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Ročník 2015 veľtrhu Interzum v Kolíne nad Rýnom 
bol podľa vyjadrenia usporiadateľov špičkový. 
Nepochybujeme o tom, že je to pravda, lebo prí-
val slovenských návštevníkov do stánku svetovo 
známeho výrobcu kovania, Julius Blum GmbH 
z Rakúska, nedovolil jej reprezentantom čo i len 
nazrieť k iným vystavovateľom (oproti roku 2013 
vzrástol počet zahraničných návštevníkov o 17 %). 
Pozrime sa teda, ako to v stánku Blum vyzeralo.
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Jedna

Jedna téma bola mottom tohtoročnej 
expozície firmy Blum: otváranie bez 
úchytiek. Týmto firma reaguje na rastú-
ci trend nábytku s hladkými prednými 
plochami. Bezúchytkové otváranie – či 
otváranie bez úchytiek – nie je presne 
konštrukčne vymedzené. Môžu to byť 
úplne hladké predné plochy, či účelovo 
sfrézované bočné plochy pod určitým 
uhlom, ako aj použitie „C“-profilu medzi 
dvomi čelami a podobne. Všetky rieše-
nia majú jedno spoločné – čelná plocha 
zostáva hladká.

Tri

Tri segmenty, ktoré sú ťažiskom firmy 
Blum, závesy, výsuvy a výklopy, mali 
svoje veľmi prehľadné zastúpenie. 
Medzi závesmi dominuje skupina CLIP 
top BLUMOTION. Na výstave bol medzi 
nimi predstavený nový záves s uhlom 
otvorenia 107° a s miskou hlbokou len 
11,5 mm. Rodina výklopov AVENTOS 
mala úplné zastúpenie, vrátane naj-
novšieho modelu HK-XS na malé a ľah-
ké dvere. Tento výklop je stále viac ob-
ľúbený kvôli jednoduchosti montáže, 
nastavenia a absencie použitia krytky. 

Tým je zvlášť vhodný aj do dyhovaného 
nábytku. Vlajková loď firmy Blum medzi 
BOX-systémami je zásuvka LEGRABOX 
s bokom tenkým 12,8 mm. V tomto roku 
pribudla verzia free s vkladaným prvkom 
z ľubovoľného pevného materiálu. Tým 
sa opäť viac otvorili možnosti optického 
stvárnenia nábytku nielen zvonku, ale aj 
v jeho vnútri. LEGRABOX bol ukázaný 
vo všetkých piatich výškach a rôznych 
známych ale i netradičných farebných 
variáciách.

Štyri

Štyri technológie pohybu sú štandard-
nou výbavou kovaní Blum. BLUMOTION 
– jemné a tiché dovretie pre všetky tri 
segmenty výrobkov, TIP-ON – me-
chanická podpora otvorenia na dotyk, 
SERVO-DRIVE – elektrická podpora 
otvorenia pre výsuvy a výklopy a novin-
ka: TIP-ON BLUMOTION. To je kombi-
nácia mechanickej podpory otvorenia 
na dotyk TIP-ON s jemným dovretím 
BLUMOTION. TIP-ON BLUMOTION po-
stupne príde aj na náš trh. Na jeseň oča-
kávame zásuvky LEGRABOX, začiatkom 
roka výsuvy MOVENTO a ako posledné 
budú s novou technológiou pohybu vy-
bavené aj zásuvky TANDEMBOX antaro. 
Novinkou bola technológia pre zabudo-
vané chladničky a mrazničky a ich bez-
úchytkové čelá s elektrickou podporou 
otvárania SERVO-DRIVE flex. Na jej 
aplikáciu je potrebná nika – nad či pod 
chladničkou – vysoká 60 mm. Montáž 
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je jednoduchá a je založená na princí-
pe plug & play. Všetky uvedené novinky 
budú v pripravovanom katalógu firmy. 

Nekonečno

Nekonečné množstvo aplikácií a mož-
ností sa ponúka pri dobrej znalosti 
sortimentu a správnom výbere ko-
vania. Aj toto bol cieľ, na ktorý chcela 
firma Blum vo svojom stánku poukázať. 
Za účelom zjednodušenia výberu kova-
nia, uľahčenia montáže či práce projek-
tanta s koncovým zákazníkom predstavil 
Blum svoje aplikácie pre tablety. S nimi 
môžete kdekoľvek vtiahnuť zákazníka 
do nového, virtuálneho sveta kovaní. 

Inšpiratívna tradícia

Zberatelia darčekov si ani v tomto roč-
níku neprišli vo firme Blum na svoje. Už 
tridsať rokov sa firma Blum na výstave 
Interzum privráva návštevníkom a pod-
necuje ich k podpisu do knihy, ktorým 

sa návštevník vzdá darčeka v prospech 
príspevku v hodnote 15 €, ktoré spon-
zoruje firma Blum a adresne ich venuje 
vybranému sociálnemu zariadeniu. Aj 
v tomto roku to bolo pre „Svetlo pre 
svet“ – rakúskych lekárov, ktorí pomá-
hajú nevidiacim a zrakovo postihnu-
tým v najchudobnejších kútoch sveta. 
V predchádzajúcich rokoch bolo orga-
nizáciou „Svetlo pre svet“ vykonaných 
v treťom svete celkom 50 790 operácií. 
Za každý podpis ďakujeme. 

Poznámka na záver

V súvislosti s výstavníctvom musíme 
na tomto mieste spomenúť aj výstavu 
„Nábytok a bývanie“ 2015 v Nitre. Ten, 
kto tam navštívil 
stánok firmy Blum, 
mal možnosť už 
v predstihu vidieť 
niektoré novinky. 
Aj z tejto skúsenosti 
vyplýva potreba vý-

stavníctva a prezentácie noviniek pri 
každej vhodnej príležitosti.

SERVO-DRIVE flex na integrované chlad-
ničky bez úchytky

Pohľad do stánku Blum na veľtrhu Interzum 2015 v Kolíne nad Rýnom

Odovzdávanie ceny za účasť Norberta 
Šeba 10. krát na Interzume, zľava Gerhard 
E. Blum, Norbert Šebo, Herbert Blum

https://www.youtube.com/watch?v=kVVFGNZqSrQ

