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Combinação atrativa 
Design simples e retilíneo com linguagem formal limpa e conforto  
de movimento especialmente alto – assim é LEGRABOX, o elegante  
sistema box Blum. AMBIA-LINE é o sistema de divisões internas,  
especialmente adequado ao seu design. Para uma imagem geral  
harmoniosa em todos os ambientes.

Visualizar filme sobre LEGRABOX  
www.blum.com/trailerlegrabox
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Existe um ideal para a gaveta perfeita? Liberta de todas as conhecidas,  
apenas seguindo a linha ideal, e ainda tão avançada na função como nunca  
antes. Linear. Simples. Fina. Como a LEGRABOX – Elegância em movimento.  
O sistema box cativa por seu alinhamento limpo, seu design despretensioso  
de lateral e linhas acentuadas como elemento central de composição. 

LEGRABOX  
O sistema box elegante 



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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Informações detalhadas 
sobre as premiações:  
www.blum.com/award
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O novo tipo de design da LEGRABOX acompanha tendências atuais de  
ambientes residenciais, inaugurando versáteis possibilidades de composições. 
As finas paredes das laterais retas tanto por dentro como por fora, com  
impressionantes 12.8 mm, integram-se harmoniosamente em cada móvel. 

Design fino
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Transições  
harmoniosas
Todos os componentes  
da LEGRABOX  
combinam perfeitamente 
entre si, formando  
bonitas transições. 

Branding individual
O branding é um  
componente integrado 
do design LEGRABOX e 
pode ser impresso com 
a sua marca. Simples-
mente discreto ou cons-
cientemente acentuado.

Esquema de cores 
universal
O material é consistente 
tanto em aço inox com 
anti-impressão digital 
(INGL) quanto em aço 
com revestimento fosco. 
Isto cria uma sensação 
especial ao toque.



Além da LEGRABOX pure com acabamentos fosco e metálico,  
extensões frontais da altura C também podem ser ainda individualmente  
compostas com as variantes de design LEGRABOX free. 

Composição versátil
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A variante de design LEGRABOX free torna exclusiva cada peça  
de móvel. Seja vidro, madeira, couro ou pedra – elementos de design  
amplos estabelecem diferenciais efetivos.

Diferenciais únicos

10



LEGRABOX free, altura de lateral C em preto-terra fosco, elemento de design em madeira,  
molduras para extensão frontal AMBIA-LINE em preto-terra fosco

LEGRABOX free, altura de lateral C em cinza-orion fosco, elemento de design em vidro

LEGRABOX free, altura de lateral C em branco-seda fosco, elemento de design em concreto,  
molduras para extensão frontal AMBIA-LINE em branco-seda fosco
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Preto-terra fosco Cinza-orion fosco Branco-seda fosco Aço inox (Inox)  
anti-impressão digital

O programa da LEGRABOX é tão versátil como o próprio tema moradia.  
Gavetas, gavetas internas, extensões frontais e extensões internas podem  
ser realizadas em diversas alturas e cores.

Programa universal

Prata-polar fosco
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LEGRABOX – Gaveta e gaveta interna

Seleção fácil de ferragens com o configurador de produtos  
www.blum.com/configurator

LEGRABOX pure e free – Extensão frontal e extensão interna

Extensão frontal
Altura de lateral C 
(177 mm)

Comprimentos  
nominais
LEGRABOX pure
270 mm  500 mm
300 mm  550 mm
350 mm  600 mm
400 mm  650 mm
450 mm

Comprimentos  
nominais
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

Extensão frontal
Altura de lateral F 
(241 mm)

Comprimentos 
nominais
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Gaveta
Altura de lateral M  
(90.5 mm)

Comprimentos 
nominais
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm 
650 mm

Gaveta interna
Altura de lateral M  
(90.5 mm) 

Peça dianteira para 
cortar na medida

Gaveta interna
Altura de lateral K 
(128.5 mm)

Peça dianteira para 
cortar na medida

Extensão interna
Altura de lateral C 
(177 mm)

Peça dianteira** 
com elemento 
de design alto

Extensão interna
Altura de lateral C 
(177 mm)

Peça dianteira** 
com reling

Extensão interna
Altura de lateral C 
(177 mm)

Peça dianteira** 
com elemento  
de design baixo 

Peça dianteira para cortar

Gaveta
Altura de lateral N  
(66.5 mm)

Comprimentos 
nominais
400 mm*
450 mm
500 mm
550 mm*

Gaveta
Altura de lateral K  
(128.5 mm)

Comprimentos 
nominais
300 mm*
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm*

Exceto aço inox (Inox) anti-impressão digital
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Tecnologias Blum de movimento proporcionam alto conforto de movimento  
no dia a dia. Seja de forma mecânica ou elétrica – com Blum, as gavetas e  
extensões LEGRABOX abrem, movimentam-se e fecham como que por si sós.

Alto conforto de movimento
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Graças ao BLUMOTION, o sistema adaptativo 
de amortecimento, móveis fecham sempre leve 
e silenciosamente.

Com o sistema de auxílio de abertura mecânico 
TIP-ON, móveis sem puxadores abrem com 
um simples toque. E, para fechar, uma breve 
pressão é suficiente.

TIP-ON BLUMOTION une as vantagens do  
sistema de auxílio de abertura mecânico  
TIP-ON ao comprovado amortecimento  
BLUMOTION para um fechamento leve e  
silencioso – de forma puramente mecânica.

Com o sistema elétrico de auxílio de movimento 
SERVO-DRIVE, móveis abrem com um leve 
toque. SERVO-DRIVE é compatível com  
BLUMOTION.
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Técnica fascinante 
LEGRABOX é pioneira em termos de tecnologia. Com a nova guia de gabinete 
BLUMOTION S, a LEGRABOX oferece, além das poucas forças de abertura 
e um deslizamento suave sincronizado, a flexibilidade de realizar três tecnolo-
gias de movimento com apenas uma guia de gabinete. Além disso, a função 
amortecedora é adaptada à respectiva tecnologia de movimento.
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Capacidade de carga completa 
LEGRABOX é também  convincente 
quando completamente aberta e  
bem carregada. A guia do gabinete 
possibilita inclusive soluções rentes 
ao chão, em decorrência dos reduzi-
dos valores de abaixamento. Mesmo 
extensões muito amplas e pesadas 
deslizam suavemente, graças a uma
alta capacidade de carga dinâmica
de 40 e 70 kg.

Estabilidade para frentes altas
Frentes altas ganham cada vez  
mais significado como elemento de 
composição. LEGRABOX oferece  
suporte a esta tendência de design 
com um tipo inovador de fixação frontal 
que garante a máxima estabilidade 
durante a abertura e o fechamento.
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Montagem simples 

Visualizar filme sobre a montagem
www.blum.com/videoslegrabox

A fixação frontal da LEGRABOX possibilita uma montagem ou desmontagem 
rápidas e, sobretudo, seguras. A frente é facilmente enganchada na  
posição de sustentação e em seguida fixada confortavelmente. Pode também 
ser montada com muita facilidade em uma extensão já enganchada.
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Regulagens de altura e lateral
Altura (± 2 mm) e lateral  
(± 1.5 mm) podem ser reguladas 
de forma precisa com parafusos 
TORX. Para um bonito padrão de 
juntas.

Regulagem de inclinação
LEGRABOX pode ser regulada 
tridimensionalmente e de forma 
bem acessível. Novo: a regula-
gem de inclinação é realizada 
convenientemente por trás da 
parte interna da lateral e é  
também possível para a gaveta.

Desmontagem fácil
Graças à posição de sustenta-
ção, mesmo uma única  
pessoa pode desmontar facil-
mente frentes muito amplas.



O processamento da LEGRABOX é simples e confortável, diferenciando-se, 
contudo, de outros sistemas box da Blum, como o TANDEMBOX.  
Com os gabaritos e ajudas de montagem especiais, a LEGRABOX pode  
ser processada com precisão e eficiência.

Auxiliares profissionais 

Starter kit  
(ferramentas básicas)
Este kit inicial em ajudas de  
montagem permite que a 
montagem seja rápida e fácil. 
Conteúdo: BOXFIX E-L, gabarito 
de furação para LEGRABOX  
e uma chave de fenda TORX.
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Aparelho para ranhurar fundos
Para ranhuras fáceis e precisas do  
fundo da gaveta.

BOXFIX P
Para montagem e aparafusamento  
racionais e simples da LEGRABOX  
e TANDEMBOX.

Gabarito de marcação para  
LEGRABOX
Para marcação e centralização precisas 
das furações frontais.

Gabarito de furação para LEGRABOX
Para furação preliminar precisa em  
fundo e parede traseira.

BOXFIX E-L
Para a montagem manual de extensões 
LEGRABOX.

Gabarito universal para furações
O ajudante de montagem multifuncional.
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AMBIA-LINE –  
Organização bonita

Visualizar filme sobre AMBIA-LINE 
www.blum.com/trailerambialine

O sistema de divisões internas para LEGRABOX garante um elegante  
design de molduras para uma organização perfeitamente estruturada em 
todos os ambientes. Facilidade no manuseio e versatilidade na aplicação. 
AMBIA-LINE – Organização em sua forma mais bonita.
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O design estreito e linear das divisões AMBIA-LINE segue a linguagem formal 
reduzida da LEGRABOX no interior e pode ser combinado harmoniosamente 
com as extensões tanto em cor como em material.

Design consistente
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Organização perfeita-
mente estruturada
Com uma elegância  
simples, AMBIA-LINE 
cria organização no  
interior da LEGRABOX.

Coloração inovadora
O sistema de divisões 
internas está disponível 
nas cores e materiais 
correspondentes à 
lateral ou estabelece 
deliberadamente dife-
renciais com decora-
ções selecionadas de 
madeira.

Fácil manuseio
As molduras podem  
ser utilizadas com faci-
lidade e posicionadas 
aleatoriamente. Um ímã 
faz com que molduras 
em aço para a extensão 
frontal se fixem com 
segurança.
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O programa AMBIA-LINE é simultaneamente conciso e versátil, estando  
disponível nas seguintes versões: no design aço com molduras em aço  
em pintura eletrostática a pó nas cores preto-terra fosco, cinza-orion fosco  
e branco-seda fosco e em uma combinação de componentes em aço e  
decorações selecionadas de madeira em noz Tennessee, carvalho Nebraska  
e carvalho Bardolino.

Programa completo
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AMBIA-LINE para gavetas (Alturas de laterais M e K)

AMBIA-LINE para extensões frontais (Alturas de laterais C e F)

Porta-talheres
Largura 300 mm

Porta-facas AMBIA-LINE
Até nove facas ficam posicio-
nadas com segurança no por-
ta-facas. Ideal para molduras 
de gavetas com 200 mm de 
largura.

Cortador de folhas  
AMBIA-LINE
Folhas de filme PVC e de  
papel alumínio podem ser  
retiradas sem dobras e 
cortadas apropriadamente.  
Ideal para molduras de gave-
tas com 200 mm de largura.

Moldura de gaveta estreita
Largura 100 mm

Moldura de gaveta larga
Largura 200 mm

Molduras de extensão 
frontal para comprimentos 
nominais a partir de  
400 mm
Largura 218 mm
Comprimento 370 mm

Reling transversal para 
cortar na medida e divisor 
longitudinal

Molduras de extensão 
frontal para comprimentos 
nominais a partir de  
270 mm
Largura 242 mm
Comprimento 270 mm

Molduras de gaveta para 
comprimentos nominais 
curtos a partir de 300 mm
Largura 242 mm 
Comprimento 270 mm

Porta-pratos Blum
Com o porta-pratos, até  
12 pratos ficam firmes na  
extensão e podem ser confor-
tavelmente transportados.

Porta-condimentos  
AMBIA-LINE
No porta-condimentos, todos 
os potes ficam bem armazena-
dos de forma segura e visível. 
Ideal para molduras de ex-
tensão frontal com largura de 
218 mm (para comprimentos 
nominais a partir de 400 mm).

Kit para frascos para  
largura 100 mm ou 200 mm
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LEGRABOX e AMBIA-LINE são a escolha ideal quando se trata de um  
design moderno de móveis. A linguagem formal limpa faz uma boa figura  
em qualquer ambiente – seja como gaveta, gaveta interna, extensão  
frontal ou extensão interna.

A vida moderna
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Cozinhas fazem exigências muito particulares em design e qualidade.  
LEGRABOX satisfaz estas exigências. O sistema box cativa através da  
óptica linear e minimalística, suportando as pressões diárias com facilidade. 
AMBIA-LINE se responsabiliza pela organização em sua forma mais bonita. 

Cozinhas práticas
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LEGRABOX pure, altura de lateral M em cinza-orion fosco,  
porta-facas e cortador de folhas AMBIA-LINE, molduras de gaveta em cinza orion fosco

LEGRABOX pure, altura de lateral M em preto-terra fosco,  
molduras de gaveta AMBIA-LINE em preto-terra fosco

LEGRABOX pure, altura de lateral N em branco-seda fosco
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LEGRABOX também convence pela alta funcionalidade. Soluções bem  
elaboradas como o despenseiro SPACE TOWER oferecem um valioso espaço 
disponível adicional.

Situações bem elaboradas  
de espaço disponível
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LEGRABOX pure, altura de lateral C em preto-terra fosco,  
porta-condimentos AMBIA-LINE na moldura de extensão frontal em preto-terra fosco

LEGRABOX pure, altura de lateral C em branco-seda fosco,  
porta-pratos Blum em cinza-orion fosco

LEGRABOX pure, altura de lateral F em cinza-orion fosco,  
molduras AMBIA-LINE em cinza-orion fosco

Ideias Blum para cozinhas 
práticas 
Uma cozinha tem que  comprovar 
seu valor no dia a dia. Por este 
motivo, a Blum pesquisa há 
muitos anos as necessidades 
do usuário da cozinha. Assim, 
no âmbito do DYNAMIC SPACE, 
surgem sempre novas ideias de 
como cozinhas modernas podem 
ser equipadas de forma ainda 
mais funcional. Mais informações 
em www.blum.com/ideas
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O que já se revelou ser bem sucedido na cozinha é também perfeitamente 
adequado para outros ambientes. O material de alta qualidade da LEGRABOX 
se integra elegantemente em todos os ambientes.

Aplicações versáteis
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LEGRABOX pure, altura de lateral C, peça dianteira com reling, em branco-seda fosco,  
molduras para extensão frontal AMBIA-LINE em branco-seda fosco

LEGRABOX pure, altura de lateral M em preto-terra fosco,  
molduras de gaveta AMBIA-LINE em noz Tennessee

LEGRABOX pure, altura de lateral C em preto-terra fosco,  
molduras AMBIA-LINE em preto-terra fosco



O design simples da LEGRABOX está disponível para muitas áreas da 
casa. O sistema box também é perfeitamente indicado para o dormitório e o 
closet, em especial por suas excelentes qualidades de deslizamento e seu 
fechamento leve e silencioso. Na organização de lojas, o elegante design da 
LEGRABOX assegura uma apresentação atrativa dos produtos.

Inúmeras áreas de aplicação
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LEGRABOX pure, altura de lateral M em preto-terra fosco,  
molduras de gaveta AMBIA-LINE em noz Tennessee

LEGRABOX pure, altura de lateral M em cinza-orion fosco,  
molduras de gaveta AMBIA-LINE em carvalho Nebraska

LEGRABOX pure, altura de lateral C em prata-polar fosco,  
moldura de extensão frontal AMBIA-LINE em cinza-orion fosco
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A empresa Blum
Fundada há mais de 60 anos por Julius Blum, a Blum é hoje uma empresa 
familiar internacionalmente ativa. Para os segmentos estratégicos de negócios 
conta com sistemas de portas de elevação, dobradiças e extensões. Em todos 
os desenvolvimentos de produtos está sempre no ponto central: o empenho 
pelo movimento perfeito.

www.blum.com

Vantagens
globais para o cliente
“Seja fabricante, comerciante, 
montador ou usuário de cozi-
nha – todos devem se beneficiar 
com as vantagens dos produtos 
Blum e obter seu aproveitamento 
pessoal”, reza a filosofia Blum de 
benefícios globais dos clientes.

Qualidade
O conceito global de qualidade 
da Blum não se refere apenas 
aos produtos. A empresa deseja 
cumprir com os mesmos padrões 
de qualidade também com seus 
serviços e colaboração com 
clientes e parceiros.

Meio ambiente
Na Blum todos estão conven-
cidos de que o comportamento 
ecológico conveniente seja a 
longo prazo também econômico. 
Deste modo, a longevidade de 
produtos é apenas um de muitos 
aspectos importantes. Outras 
medidas relevantes são a utiliza-
ção de processos favoráveis ao 
meio ambiente, a introdução de 
materiais inteligentes e a gestão 
energética prudente.

DYNAMIC SPACE
Bons processos de trabalho 
(workflow), aproveitamento 
otimizado do espaço disponível 
(space) e alto conforto de movi-
mento (motion) são importantes 
características de uma cozinha 
prática. Com suas ideias para 
cozinhas práticas, a Blum quer 
trazer funcionalidade, conforto 
e ergonomia para o interior de 
móveis.

A Blum na
Áustria e no mundo todo
A Blum conta com oito fábricas 
na Áustria (Vorarlberg) e em 
outros locais de produção na 
Polônia, EUA e Brasil, além de 
30 filiais ou representações. A 
empresa abastece mais de 120 
mercados. Um total de 7.600 
colaboradores trabalham no 
grupo Blum, sendo 5.800 em 
Vorarlberg.

Inovações
Para auxiliar clientes com solu-
ções inovadoras de ferragens e 
assegurar o sucesso empresarial 
a longo prazo, faz-se necessário 
um consequente investimento na 
pesquisa e desenvolvimento, em 
instalações e equipamentos e 
na formação dos colaboradores. 
Com mais de 2.100 patentes emi-
tidas em todo o mundo, a Blum é 
uma das empresas mais inovado-
ras da Áustria.

Todas as especificações referem-se à posição atual de nossos conhecimentos de 30/06/2018
38
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Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Luso Blum
Ferragens para Móveis
Unipessoal Lda
Av. dos Mourões, nº 191
4410-500 São Felix da Marinha
Portugal
Tel.: +351 22 733 4200
Fax: +351 22 733 4199
E-Mail: info.pt@blum.com
www.blum.com
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