asigură, prin  
ramele sale cu un design elegant, o ordine desăvârşită în toate încăperile  
locuinţei. Flexibilă cu utilizări diverse. AMBIA-LINE – ordinea în cea mai  
frumoasă formă.
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Design unitar
Desigul elegant, rectiliniu al AMBIA-LINE continuă şi în interior, limbajul 
minimalist al formelor care caracterizează LEGRABOX putându-se combina 
armonios cu sertarele, atât în ceea ce priveşte culorile, cât şi materialul. 
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Utilizare uşoară 
Ramele pot fi montate 
rapid, putând fi poziţio-
nate după dorinţa utili-
zatorului. Cele din oţel 
pentru extrageri cu front 
înalt dispun de un sistem 
de fixare optim, datorită 
benzii magnetice. 

Cromatică inovatoare 
Sistemul de comparti-
mentare interioară este 
disponibil cu materialul 
şi culoarea potrivite 
lateralei sau în decor 
de lemn pentru a pune 
accente deosebite în 
cromatică. 

Ordine  
cu formă perfectă
Prin eleganţa sa simplă, 
AMBIA-LINE aduce 
ordinea în interiorul 
LEGRABOX.
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Gamă completă
Produsele din gama AMBIA-LINE, diversă şi bine structurată în acelaşi 
timp, sunt disponibile în mai multe versiuni. Varianta de oţel (vopsit 
electrostatic) este disponibilă în culorile negru terra mat, gri orion mat 
şi alb mătase mat, totodată existând şi combinaţia de componente din 
oţel şi elemente decorative din lemn selectate precum nuc Tennessee, 
stejar Nebraska sau stejar Bardolino.
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Suport de condimente 
AMBIA-LINE 
În suportul pentru condimente 
se pot depozita în siguranţă şi 
bine structurat toate recipiente-
le cu condimentei. Adecvat 
pentru ramă de extragere cu 
front înalt cu lăţime de 218 
mm (pentru lungimi nominale 
începând de la 400 mm). 

Suportul de farfurii Blum
Datorită suportului de farfurii, 
până la 12 farfurii pot fi plasate 
în sertar fără să alunece, 
putând fi astfel transportate 
comod.

Ramă sertar pentru  
lungimi nominale mici 
de la 300 mm
Lăţime 242 mm, 
Lungime 270 mm

Ramă extragere cu front 
înalt pentru lungime  
nominală începând de  
la 270 mm
Lăţime 242 mm,
Lungime 270 mm

Set pentru sticle de 
lăţime 100 mm sau 
lăţime 200 mm 

Traversă pentru debitat şi 
separatoare longitudinale

Ramă extragere cu front 
înalt pentru lungime 
nominală începând de la 
400 mm
Lăţime 218 mm,
Lungime 370 mm

Ramă sertar – lată 
lăţime 200 mm 

Ramă sertar – îngustă
lăţime 100 mm

Dispozitiv de tăiat folie 
AMBIA-LINE 
Cu ajutorul tăietorului de 
folie, foliile de conservare a 
prospeţimii şi foliile de aluminiu 
sunt scoase în afară fără cute 
şi tăiate cu precizie. Adecvat 
pentru rama de sertar cu lăţime 
de 200 mm.

Suport de cuţite AMBIA-LINE
În suportul de cuţite pot fi bine 
adăpostite până la nouă cuţite. 
Adecvat pentru rama de sertar 
cu lăţime de 200 mm. 

Organizator tacâmuri
lăţime 300 mm

AMBIA-LINE pentru extrageri cu front înalt (înălţimi laterală C şi F)

AMBIA-LINE pentru sertare (înălţimi laterală M şi K)
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Locuinţă modernă
LEGRABOX şi AMBIA-LINE sunt alegerea ideală atunci când este vorba  
despre un design de mobilier modern. Limbajul clar al formelor face o bună  
impresie în orice încăpere a locuinţei, indiferent dacă este vorba despre  
sertare, sertare interioare, extrageri cu front înalt sau extrageri interioare.



29



30

Bucătării practice
Designul şi calitatea unei bucătării trebuie să îndeplinească cerinţe ridicate. 
LEGRABOX îndeplineşte aceste standarde. Sistemul box convinge printr-un 
aspect rectiliniu, minimalist, rezistând cu o uşurinţă extraordinară soli citărilor 
cotidiene. AMBIA-LINE garantează ordinea, în forma sa desăvârşită. 
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LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar N alb-mătase mat

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar M negru-terra mat, ramă de sertar AMBIA-LINE  
negru-terra mat

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar M gri-orion mat, suport de cuţite şi dispozitiv de tăiat  
folie AMBIA-LINE, ramă de sertar gri-orion mat
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Soluţii inteligente  
de compartimentare a spaţiului
LEGRABOX convinge, de asemenea, prin nivelul său înalt de  funcţionalitate. 
Soluţii inteligente, cum sunt de exemplu dulapul pentru provizii  
SPACE TOWER, creează suplimentar un preţios spaţiu de depozitare.
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Idei de la Blum  
pentru bucătării practice  
O bucătărie trebuie să cores-
pundă aşteptărilor cotidiene. 
De aceea, Blum cercetează de 
mulţi ani ne cesităţile utilizatorilor 
de bucătării. Aşa iau naştere 
mereu idei noi în cadrul concep-
tului DYNAMIC SPACE, despre 
modalităţile de configurare a 
bucătăriilor moderne pentru a fi 
din ce în ce mai funcţionale. Mai 
multe informaţii găsiţi la adresa  
www.blum.com/ideas LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar C gri-orion mat, ramă AMBIA-LINE gri-orion mat

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar C de culoare alb mătase mat, suport de farfurii Blum de 
culoare gri orion mat

LEGRABOX pure, înălţime cadru C de culoare negru terra mat, suport de condimentei  
AMBIA-LINE ramă înaltă de culoare negru terra
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Utilizări diverse
Ceea ce şi-a dovedit deja eficacitatea în bucătărie este foarte potrivit  
şi pentru alte încăperi. Atât designul, cât şi calitatea materialului folosit  
la LEGRABOX se integrează elegant în toate încăperile locuinţei.
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LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar C negru-terra mat, ramă de sertar AMBIA-LINE  
negru-terra mat

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar M negru-terra mat, ramă de sertar AMBIA-LINE  
nuc Tennessee

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar C, piesa frontală cu traversă, de culoare alb mătase mat, 
ramă AMBIA-LINE de culoare alb mătase mat



Domenii multiple de utilizare
Designul simplu al LEGRABOX este potrivit pentru o multitudine de încăperi. 
Sistemul box este adecvat inclusiv pentru dormitoare şi dressinguri,  
datorită excepţionalelor proprietăţi de rulare şi sistemului de închidere  
lină şi silenţioasă. În domeniul amenajării magazinelor, designul elegant  
al LEGRABOX facilitează prezentarea atractivă a produselor. 
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LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar M gri-orion mat, ramă de sertar AMBIA-LINE  
stejar Nebraska

LEGRABOX pure, înălţime laterală sertar M negru-terra mat, ramă de sertar AMBIA-LINE 
nuc Tennessee

LEGRABOX pure, înălțime ramă C argintiu polar mat,  
ramă extragere front gri orion mat
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică produ-
cătorul, comerciantul, montatorul 
şi utilizatorul mobilierului, trebuie 
să profite de pe urma avantajelor 
oferite de acestea şi să obţină 
beneficiul său personal”, aceasta 
reprezintă chintesenţa filozofiei 
beneficiului global pentru clienţi 
însuşită de firma Blum.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate 
nu se aplică doar în cazul pro-
duselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu 
clienţii şi partenerii săi să îndepli-
nească aceeaşi exigenţă ridicată 
în privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un 
comportament ecologic raţio-
nal este avantajos din punct de 
vedere economic pe termen lung. 
Legat de aceasta, longevitatea 
produselor noastre este numai un 
aspect important între multe al-
tele. Alte măsuri importante sunt 
folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă 
a materialelor şi implementarea 
unui management energetic mo-
dern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt 
fabrici în Austria (Vorarlberg) şi 
alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 30 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 7.600 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 5.800 în Vorarlberg.

Inovaţii
Pentru a oferi clienţiilor soluţii 
inovatoare de feronerie şi pentru 
a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de in-
vestiţii sistematice în cercetare şi 
dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregăti-
rea profesională a angajaţilor. Cu 
peste 2.100 brevete înregistrate 
la nivel global, se numără printre 
cele mai inovatoare companii 
austriece.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2018
38



Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este 
astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile 
strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de 
extragere şi de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate 
procesele de dezvoltare a produselor este dorinţa de a obţine mişcarea 
perfectă.

www.blum.com

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică produ-
cătorul, comerciantul, montatorul 
şi utilizatorul mobilierului, trebuie 
să profite de pe urma avantajelor 
oferite de acestea şi să obţină 
beneficiul său personal”, aceasta 
reprezintă chintesenţa filozofiei 
beneficiului global pentru clienţi 
însuşită de firma Blum.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate 
nu se aplică doar în cazul pro-
duselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu 
clienţii şi partenerii săi să îndepli-
nească aceeaşi exigenţă ridicată 
în privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un 
comportament ecologic raţio-
nal este avantajos din punct de 
vedere economic pe termen lung. 
Legat de aceasta, longevitatea 
produselor noastre este numai un 
aspect important între multe al-
tele. Alte măsuri importante sunt 
folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă 
a materialelor şi implementarea 
unui management energetic mo-
dern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează opt 
fabrici în Austria (Vorarlberg) şi 
alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 30 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 7.600 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru compania Blum, dintre 
care 5.800 în Vorarlberg.

Inovaţii
Pentru a oferi clienţiilor soluţii 
inovatoare de feronerie şi pentru 
a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de in-
vestiţii sistematice în cercetare şi 
dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregăti-
rea profesională a angajaţilor. Cu 
peste 2.100 brevete înregistrate 
la nivel global, se numără printre 
cele mai inovatoare companii 
austriece.

Toate informațiile se referă la starea actuală a cunoştințelor noastre, din 30.06.2018
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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