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LEGRABOX
ประสบการณ์แห่งความสง่างาม

ใหม่

BLUMOTION S 

3 เทคโนโลยีในรางหนึ่งเดียว
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การผสานรวมที่น่าดึงดูดใจ
การออกแบบที่ทันสมัยด้วยความเรียบตรง แนวเส้นที่ดูสะอาดสบายตา สวยหรู และสง่า
งาม พร้อมกับการท�างานที่ยอดเยี่ยม นี่คือ LEGRABOX กล่องลิ้นชักจาก BLUM และ 
AMBIA-LINE อุปกรณ์จัดแบ่งช่องในลิ้นชักที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากันกับกล่อง
ลิ้นชัก LEGRABOX ที่น�าไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ภายในบ้าน  

ดูวีดีโอ LEGRABOX ได้ที ่
www.blum.com/trailerlegrabox
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สารบัญ

LEGRABOX

การออกแบบ

รายการสินค้า

เทคโนโลยีกับการใช้งาน

การติดตั้งและการประกอบ

AMBIA-LINE

การออกแบบ

รายการสินค้า

การใช้งาน

ห้องครัว

ห้องน�้า - ห้องรับแขก

ห้องนอน - ห้องแต่งตัว - ร้านค้า

Blum
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จะมีกล่องลิ้นชักที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบกว่านี้อีกไหม?  แตกต่างจากดีไซน์ แบบเดิมๆ ด้วยการ
ท�าตามกฏเกณฑ์ที่ตนเองต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการท�างาน และประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อน สัมผัสถึงความงดงามของ LEGRABOX ด้วยการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน เพรียวบาง   
กล่องลิ้นชักที่สร้างความประทับใจด้วยรูปทรงการออกแบบที่ชัดเจนของข้างที่ลิ้นชักที่เรียบ
ขนานกัน พร้อมกับ design line ที่เป็นจุดเด่นขององค์ประกอบในการออกแบบ     

LEGRABOX
กล่องลิ้นชักที่สง่างาม



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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รางวัลด้านการออกแบบ: 
www.blum.com/award
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การออกแบบ LEGRABOX ใหม่นี้ตอบรับกับเทรนด์ที่ทันสมัย ให้คุณมีตัวเลือกที่หลากหลาย 
ข้างลิ้นชักที่มีขนาดบางเพียง 12.8 มม. เรียบตรงทั้งภายในและภายนอกสอดรับกันได้อย่าง
ลงตัวกับเฟอร์นิเจอร์ทุกแบบ 

การออกแบบที่เพรียวบาง
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การเชื่อมไร้รอยต่อ
ทุกส่วนประกอบของ 
LEGRABOX ที่เชื่อมต่อกัน
นั้นท�าได้อย่างกลมกลืน ลงตัว 
และ เข้ากันได้เป็นอย่างดี

ตราสินค้าเฉพาะ
ตราสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การออกแบบ LEGRABOX 
ซึ่งสามารถพิมพ์ชื่อตราสินค้า
ของคุณเองได้  

เฉดสีที่หลากหลาย
การออกแบบตลอดจนวัสดุ
ที่เลือกใช้ ทั้งสแตนเลสสตี
ลที่เคลือบสารปกป้องคราบ
สกปรก หรือเหล็กเคลือบสี
แมทที่ท�าให้พื้นผิวนั้นโดดเด่น   



นอกจาก LEGRABOX pure ที่มีด้านข้างโลหะและมีพื้นผิวแบบเมทัลลิกแล้ว ยังมี 
LEGRABOX free ที่ให้คุณออกแบบและเปลี่ยนด้านข้างได้ตามที่ต้องการ
 

ดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนได้
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LEGRABOX free ท�าให้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั้นโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะ
เป็นกระจก ไม้ หนัง หรือหิน — ส่วนที่คุณออกแบบเองได้สร้างความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิ
จอร์ในสไตล์ของคุณ

โดดเด่นสไตล์คุณ
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LEGRABOX free ความสูง C สีด�าเทอร์ราแบล็ค และส่วนประกอบด้านข้างที่ออกแบบเองท�าด้วยไม้
พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE 

LEGRABOX free ความสูง C สีเทาโอเรียนเกรย์ และส่วนประกอบด้านข้างท�าจากกระจก

LEGRABOX free ความสูง C สีขาวซิลค์ไวท์ และส่วนประกอบด้านข้างสีพื้นคอนกรีต 
พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE
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สีด�าเทอร์ราแบล็คแมท สีเทาโอเรียนเกรย์แมท สีขาวซิลค์ไวท์แมท สแตนเลสสตีล (อินอกซ์) 
ป้องกันคราบสกปรก

LEGRABOX นั้นใช้ได้กับทุกส่วนภายในบ้าน ลิ้นชักหน้าบานเตี้ย ลิ้นชักหน้าบานเตี้ยซ่อนใน
ตู้  ลิ้นชักหน้าบานสูง และ ลิ้นชักหน้าบานสูงซ่อนในตู้ สามารถเลือกใช้ความสูงและสีได้หลาก
หลาย

รูปแบบที่หลากหลาย

สีเงินโพลาร์ซิลเวอร์แมท
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** 

* 

LEGRABOX – กล่องลิ้นชักมาตรฐาน และกล่องลิ้นชักซ่อนในตู้

ท�าให้การเลือกฟิตติ้งส์เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย product configurator 
www.blum.com/configurator

LEGRABOX pure และ free — กล่องลิ้นชักหน้าบานสูงและกล่องลิ้นชักซ่อน

กล่องลิ้นชักหน้าบานสูง
ข้างลิ้นชักความสูง C 
(177 มม.)

ความยาว
LEGRABOX pure
270 มม.  500 มม.
300 มม.  550 มม.
350 มม.  600 มม.
400 มม.  650 มม.
450 มม.

ความยาว
LEGRABOX free
350 มม.   550 มม.
400 มม.   600 มม.
450 มม.   650 มม.
500 มม.

กล่องลิ้นชักหน้าบานสูง
ข้างลิ้นชักความสูง F 
(241 มม.)

ความยาว
400 มม.
450 มม.
500 มม.
550 มม.
600 มม.
650 มม.

กล่องลิ้นชัก
ข้างลิ้นชัความสูง M 
(90.5 มม.)

ความยาว
270 มม.
300 มม.
350 มม.
400 มม.
450 มม.
500 มม.
550 มม.
600 มม.
650 มม.

กล่องลิ้นชักซ่อน
ข้างลิ้นชักความสูง M 
(90.5 มม.) 

หน้าลิ้นชักตัดได้
ตามขนาด

กล่องลิ้นชักซ่อน
ข้างลิ้นชักความสูง K
(128.5 มม.)

หน้าลิ้นชักตัดได้
ตามขนาด

กล่องลิ้นชักซ่อน
ข้างลิ้นชักความสูง C 
(177 มม.)

หน้าลิ้นชัก** มีร่อง 
ใส่กระจก แบบสูง

กล่องลิ้นชักซ่อน
ข้างลิ้นชักความสูง C
(177 มม.)

หน้าลิ้นชัก** มีราวเสริม

กล่องลิ้นชักซ่อน
ข้างลิ้นชักความสูง C
(177 มม.)

หน้าลิ้นชัก** มีร่อง 
ใส่กระจก แบบเตี้ย 

หน้าลิ้นชักตัดได้ตามขนาด

ยกเว้นข้างลิ้นชักสแตนเลส (อิน๊อคซ์) ป้องกันคราบสกปรกและรอยนิ้วมือ

กล่องลิ้นชัก
ข้างลิ้นชักความสูง N
(66.5 มม.)

ความยาว
400 มม.*
450 มม.
500 มม.
550 มม.*

กล่องลิ้นชัก
ข้างลิน้ชักความสงู K
(128.5 มม.)

ความยาว
300 มม.*
350 มม.
400 มม.
450 มม.
500 มม.
550 มม.
600 มม.*
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เทคโนโลยีกับการใช้งานของ Blum นั้นท�าให้คุณใช้งานเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายและสะดวกในทุกๆ 
วัน ไม่ว่าจะเป็นระบบกลไกหรือไฟฟ้า ให้คุณเปิดใช้งานลิ้นชักได้อัตโนมัติ ตลอดจนถึงการ
ท�างานที่ราบรื่นราวกับว่าเปิดและปิดได้ด้วยตัวเอง

การใช้งานที่สะดวกสบาย 
จนคุณต้องประทับใจ
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
BLUMOTION ให้เฟอร์นิเจอร์ปิดได้เงียบ 
และนุ่มนวลอยู่เสมอ 

ส�าหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีหน้าบานแบบเรียบๆ ไร้มือจับ ก็ยัง
เปิดได้ง่ายด้วย TIP-ON ที่ท�างานด้วยระบบกลไก เปิดด้วย
การสัมผัสเบาๆ ที่หน้าบาน และปิดด้วยการกด  

TIP-ON BLUMOTION รวมเอาข้อดีของ TIP-ON การ
เปิดอัตโนมัติ พร้อมกับ BLUMOTION การปิดทีเ่งยีบและนุม่
นวล เข้าไว้ด้วยกัน ซึง่ท�างานด้วยระบบกลไก 100%

SERVO-DRIVE การเปิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เฟอร์นิเจอร์ที่เปิดได้ง่ายๆ ด้วยการสัมผัสที่ท�างานร่วมกับ 
BLUMOTION  
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เทคโนโลยีที่น่าหลงใหล
LEGRABOX นั้นโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเมื่อใช้ร่วมกับรางลิ้นชัก BLUMOTION S 
ให้คุณมีทางเลือกที่หลากหลายด้วยฟังก์ชันการใช้งานทั้ง 3 แบบภายใต้รางลิ้นชักเพียงหนึ่งเดียว 
การเปิดที่ง่ายเบาแรง การเคลื่อนที่ที่ราบรื่นนุ่มนวล   รวมถึงฟังก์ชันการรับแรงกระแทกที่ถูกปรับ
ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน
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รับน�้าหนักได้มาก 
LEGRABOX ยังคงท�างานได้อย่างดีเยี่ยมถึง
แม้ว่าลิ้นชักจะมีขนาดที่กว้างเป็นพิเศษ หรือใส่
ของที่หนักมากๆ ก็ตาม รางลิ้นชักมีการแอ่นตัว
ที่ต�่าท�าให้ใช้ได้ดีกับลิ้นชักที่อยู่ใกล้กับพื้น และ
ด้วยการรับน�า้หนักที่มากถึง 40 กก. และ 70 
กก.ลิ้นชักที่หนักหรือกว้างมากๆ ก็ยังคงท�างาน
ได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล

หน้าบานที่มั่นคง
หน้าบานที่สูงมากๆ คือส่วนส�าคัญในการ
ออกแบบมากขึ้นเรื่อยๆ LEGRABOX ตอบ
สนองการออกแบบดังกล่าวด้วยระบบการยึด
หน้าบานแบบใหม่ที่ให้ความมั่นคงสูงสุดทั้งการ
เปิดและปิด
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การประกอบที่ง่าย

ดูวีดีโอการประกอบ
www.blum.com/videoslegrabox

ตัวยึดหน้าบานของ LEGRABOX นั้นมีการประกอบและการถอดที่รวดเร็ว และที่เหนือกว่านั่น
คือความปลอดภัย เพียงแค่เอาหน้าบานไปวางไว้ในต�าแหน่งแล้วคลิปเข้ากับข้างลิ้นชัก ตัวยึดจะ
ติดตั้งในต�าแหน่งยึดโดยอัตโนมัติ ท�าให้การติดตั้งนั้นท�าได้ง่ายมากๆ  
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ปรับความสูงและปรับด้านข้าง ปรับเอียง ถอดออกได้ง่าย
ปรับความสูง (± 2 มม.) และปรับด้าน
ข้าง (± 1.5 มม.)  โดยใช้ไขควงหัวทอร์ค 
เพื่อให้มีระยะห่างที่เท่ากันและสวยงาม

ต�าแหน่งการปรับที่เข้าถึงได้ง่าย ท�าให้
การปรับเอียงนั้นสะดวกยิ่งขึ้น ด้วย
ต�าแหน่งการปรับที่อยู่ภายในลิ้นชัก
ด้านหลัง ที่ปรับได้ทั้งกล่องลิ้นชักแบบ
มาตรฐาน และกล่องลิ้นชักที่มีหน้าบาน
สูงๆ    

ต้องขอขอบคุณต�าแหน่งวาง
ตัวยึดหน้าบาน แม้ว่าหน้าบาน
ที่กว้างมากๆ ก็ถอดออกได้ง่าย
ด้วยคนๆ เดียว



การประกอบกล่องลิ้นชัก LEGRABOX นั้นง่ายและสะดวก แต่ว่าแตกต่างจากระบบกล่องลิ้น
ชักอื่นๆ ของ Blum เช่น TANDEMBOX ต้องขอขอบคุณเครื่องมือและเทมเพลทที่ท�าให้การ
ประกอบนั้นแม่นย�าและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ส�าหรับมืออาชีพ 

ชุดเครื่องมือเริ่มต้น
ช่วยให้การประกอบกล่องลิ้นชัก
ท�าได้ง่าย และรวดเร็ว ประกอบ
ด้วย: BOXFIX E-L, เทมเพลท 
LEGRABOX และไขควงหัว
ทอร์ค Torx
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เราท์เตอร์เซาะร่อง

BOXFIX P

เทมเพลท LEGRABOX

เทมเพลท LEGRABOX

BOXFIX E-L

ใช้งานได้หลากหลาย

ท�าให้การเซาะร่องบากไม้พื้นลิ้นชัก 
ถูกต้องและแม่นย�า

ช่วยให้การประกอบกล่องลิ้นชัก LEGRABOX 
และ TANDEMBOX 
ท�าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

ใช้เตรียมรูเจาะที่หน้าบาน

ส�าหรับใช้เตรียมรูเจาะที่พื้นสิ้นชัก 
และด้านหลังลิ้นชัก

ส�าหรับการประกอบ LEGRABOX ด้วยมือ

เทมเพลมที่ใช้งานได้หลากหลาย

21



22

AMBIA-LINE
การจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม

ดูวีดีโอ AMBIA-LINE
www.blum.com/trailerambialine

AMBIA-LINE อุปกรณ์ส�าหรับจัดแบ่งช่องในลิ้นชัก ดีไซน์ของกรอบเฟรมที่โดดเด่น การใช้งาน
ที่ง่ายและหลากหลาย เพื่อให้ใช้ได้กับทุกส่วนภายในบ้าน AMBIA-LINE ช่วยให้คุณจัดระเบียบ
ในลิ้นชักได้อย่างยอดเยี่ยม  
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การออกแบบ AMBIA-LINE นั้นมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงสอดประสานกับ 
สไตล์มินิมอลของ LEGRABOX ภายในที่เรียบตรงท�าให้ดูกลมกลืน มีสีสัน 
และวัสดุที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

การออกแบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
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การจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม
AMBIA-LINE ท�าให้การจัด
วางของในลิ้นชักเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เข้ากับกล่องลิ้นชัก 
LEGRABOX ที่สวยหรู

สีสันใหม่

ใช้งานง่าย

อุปกรณ์จัดแบ่งช่องในลิ้นชักมี
สีสันและวัสดุที่เข้ากันได้ดีกับ
ข้างลิ้นชัก

การวางกรอบเฟรมนั้นท�าได้
ง่าย และจัดต�าแหน่งได้ตาม
ที่ต้องการ กรอบเฟรมส�าหรับ
ลิ้นชักหน้าบานสูงท�าจากเหล็ก
และมีแม่เหล็กที่ด้านหลังเพื่อ
ให้ยึดกับด้านข้างหรือยึดกับ
กรอบเฟรมได้อย่างมั่นคง 
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AMBIA-LINE มีรายการสินค้าที่เข้าใจง่ายและในขณะเดียวกันก็ยังใช้งานได้ 
หลากหลาย ด้วยชนิดของกรอบเฟรมที่ท�าจากเหล็กเคลือบด้วยสีพาวเดอร์โค้ท 
สีด�าเทอร์ราแบล็คแมท สีเทาโอเรียนเกรย์แมท และสีขาวซิลค์ไวท์แมท หรือ 
กรอบเฟรมที่ผสมผสานกันระหว่างเหล็กและไม้ สีเทนเนสซีวอลนัท
สีเนแบรสกาโอ๊ค และ สีบาร์โดลิโนโอ๊ค 

รายการสินค้าที่ครบครัน



27

AMBIA-LINE ส�าหรับกล่องลิ้นชัก (ข้างลิ้นชักสูง M และ K)

AMBIA-LINE ส�าหรับกล่องลิ้นชักหน้าบานสูง (ข้างลิ้นชักความสูง C และ F)

ที่เก็บช้อนส้อม
ความกว้าง 300 มม.

ที่เก็บมีด AMBIA-LINE
มีดถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บ
ที่ปลอดภัย เก็บมีดได้สูงสุด
9 อัน เหมาะส�าหรับเฟรม
กว้าง 200 มม.

ที่เก็บฟอยล์ AMBIA-LINE
ส�าหรับเก็บฟิล์มพลาสติก
และอลูมิเนียมฟอยล์
พร้อมกับตัวตัดที่ตัดได้ง่าย
และเรียบ เหมาะส�าหรับ
เฟรมกว้าง 200 มม.

เฟรมแบบแคบ
ความกว้าง 100 มม.

เฟรมแบบกว้าง
ความกว้าง 200 มม.

เฟรมส�าหรับกล่องลิ้นชัก
หน้าบานสูง ความยาว
ตั้งแต่ 400 มม. ขึ้นไป
ความกว้าง 242 มม.
ความยาว 370 มม.

ราวกั้นนแบ่งช่อง
ส�าหรับตัดตามขนาด
และตัวยึดด้านข้าง

เฟรมส�าหรับกล่องลิ้นชัก
หน้าบานสูง ความยาว
ตั้งแต่ 270 มม.ขึ้นไป
ความกว้าง 242 มม.
ความยาว 270 มม.

เฟรมแบบสั้น
ส�าหรับกล่องลิ้นชัก
ความยาวตั้งแต่
300 มม. ขึ้นไป
ความกว้าง 242 มม. 
ความยาว 270 มม.

ที่เก็บจาน Blum
ช่องเก็บที่ปลอดภัย เก็บจานได้มากถึง 
12 ใบ ที่จับถนัดมือหยิบออกจากลิ้น
ชักได้สะดวก

ที่เก็บขวดเครื่องเทศ AMBIA-LINE
จัดวางขวดเครื่องเทศได้เป็นระเบียบ
และปลอดภัย มองเห็นฉลากได้ชัดเจน 
เหมาะส�าหรับใช้กับเฟรมกว้าง 218 
มม. และกล่องลิ้นชักความยาวตั้งแต่ 
400 มม. ขึ้นไป 

ชุดที่เก็บขวด
ความกว้าง 100 มม.
และ 200 มม.
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LEGRABOX และ AMBIA-LINE ตอบโจทย์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สไตล ์
โมเดิร์น ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นซึ่งใช้ได้กับทุกส่วนภายในบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักมาตรฐานลิ้นชักซ่อนในตู้ หรือลิ้นชักที่มีหน้าบานสูง  

ชีวิตที่ทันสมัย
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ห้องครัวนั้นต้องการการออกแบบที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ LEGRABOX ตอบโจทย์ความต้องการ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี กล่องลิ้นชักที่ออกแบบด้วยความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลเหมาะกับการใช้
งานในทุกๆ วัน รวมถึง AMBIA-LINE ที่ท�าให้ การจัดวางของใช้ต่างๆ เป็นระเบียบอย่างยอด
เยี่ยม

ห้องครัวที่ใช้งานได้ดี
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LEGRABOX pure ความสูง M สีเทาโอเรียนเกรย์ พร้อมกับ AMBIA-LINE เฟรมแบบกว้าง ที่เก็บมีด 
และที่เก็บฟอยล์

LEGRABOX pure ความสูง M สีด�าเทอร์ราแบล็ค พร้อมกับ เฟรม AMBIA-LINE

LEGRABOX pure ความสูง N สีขาวซิลค์ไวท์
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LEGRABOX นั้นมีฟีเจอร์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ดังเช่น SPACE TOWER 
ตู้เก็บของขนาดสูงที่ออกแบบได้อย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณใช้พื้นที่ที่มีอยู่ 
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ที่เก็บของอันชาญฉลาด
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LEGRABOX pure ความสูง C สีด�าเทอร์ราแบล็ค พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE และที่เก็บเครื่องปรุง

LEGRABOX pure ความสงู C สขีาวซลิค์ไวท์ พร้อมกับทีเ่ก็บจานสเีทา

LEGRABOX pure ความสูง F สีเทาโอเรียนเกรย์ พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE

แนวคิดของ Blum เพื่อท�าให้ห้องครัว
ใช้งานได้ดี 
ห้องครวันัน้ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
ในทกุๆ วนั นีจึ่งเป็นเหตุผลว่าท�าไม  
Blum ถึงได้ศึกษาวจัิยถึงความต้องการ
ของผูใ้ช้ห้องครวัเป็นเวลาหลายปี 
DYNAMIC SPACE แนวคดิใหม่ๆ ทีถู่ก
น�ามาใช้เพือ่ท�าให้ห้องครวันัน้ทนัสมัยและ
ใช้งานได้ดีกว่าเดิม พบข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
www.blum.com/ideas
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ไม่เพียงแค่ใช้งานกับห้องครัวเท่านั้นแต่ยังใช้กับทุกพื้นที่ภายในบ้านของคุณ
ด้วยวัสดุที่เยี่ยมยอดของ LEGRABOX ท�าให้เฟอร์นิเจอร์นั้นดูสวยหรู และสง่างาม
  

ใช้งานได้อเนกประสงค์
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LEGRABOX pure ความสูง C ด้านหน้าและราวเสริมสีขาวซิลค์ไวท์ พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE

LEGRABOX pure ความสูง M สีด�าเทอร์ราแบล็ค พร้อมกับเฟรมไม้ AMBIA-LINE สีเทนเนสซีวอลนัท

LEGRABOX pure ความสูง C สีด�าเทอร์ราแบล็ค พร้อมกับเฟรม AMBIA-LINE



การออกแบบของ LEGRABOX นั้นเรียบง่ายเพื่อให้ใช้ได้กับทุกส่วนภายในบ้าน กล่องลิ้นชักที่
เข้ากันได้ดีกับการใช้งานในห้องนอน หรือห้องแต่งตัว พร้อมด้วยระบบรางลิ้นชักที่ยอดเยี่ยมทั้ง
การเคลื่อนที่ราบรื่น การเปิดที่เบาแรง และปิดได้อย่างนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ การออกแบบที่สวย
หรูเข้ากันได้ดีกับการใช้งานในร้านค้า ช่วยให้การน�าเสนอสินค้านั้นน่าสนใจ

ใช้งานได้หลากหลาย

36



LEGRABOX pure ความสูง M สีด�าเทอร์ราแบล็ค และเฟรมไม้ AMBIA-LINE สีเทนเนสซีวอลนัท

LEGRABOX pure ความสงู M สเีทาโอเรยีนเกรย์ และเฟรมไม้ AMBIA-LINE สเีนแบรสกาโอ๊ค

LEGRABOX pure ความสูง C สีเงินโพลาร์ซิลเวอร์ และเฟรม AMBIA-LINE สีเทาโอเรียนเกรย์
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www.blum.com

Blum
ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี โดย จูเลียส บลุม Blum ในปัจจุบันเป็นบริษัทครอบครัว ในระดับ
นานาชาติ กลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ของบริษัทประกอบด้วย ระบบบานยก ระบบบานพับ และระบบ
รางลิ้นชัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบ

ประโยชน์ของลูกค้าทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้ประกอบ 
หรือผู้ใช้งานครัว ทุกคนควรได้รับ 
ประโยชน์อย่างทั่วถึงจากผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ ของ Blum นี่คือปรัชญาว่าด้วย 
ประโยชน์ของลูกค้าของ Blum ทั่วโลก

คุณภาพ
ที่ Blum นั้น เรามีแนวคิดองค์รวม ใน
ด้านคุณภาพ ไม่เพียงเฉพาะ ผลิตภัณฑ์
เท่านั้น บริการต่างๆ และการประสาน
งานกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจนั้น
ก็ควร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สิ่งแวดล้อม
Blum นั้น เราเชื่อว่าการค�านึงและรับผิด
ชอบต่อระบบนิเวศวิทยามีประโยชน์ทาง
ด้านเศรษฐกิจในระยะยาว อายุการใช้
งานที่ยืนยาวของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส�าคัญ มาตรการอื่นๆ ที่ส�าคัญเช่น
แนวทางการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ใช้งานวัสดุให้คุ้มค่าและจัดการบริหาร
พลังงานอย่างรอบคอบ

DYNAMIC SPACE
ขั้นตอนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ การ
ใช้งานพื้นที่จัดเก็บให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
และความคล่องตัวที่เปี่ยมด้วย คุณภาพ 
เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของ ห้องครัวที่ใช้
งานได้สะดวก แนวคิดของ Blum ส�าหรับ
ห้องครัวที่ ใช้งานได้สะดวกนั้น ได้รับการ
ออกแบบ เพื่อใช้งาน ความสะดวกสบาย 
และเป็น ไปตามหลักสรีระศาสตร์

Blum ประเทศออสเตรีย และทั่วโลก
โรงงานผลิตของ Blum ทั้ง 8 แห่งนั้น
ตั้งอยู่ที่เมืองวอร์เบิร์ก ประเทศออสเตรีย 
และยังมีโรงงานสาขาในประเทศ
โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ บราซิล 
รวมถึง ส�านักงานสาขาและส�านักงาน
ตัวแทนกว่า 30 แห่ง Blum จัดจ�าหน่าย
ไปทั่วโลก กว่า 120 ประเทศ มีพนักงาน
ทั้งหมดกว่า 7,600 คน และ 5,800 
คนนั้นปฏิบัติ งานอยู่ที่เมืองวอร์เบิร์ก 
ประเทศออสเตรีย

นวัตกรรม
เราสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยโซลูชัน
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ เพื่อ
รักษาความส�าเร็จอันยาวนานของเรา
นั้น เราได้ลงทุนในการสร้างและ พัฒนา
โรงงาน สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างสม�่าเสมอ 
และด้วยจ�านวนสิทธิบัตร ที่มีมากกว่า 
2.100 สิทธิบัตรทั่วโลกนั้นย่อมแสดงให้
เห็นว่า Blum เป็นหนึ่ง ในบริษัทที่มีความ
ทันสมัยมากที่สุดในประเทศออสเตรีย

ข้อมูลทั้งหมดนี้เกียวข้องและสัมพันธ์กับขอบเขตความรู้ของเรา ณ วันที่ 30.06.2018
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Blum
ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี โดย จูเลียส บลุม Blum ในปัจจุบันเป็นบริษัทครอบครัว ในระดับ
นานาชาติ กลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ของบริษัทประกอบด้วย ระบบบานยก ระบบบานพับ และระบบ
รางลิ้นชัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบ

ประโยชน์ของลูกค้าทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้ประกอบ 
หรือผู้ใช้งานครัว ทุกคนควรได้รับ 
ประโยชน์อย่างทั่วถึงจากผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ ของ Blum นี่คือปรัชญาว่าด้วย 
ประโยชน์ของลูกค้าของ Blum ทั่วโลก

คุณภาพ
ที่ Blum นั้น เรามีแนวคิดองค์รวม ใน
ด้านคุณภาพ ไม่เพียงเฉพาะ ผลิตภัณฑ์
เท่านั้น บริการต่างๆ และการประสาน
งานกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจนั้น
ก็ควร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สิ่งแวดล้อม
Blum นั้น เราเชื่อว่าการค�านึงและรับผิด
ชอบต่อระบบนิเวศวิทยามีประโยชน์ทาง
ด้านเศรษฐกิจในระยะยาว อายุการใช้
งานที่ยืนยาวของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส�าคัญ มาตรการอื่นๆ ที่ส�าคัญเช่น
แนวทางการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ใช้งานวัสดุให้คุ้มค่าและจัดการบริหาร
พลังงานอย่างรอบคอบ

DYNAMIC SPACE
ขั้นตอนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ การ
ใช้งานพื้นที่จัดเก็บให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
และความคล่องตัวที่เปี่ยมด้วย คุณภาพ 
เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของ ห้องครัวที่ใช้
งานได้สะดวก แนวคิดของ Blum ส�าหรับ
ห้องครัวที่ ใช้งานได้สะดวกนั้น ได้รับการ
ออกแบบ เพื่อใช้งาน ความสะดวกสบาย 
และเป็น ไปตามหลักสรีระศาสตร์

Blum ประเทศออสเตรีย และทั่วโลก
โรงงานผลิตของ Blum ทั้ง 8 แห่งนั้น
ตั้งอยู่ที่เมืองวอร์เบิร์ก ประเทศออสเตรีย 
และยังมีโรงงานสาขาในประเทศ
โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ บราซิล 
รวมถึง ส�านักงานสาขาและส�านักงาน
ตัวแทนกว่า 30 แห่ง Blum จัดจ�าหน่าย
ไปทั่วโลก กว่า 120 ประเทศ มีพนักงาน
ทั้งหมดกว่า 7,600 คน และ 5,800 
คนนั้นปฏิบัติ งานอยู่ที่เมืองวอร์เบิร์ก 
ประเทศออสเตรีย

นวัตกรรม
เราสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยโซลูชัน
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ เพื่อ
รักษาความส�าเร็จอันยาวนานของเรา
นั้น เราได้ลงทุนในการสร้างและ พัฒนา
โรงงาน สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างสม�่าเสมอ 
และด้วยจ�านวนสิทธิบัตร ที่มีมากกว่า 
2.100 สิทธิบัตรทั่วโลกนั้นย่อมแสดงให้
เห็นว่า Blum เป็นหนึ่ง ในบริษัทที่มีความ
ทันสมัยมากที่สุดในประเทศออสเตรีย

ข้อมูลทั้งหมดนี้เกียวข้องและสัมพันธ์กับขอบเขตความรู้ของเรา ณ วันที่ 30.06.2018
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จูเลียส บลุม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
8,10,12 ซอยรามค�าแหง 26/1
ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com
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