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Jistota – po celou dobu 
životnosti nábytku
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Firma Julius Blum GmbH (dále jen Blum) přejímá smluvní záruku za 
své systémy výklopů, závěsů nebo výsuvů v tomto nábytku, je-li  jeho 
majitelem první kupující – spotřebitel. Firma Blum však neručí  za 
nábytek samotný, a to ani v případě závad materiálu a kvality. Firma 
Blum zajistí bezplatnou náhradu materiálu – nové kování Blum na 
výklopy, nový závěs Blum nebo nový systém výsuvů Blum – a splní 
tak podmínky této smluvní záruky.
Smluvní záruka se týká pouze náhrady vadného materiálu. Firma 
Blum nepřejímá náklady na demontáž vadného systému výklopů, 
vadného závěsu nebo vadného systému výsuvů, ani na montáž nové-
ho kování firmy Blum. Tato záruka se rovněž nevztahuje na systémy 
výklopů, závěsů nebo výsuvů, instalované neodborným způsobem, 
zatížené nadměrnou hmotností, nebo využívané v rozporu s původ-
ním určením. Výjimku představují elektrické příslušenství a elektro-
nické součástky, na něž se smluvní záruka nevztahuje.
Abyste do 30 dnů od výskytu vady obdrželi náhradní dodávku, je 
nezbytné vadné kování na výklopy, vadný závěs nebo vadný systém 
výsuvů odmontovat a vyplaceně zaslat poštou na adresu, uvedenou 
na zadní straně. K zásilce je nezbytné přiložit průvodní dopis, obsa-
hující vysvětlení k závadě, a rovněž kopii dokladu o koupi nábytku.

Blahopřejeme Vám!

Rozhodli jste se pro výrobek, vybavený funkčním 
kováním firmy Blum nejvyšší kvality.

Abychom dostáli našim závazkům z hlediska kvality, inte-
grity a kvalifikované odborné práce, vyhovuje toto kování 
nejvyšším požadavkům průmyslových norem a/nebo tyto 
požadavky přesahuje.

Smluvní záruka po celou dobu životnosti nábytku s 
omezeným záručním plněním.
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Na kvalitu firmy Blum se můžete spolehnout po celou 
dobu životnosti nábytku. Již více než 25 let sledujeme 
nábytek v domácnostech při jeho používání v praktickém 
životě. Tato sledování výrobků nám poskytují důležité 
informace pro naši testovací laboratoř. V laboratoři pro-
vádíme simulaci každodenního využití našich systémů 
kování.
V zátěžových testech realizujeme u systémů výklopů 
Blum 80.000krát, u závěsů Blum 200.000krát, a u 
plně naložených systémů výsuvů Blum 100.000krát, 
mechanické otevření a zavření. Výsledky testů mají roz-
hodující vliv na vývoj inovativních výrobků.

Kvalita v zátěžovém testu

Chceme našim zákazníkům nabízet víc. Prodáváme 
tudíž nejen výrobky vysoké kvality, nýbrž ještě vyšší 
užitek.

Každý, kdo se s našimi výrobky setká, 
z nich musí mít užitek a prospěch: ať již 
se jedná o montáž, kterou je v mnohých 
případech nutné rovněž realizovat bez 
nářadí, nebo o vysoký užitek pro uživa-

tele v každodenním životě. Inovace jako plný výsuv nebo 
řešení pro optimální využití úložného prostoru nám takto 
otvírají nové možnosti.

Naše výrobky poskytují větší užitekPerfecting motion

Kování vysoké kvality firmy Blum made in Austria je 
využíváno po celém světě. Pro každou oblast využití 
poskytujeme vhodné a účelné řešení. K našim systémům 
kování dodáváme rovněž vhodné montážní šablony a 
pomůcky ke zpracování.

Se systémy výklopů, závěsů a výsuvů firmy Blum 
kupujete nejen nejlepší kvalitu, nýbrž rovněž jistotu, 
že Vám vydrží po celou dobu životnosti nábytku.
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