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BÝVANIE KUCHYŇA

TEXT A FOTO BLUM

SPACE 
TOWER

Skriňa na potraviny sa 
používa častejšie, ako si 
myslíte. Aj preto je veľmi 
dôležité jej pohodlné 
ovládanie. SPACE TOWER 
vás nadchne ľahkým 
prístupom, ponúka 
dostatok priestoru 
na zásoby a dá sa 
zrealizovať podľa rôznych 
potrieb zákazníkov. 
Dômyselná skriňa na 
potraviny tak optimálne 
podporuje každodenný 
život v kuchyni. Vďaka 
samostatne otvárateľným 
výsuvom sú zásoby v 
praktickom riešení 
úložných priestorov 
SPACE TOWER prehľadne 
uložené a ľahko 
prístupné.

SKRIŇA NA POTRAVINY  
SPĹŇAJÚCA NAJVYŠŠIE  
NÁROKY

↑ PRÍSTUP Z TROCH STRÁN
SPACE TOWER využíva celú hĺbku skrinky. 
Dokonca aj zásoby uložené v zadnom rohu 
výsuvu sa ľahko ukladajú a vďaka plnému 
výsuvu sú pohodlne prístupné – zľava, 
sprava a dokonca aj spredu.

↑ VYBERANIE NAHOR
Každý plný výsuv sa dá individuálne 
otvoriť a je tak zhora dokonale 
prehľadný. Hľadané veci tak rýchlo 
nájdete a jednoducho ich vyberiete 
nahor.

MALÉ OVLÁDACIE SILY
Stačí otvoriť len ten výsuv, v ktorom 
sa nachádzajú hľadané uložené veci. 
Vzhľadom na potrebné malé sily na 
otvorenie je používanie skrine na 
potraviny úplnou hračkou.

FLEXIBILNÁ VNÚTORNÁ 
ORGANIZÁCIA
Systémy vnútorného členenia 
prinášajú optimálne usporiadanie 
úložného priestoru a zabezpečujú 
lepší poriadok a prehľad. Vaše 
zásoby, ako je múka, cukor a 
ryža, sú tak bezpečne uložené a 
neprevrátia sa.

↑ VYSOKÁ NOSNOSŤ
Každý výsuv vás presvedčí stabilitou a 
vysokou nosnosťou - dokonca s celkovou 
hmotnosťou do 70 kg. Takto bezpečne 
uložíte aj ťažké veci ako fľaše.

↑ PRE MNOHOSTRANNÉ MOŽNOSTI
SPACE TOWER je flexibilný na výšku, šírku 
a hĺbku a dá sa prispôsobiť príslušným 
požadovaným potrebám úložného 
priestoru. Táto praktická skriňa na potraviny 
využĳe vďaka rôznym možnostiam riešenia 
každý milimeter vašej kuchyne.

↑ DO KAŽDÉHO OBYTNÉHO PRIESTORU
To, čo sa osvedčí v kuchyni, sa osvedčuje 
aj v iných obytných priestoroch. Vďaka 
veľkému úložnému priestoru a pohodlnému 
prístupu sa SPACE TOWER stáva optimálnym 
riešením aj do spálne, predsiene alebo 
kúpeľne.

TIP:
Možnosť flexibilnej úpravy
SPACE TOWER ponúka veľkú slobodu dizajnu. S LEGRABOX a TAN-
DEMBOX máte k dispozícii dva zásuvkové systémy v rôznorodých 
variantoch dizajnu. V závislosti od želaní môžete zrealizovať jednotný 
dizajn v celej kuchyni. Pre viac možností sa informujte u svojho 
dodávateľa kuchyne alebo dizajnéra či architekta. Pre viac inšpirácii 
vám ponúkame novootvorené reprezentačné priestory, ktoré môžete 
navštíviť spolu so svojim dizajnérom. Viac na www.blum.com.

Pozrite si film o SPACE TOWER 
www.blum.com/trailerspacetower


