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LEGRABOX pure
Elegance v pohybu
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Přímočarý, strohý design, jasná a střídmá řeč tvarů a forem, obzvlášť vysoký 
komfort pohybu – to je LEGRABOX, nový, elegantní Box systém firmy Blum.  
K němu výborně pasuje nový, k designu LEGRABOX speciálně sladěný, 
systém vnitřního členění AMBIA-LINE. Pro harmonické začlenění do všech 
místností bytu či domu.

Atraktivní kombinace
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Podívejte se na  
film o LEGRABOX  
www.blum.com/nhI4t

Věřili byste tomu, že existuje ideál perfektní zásuvky? Naprosto oproštěný  
od všeho, co jsme dosud znali? Ztělesnění zásad ideálu, přesto vybavený tak 
dokonalou funkcí, jaká tu ještě nikdy nebyla? Přímočarý. Jednoduchý. Štíhlý. 
Jako LEGRABOX pure – elegance v pohybu. Tento Box systém vyvolává údiv 
čistou linií tvarů a forem, střídmým designem bočnic, harmonickými liniemi, 
které tvoří úžasný ústřední dekorační prvek. 

LEGRABOX
Elegantní Box systém
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Nově pojatý design LEGRABOX dokonale odpovídá aktuálním trendům  
v oblasti bydlení a rozkrývá nekonečně mnoho možností provedení  
a uspořádání. Uvnitř i zvenku rovné, působivě štíhlé boční stěny, o síle  
pouhých 12,8 mm, přesto harmonicky sladěné s ostatními částmi nábytku. 

Štíhlý design
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Kouzlo harmonie
Všechny komponenty 
LEGRABOX jsou vzá-
jemně perfektně sladěny 
a krásně prolínají. 

Nový barevný koncept

Individuální branding

LEGRABOX se před-
stavuje ve zcela novém 
konceptu barevného 
provedení. Materiál má 
jednotný vzhled, buď je 
z ušlechtilé oceli se spe-
ciálním povrchem anti 
fingerprint nebo z oceli 
s matným povrchem. 
Výsledkem je mimořád-
ný pocit z dotyku.

Značka je nedílnou  
součástí designu  
LEGRABOX a Vy si ji 
můžete nechat po-
tisknout svou vlastní 
ochrannou známkou. 
Buď budete skromní 
a známku zdrženlivě 
umístíte tak, aby nebila 
do očí, nebo na ni právě 
vědomě upozorníte.
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Terra černá matná Orion šedá matná Hedvábně bílá matná Inox anti fingerprint

Sortiment LEGRABOX je všestranný stejně jako samotné téma bydlení.  
Zásuvky, vnitřní zásuvky, čelní výsuvy a vnitřní výsuvy je možné realizovat  
v různých výškách a rozličném barevném provedení.

Univerzální sortiment
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LEGRABOX – zásuvka a vnitřní zásuvka

Výběr kování báječně usnadní  
Online konfigurátor výrobků na adrese 
www.blum.com/configurator

LEGRABOX – čelní výsuv a vnitřní zásuvka

Zásuvka
Výška bočnice N (66,5 mm)

Jmenovité délky
450 mm
500 mm

Čelní výsuv
Výška bočnice C (177 mm)

Jmenovité délky
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Čelní výsuv
Výška bočnice F (241 mm)

Jmenovité délky
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Zásuvka
Výška bočnice K (128,5 mm)

Jmenovité délky
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

Zásuvka
Výška bočnice M (90,5 mm)

Jmenovité délky
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Vnitřní zásuvka
Výška bočnice M (90,5 mm) 

Přední díl ke zkrácení

Vnitřní výsuv
Výška bočnice C (177 mm)
Přední díl s vysokým 
zásuvným prvkem*

Vnitřní výsuv
Výška bočnice C (177 mm)
Přední díl* s relingem

*  Přední díl ke zkrácení

Vnitřní výsuv
Výška bočnice C (177 mm)
Přední díl s nízkým zásuv-
ným prvkem* 
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Technologie pohybu firmy Blum zajistí pro každičký den vysoký komfort pohybu.  
Není důležité, zda mechanickým nebo elektrickým způsobem – díky firmě Blum 
se zásuvky a výsuvy LEGRABOX otvírají, pohybují i zavírají jako mávnutím 
kouzelného proutku samy od sebe.

Vysoký komfort pohybu
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BLUMOTION
Integrovaný adaptivní 
systém tlumení bude 
navždy zavírat měkce 
a tiše.

SERVO-DRIVE

TIP-ON

Elektricky se bezúchyt-
kový nábytek otvírá 
jemným ťuknutím do něj. 
SERVO-DRIVE se  
dá kombinovat  
s BLUMOTION pro  
zavirání měkce a tiše. 

Bezúchytkový nábytek 
otevřete s integrovaným 
mechanickým způsobem 
TIP-ON jednoduchým 
ťuknutím a zavřete jej 
lehkým zatlačením. 
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LEGRABOX hraje z hlediska techniky absolutní prim. Tento nový vodicí sys-
tém skýtá ještě vyšší komfort pohybu – od prvního milimetru stačí k otevření 
vynaložit minimální, nebo téměř žádné zvláštní úsilí. Synchronizace výsuvné 
lišty a vodicích válečků umožní citelně měkký přechod do úžasně lehkého 
chodu. Dokonce i v bočnici je ukrytá spousta technického know-how pro vyso-
kou funkčnost.

Fascinující technika

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt minimální, bitte minimální
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Absolutní nosnost
LEGRABOX je úžasný i při úplném 
výsuvu a vysokém zatížení. Korpusová 
lišta umožní díky nízkým hodnotám svě-
šení rovněž konstrukci, při které je dno 
nábytku uloženo velmi nízko, až téměř u 
podlahy. Dokonce i velmi široké a těžké 
výsuvy běhají lehounce díky své vysoké 
dynamické nosnosti 40 kg a 70 kg.

Stabilita pro vysoká čela
Vysoká čela jakožto dekorační prvek 
neustále nabývají více a více na význa-
mu. LEGRABOX odráží tento současný 
trend pro design s novým čelním ková-
ním, které zajistí maximální stabilitu při 
otvírání i zavírání.
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Nový typ čelního kování LEGRABOX umožňuje rychlou a především bezpečnou 
montáž nebo demontáž. Čelo prostě zavěste do pozice jeho zastavení a pak 
půjde pohodlně naklapnout. Také u již zavěšeného výsuvu je montáž čela 
úplně snadná.

Jednoduchá montáž

Podívejte se na film 
o montáži na adrese 
www.blum.com/1kLy3V
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Seřízení výšky a do stran Seřízení sklonu Snadná demontáž
Výšku (+/- 2 mm) a boční stěny 
(+/- 1,5 mm) seřídíte precizně  
s pomocí torxových šroubů.  
Pro krásné schéma mezer.

LEGRABOX je nastavitelný ve 
třech směrech a dobře přístupný.  
Novinka: seřízení sklonu poho-
dově zvládnete vzadu na vnitřní 
straně bočnice a to samé platí  
i pro zásuvku.

Díky tomu, že se čelo udrží v za-
věšené pozici, může velmi široká 
čela hravě demontovat dokonce  
i jen jedna osoba.

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt to samé platí bitte lze jej využít
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Zpracování LEGRABOX je snadné a komfortní, přesto však se od jiných Box 
systémů firmy Blum liší, jak například známe u TANDEMBOX. Se speciálními 
pomůckami pro zpracování a šablonami zpracujete LEGRABOX naprosto 
přesně a úsporně.

Profesionální pomocníci

Zahajovací sada
S touto zahajovací soupravou 
pomůcek pro zpracování bude 
montáž rychlá a snadná.  
Obsah: BOXFIX E-L,  
vrtací šablona LEGRABOX  
a torxový šroubovák.

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt například známe bitte to známe například
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Vrchní fréza pro vytvoření  
polodrážky do dna

BOXFIX P

Označovač – šablona s trny pro  
LEGRABOX

Vrtací šablona pro LEGRABOX

BOXFIX E-L

Univerzální vrtací šablona

Pro snadné a precizní vytvoření polodrá-
žky do dna zásuvky.

Pro racionální, jednoduchou montáž a se-
šroubování LEGRABOX a TANDEMBOX. 

Pro naprosto přesné označení montáž-
ní polohy vyvrtávaných otvorů do čela 
hrotem.

Pro precizní předvrtání dna a zadní 
stěny.

Pro ruční montáž výsuvů LEGRABOX.

Multifunkční pomocník při montáži

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt polodrá-žky bitte polodráž-ky
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Nový systém vnitřního členění pro LEGRABOX má elegantní design rámečků  
a postará se o pořádek dokonalých tvarů ve všech místnostech Vašeho domova. 
Snadné zacházení a univerzální co do využití. AMBIA-LINE – to je pořádek  
v nejkrásnější formě.

AMBIA-LINE
Krásný pořádek

Podívejte se na film o 
AMBIA-LINE na adrese 
www.blum.com/CeCvF
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Útlý a přímočarý design AMBIA-LINE dál hovoří velice střídmou řečí tvarů 
LEGRABOX uvnitř a s výsuvy jej můžete harmonicky kombinovat i z hlediska 
barevného provedení i materiálu.

Jednotný vzhled

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt LEGRABOX uvnitřbitte uvnitř LEGRABOX
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Pořádek dokonalých 
tvarů
AMBIA-LINE s prostou 
elegancí vykouzlí pořá-
dek uvnitř LEGRABOX.

Inovativní barevné 
provedení

Snadné zacházení

Systém vnitřního členění 
pořídíte v provedení, 
sladěném barevně i 
materiálově s bočnicí, 
nebo ve vybraných 
dekorech dřeva, které 
každý samostatně udává 
sebevědomý individuální 
tón. 

Rámečky nasadíte 
obratem ruky a usadíte 
je do libovolné požado-
vané pozice. Ocelové 
rámečky pro čelní výsuv 
bezpečně drží díky 
magnetu. 

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt každý bitte každé
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Sortiment AMBIA-LINE je přehledný a univerzální zároveň a pořídíte jej  
v následujících provedeních: v designu ocel s rámečky z oceli, práškované  
lakem, v barvách Terra černá matná, Orion šedá matná, a rovněž hedvábně 
bílá matná. A v nové kombinaci z ocelových komponentů a ve vybraných  
dekorech dřeva ořech Tennessee, Nebraska dub a Bardolino dub.

Kompletní sortiment

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt zároveň bitte zároveň,

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt a bitte i
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AMBIA-LINE pro zásuvky (výšky bočnic M a K)

AMBIA-LINE pro čelní výsuvy (výšky bočnic C a F)

Zásuvka na příbory  
(příborník)
Šířka 300 mm

Držák nožů AMBIA-LINE*
Bezpečnou stabilitu najde  
v držáku až devět nožů. 
Vhodný pro zásuvkové rámeč-
ky o šířce 200 mm.

Řezačka potravinových fólií 
AMBIA-LINE*
Fólie na ukládání čerstvých 
potravin a alufólie vytáhnete  
z řezačky nezřasené a čistě je 
odříznete. Vhodný pro zásuvko-
vé rámečky o šířce 200 mm.

Úzké zásuvkové rámečky
Šířka 100 mm

Široké zásuvkové rámečky
Šířka 200 mm

Rámečky pro čelní výsuv 
pro jmenovité délky od 
400 mm
Šířka 218 mm
Délka 370 mm

Rámečky pro čelní výsuv 
pro jmenovité délky od 
270 mm
Šířka 242 mm
Délka 270 mm

Zásuvkové rámečky pro 
krátké jmenovité délky od 
300 mm
Šířka 242 mm 
Délka 270 mm

* AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně budou k dostání od jara 2014.

Držák talířů AMBIA-LINE*
Do držáku pohodlně uložíte  
a bezpečně, aniž by klouzaly,  
v něm přepravíte až 12 talířů.

Stojánek na kořenky  
AMBIA-LINE*
Ve stojánku na kořenky  
ORGA-LINE jsou všechny 
nádobky uloženy bezpečně  
a přehledně. Vhodný pro 
rámečky pro čelní výsuv o šířce 
218 mm (pro jmenovité délky 
od 400 mm).

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt Vhodný bitte Vhodná
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LEGRABOX a AMBIA-LINE jsou ideální volba, jde-li o moderní design nábytku. 
Promlouvají výrazným jazykem čistých forem a tvarů, každou místnost tak 
působivě zkrášlí – v podobě zásuvky, vnitřní zásuvky, čelního výsuvu nebo 
vnitřního výsuvu.

Moderní bydlení
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Kuchyně znamenají obzvlášť vysoké nároky na design a kvalitu.  
LEGRABOX tyto požadavky plní. Tento Box systém Vás nadchne  
svým minimalistickým, přímočarým designem a hravě odolává  
každodenní zátěži. Pořádek v nejkrásnější formě zajistí AMBIA-LINE. 

Praktické kuchyně

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt odolává bitte odolá
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LEGRABOX pure, výška bočnice M v barvě Orion šedá matná, držák nožů a řezačka potravinové  
fólie AMBIA-LINE, zásuvkové rámečky v barvě Orion šedá matná

LEGRABOX pure, výška bočnice M v barvě Terra černá matná, zásuvkové rámečky AMBIA-LINE  
v barvě Terra černá matná

LEGRABOX pure, výška bočnice N v barvě hedvábně bílá matná
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LEGRABOX budí úžas a nadšení také díky své výborné funkci.  
Důmyslná řešení, jako například potravinová skříň SPACE TOWER,  
poskytnou drahocenný úložný prostor navíc.

Důmyslná řešení úložného  
prostoru
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LEGRABOX pure, výška bočnice C v barvě Terra černá matná,  
stojánek na kořenky AMBIA-LINE v rámu čelního výsuvu v barvě Terra černá matná

LEGRABOX pure, výška bočnice C v barvě hedvábně bílá matná,  
držák talířů AMBIA-LINE v barvě Orion šedá matná

LEGRABOX pure, výška bočnice F v barvě Orion šedá matná,  
rám AMBIA-LINE v barvě Orion šedá matná

Filozofie firmy Blum pro  
praktické kuchyně
Kuchyň se musí osvědčit  
v každodenním životě.  
Proto společnost Blum provádí  
již po řadu let průzkum potřeb 
uživatelů kuchyní. Tak stále vzni-
kají nové nápady, jak moderní 
kuchyně uspořádat ještě víc 
funkčním způsobem.  
Více informací naleznete na adrese 
www.blum.com/ideas
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Vše, co se dosud úspěšně osvědčilo v kuchyni, se skvěle hodí i do jiných  
místností. Vysoce jakostní materiál LEGRABOX elegantně ladí s úplně  
všemi místnostmi.

Univerzální využití
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LEGRABOX pure, výška bočnice C, přední díl s relingem, v barvě hedvábně bílá matná,  
rám AMBIA-LINE v barvě hedvábně bílá matná

LEGRABOX pure, výška bočnice M v barvě Terra černá matná,  
zásuvkové rámečky AMBIA-LINE v barvě Terra ořech Tenessee

LEGRABOX pure, výška bočnice C v barvě Terra černá matná,  
rám AMBIA-LINE v barvě Terra černá matná

PhDr.Eva Wohlmuthová
Hervorheben
anstatt relingem, bitte relingem
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Střídmý design LEGRABOX se zabydlí takřka všude. Tento Box systém se 
výborně hodí i do ložnice nebo šatny, a to díky vynikajícím vlastnostem chodu 
svých mechanizmů, a rovněž díky zavírání měkce a tiše. V obchodních pro-
storách budí elegantní design LEGRABOX nadšení náročnou a důmyslnou 
prezentací výrobků.

Bezpočet možností
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LEGRABOX pure, výška bočnice M v barvě Terra černá matná,  
zásuvkové rámečky AMBIA-LINE v barvě ořech Tenessee

LEGRABOX pure, výška bočnice M v barvě Orion šedá matná,  
zásuvkové rámečky AMBIA-LINE v barvě Nebraska dub

LEGRABOX pure, výška bočnice C v barvě Terra černá matná,  
rám AMBIA-LINE v barvě Terra černá matná
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Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je naše 
společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům 
našich obchodních aktivit patří systémy závěsů, výsuvů a výklopů. Při vývoji 
všech výrobků se neustále intenzivně snažíme dosáhnout perfektního pohybu.

Společnost Blum
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Firma Blum v Rakousku  
a v celém světě

Kvalita Životní prostředí DYNAMIC SPACE

Globální užitek pro zákazníka Inovace

Firma Blum provozuje sedm 
závodů v Rakousku (Vorarlberg), 
další výrobní pracoviště v Polsku, 
USA a v Brazílii, a má rovněž 27 
dceřinných společností a zastou-
pení. Společnost realizuje do-
dávky své produkce do více než 
100 odbytišť. Skupina společností 
Blum zaměstnává 5900 spolupra-
covníků na celém světě.

Pro firmu Blum je charakteristic-
ký velice komplexní vztah vůči 
kvalitě, a to nejen v souvislosti 
s produkcí. Společnost klade stej-
ně tak vysoké nároky na kvalitu 
rovněž v oblasti svých služeb  
a své spolupráci se zákazníky  
a partnery.

U společnosti Blum jsme pře-
svědčeni, že rozumné a účelné 
ekologické chování je z dlouho-
dobého hlediska také ekonomic-
ké. Důležitý aspekt všeho přitom 
představuje životnost výrobků. 
Další důležitá opatření předsta-
vují ekologické výrobní postupy, 
materiálová náročnost a inteli-
gentní výběr materiálů, a rovněž 
rozvážný a prozíravý manage-
ment energií. 

Dobrá organizace pracovních  
postupů (Plynulost), dostatek 
úložného prostoru (Prostor)  
a vysoký komfort pohybu  
(Pohyb) představují důležité  
aspekty praktické kuchyně.  
Se svou filozofií pro praktické 
kuchyně chce společnost Blum 
zajistit uvnitř nábytku funkci, 
komfort a ergonomii.

„Výrobci, prodejci, montéři nebo 
uživatelé kuchyní – každý z nich 
má profitovat díky výhodám,  
které přináší výrobky firmy Blum, 
a mít z toho osobní užitek“.  
Taková je filozofie firmy Blum, 
filozofie globálního užitku pro 
zákazníky.

Abychom mohli zákazníkům po-
skytovat naši podporu v podobě 
inovativních typů kování a zajistit 
dlouhodobý obchodní úspěch, 
je nutné neustále investovat do 
výzkumu a vývoje, do závodů  
a zařízení, a rovněž do vzdělává-
ní spolupracovníků. Společnost 
Blum má po celém světě přihlá-
šeno více než 1200 ochranných 
práv a patří tak k nejvíce inovativ-
ním podnikům v Rakousku.
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Julius Blum GmbH
Výrobní závod
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com


