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O despenseiro para as mais altas exigências

SPACE TOWER



Ver filme sobre o  
SPACE TOWER 
www.blum.com/ 
trailerspacetower
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O SPACE TOWER entusiasma pelo fácil acesso, oferece espaço de  
sobra para mantimentos e pode ser implementado individualmente  
para diversas necessidades do cliente. Desta forma, o bem elaborado  
despenseiro auxilia no dia a dia de forma otimizada.

Mais espaço  
disponível na cozinha

Para acesso versátil

Para vários itens de estoque

Para possibilidades versáteis

Com todos os sistemas box

Em cada ambiente

Para uma composição flexível

DYNAMIC SPACE

A empresa Blum
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Workflow –  
Processos simples de trabalho
O acesso aos mantimentos 
desempenha um importante papel 
no aproveitamento da cozinha. 
Por isto, para bons processos  
de trabalho, é importante uma  
posição com fácil acesso do  
SPACE TOWER na cozinha.
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Um despenseiro é utilizado mais frequentemente do que se imagina.  
Por isso um conforto de manuseio é especialmente importante. Graças às 
extensões que abrem individualmente, os mantimentos ficam estocados  
de forma totalmente visível e com acesso confortável na prática solução  
de armário SPACE TOWER.

Para acesso versátil

Retirada por cima 
Cada extensão total pode ser aberta indivi-
dualmente, ficando, assim, completamente 
visível por cima. Com isto, os itens desejados 
são rapidamente encontrados e podem ser 
facilmente retirados por cima.

Poucas forças de atuação
Somente precisa ser aberta a extensão onde 
se encontra o item desejado. Por causa  
das poucas forças de atuação, a utilização  
do despenseiro é muito fácil.

Acesso pelos três lados
O SPACE TOWER aproveita toda a profun-
didade do armário. Mesmo os mantimentos 
guardados no canto mais interno de uma  
extensão podem ser alcançados facilmente –  
pela esquerda, pela direita e inclusive pela 
frente.
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Space – Aproveitamento  
otimizado do espaço
Com o auxílio do SPACE TOWER 
podem-se acomodar muitos 
itens de estoque e se aproveitar 
o espaço na cozinha de forma 
otimizada. Práticas divisões 
internas auxiliam a organizar os 
mantimentos de forma visível e 
com flexibilidade.

Muito espaço para armazenar é a maior oferta do SPACE TOWER. Por isso,  
a inteligente solução de armário aproveita o espaço disponível da melhor  
forma possível. Mantimentos podem ser armazenados de forma centralizada  
e organizados com total visibilidade.

Para vários itens de estoque
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Compartimentos  
fechados e altos
Compartimentos altos  
e fechados garantem o 
armazenamento seguro  
dos mantimentos. Assim, 
tudo fica firme no lugar, 
sem cair para os lados ou 
para trás.

Organização  
interna flexível
Sistemas de divisão interna 
organizam itens de estoque 
de forma otimizada, garan-
tindo melhor ordem e boa 
visualização. Mantimentos 
como farinha, açúcar ou 
arroz ficam armazenados 
sem perigo de virarem.

Alta capacidade de carga 
Cada extensão impres-
siona pela estabilidade e 
alta capacidade de carga –  
mesmo até um peso total  
de 70 kg. Com isto, 
inclusive itens de estoque 
pesados, como garrafas, 
ficam armazenados com 
segurança.
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Motion –  
Alto conforto de movimento
Qualidade de movimento é um 
fator bem-estar decisivo no dia  
a dia da cozinha. Equipado  
com um sistema de auxílio de 
movimento elétrico ou  mecânico, 
o SPACE TOWER pode ser 
diretamente adaptado às suas 
necessidades.

O SPACE TOWER é flexível na altura, largura e profundidade e, com isso, 
pode se adaptar às respectivas necessidades de espaço disponível exigidas. 
Graças às diversas opções de planificação, o prático despenseiro aproveita 
cada milímetro em sua cozinha. 

Para possibilidades versáteis
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Alto conforto  
de movimento
Com o sistema de  
auxílio de movimento  
SERVO-DRIVE, extensões 
abrem automaticamente: 
basta um leve toque.  
Um fechamento leve e 
silencioso é garantido  
pelo BLUMOTION.

Versão larga
Se houver mais espaço 
disponível para o  
SPACE TOWER, todos  
os mantimentos de uma 
família grande poderão 
facilmente ser estocados 
nele.

Versão estreita
O SPACE TOWER é tam-
bém uma solução ideal para 
cozinhas pequenas. Mesmo 
em uma pequena largura de 
armário podem ser acomo-
dadas grandes quantidades 
de mantimentos.
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O SPACE TOWER oferece grande liberdade de composição.  
Com LEGRABOX e TANDEMBOX, ficam disponíveis dois sistemas  
box com versáteis variantes de design. Com SPACE TOWER,  
um design consistente pode ser implementado em toda a cozinha de  
acordo com as necessidades do cliente.

Com todos os sistemas box
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Na TANDEMBOX, diferentes linhas 
do produto podem ser escolhidas, 
por ex., TANDEMBOX antaro com 
reling e elementos de design em 
vidro.

Todos os componentes da  
LEGRABOX pure combinam  
harmoniosamente entre si em  
cor e material.

Elementos de design selecionáveis 
e de áreas amplas estabelecem 
diferenciais personalizados na 
LEGRABOX. Com elementos de 
design práticos em vidro claro,  
os mantimentos podem ser encon-
trados ainda mais facilmente.
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O que é prático na cozinha também se comprova em outros ambientes.  
O grande espaço disponível e o acesso confortável fazem com que o  
SPACE TOWER também se torne uma solução otimizada para o dormitório,  
o hall de entrada ou o banheiro.

Em cada ambiente



Um SPACE TOWER no hall de entrada  
possibilita a armazenagem organizada de  
casacos e acessórios. A figura acima mostra 
uma solução com TANDEMBOX antaro na 
variante aço inox com anti-impressão digital.

Cosméticos no banheiro ficam bem  
organizados e rapidamente acessíveis:  
aqui com LEGRABOX pure na variante  
de cor branco-seda fosco.
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Um posicionamento diferente de 
altura das extensões internas 
no armário permite que também 
os itens altos tenham espaço 
suficiente em cima.

Se a dobradiça for montada 
acima da extensão, a extensão 
inferior poderá ser definida bem 
abaixo. Assim o último centí-
metro ainda é transformado em 
espaço disponível aproveitável.

Prática em um armário alto é 
uma prateleira que fica bem 
visível na parte dianteira como 
nível superior. A gaveta interna 
abaixo facilita o acesso lateral 
aos itens estocados.
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www.blum.com/configurator www.blum.com/spacetower

Para informações sobre planificação, 
visite

As ferragens e as posições de furos 
corretas são determinadas muito  
facilmente com o configurador de 
produtos online, acessando

Para que todo SPACE TOWER convença como solução prática, já existem 
dicas úteis de composição para a planificação. Extensões, que podem  
ser flexivelmente posicionadas no gabinete e adaptadas a diversos itens de  
estoque, oferecem margem adicional de composição. 

Para uma composição flexível 
 



http://www.blum.com/ideas

Na maioria das vezes, cozinhas são intensamente utilizadas e precisam se 
garantir no dia a dia. Ao longo dos anos se ocupando com as necessidades do 
usuário da cozinha, a Blum vem desenvolvendo muitas ideias de como poder 
equipar cozinhas modernas para torná-las ainda mais práticas.

Mais  
informações 
sobre cozinhas 
práticas.

Ideias Blum  
para cozinhas práticas
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Motion – Alto conforto  
de movimento
Ferragens de alta qualidade 
garantem visivelmente mais 
conforto de movimento no  
dia a dia da cozinha.  
Práticos são móveis que 
podem ser fáceis de abrir, 
que totalmente carregados 
impressionam pelo desliza-
mento suave e que fecham 
leve e silenciosamente, 
graças ao BLUMOTION.

Space – Aproveitamento 
otimizado do espaço
Espaço disponível nunca 
é demais. Quanto espaço, 
mas realmente necessário, 
depende de suas necessi-
dades individuais. Planejado 
corretamente, o espaço exis-
tente pode ser aproveitado 
da melhor forma possível.

Workflow – Processos 
simples de trabalho
O trabalho na cozinha 
consiste essencialmente  
em manuseios sempre 
repetitivos. Por este motivo, 
tudo deve ser acomodado 
perto de onde vai ser  
utilizado. Assim o  trabalho 
funcionará como um relógio.
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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

A Blum na
Áustria e no mundo todo
A Blum conta com sete fábricas 
na Áustria (Vorarlberg) e em 
outros locais de produção na 
Polônia, EUA e Brasil, além de 
29 filiais ou representações. A 
empresa abastece mais de 120 
mercados. Um total de 7.300 
colaboradores trabalham no 
grupo Blum, sendo 5.500 em 
Vorarlberg.

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.

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 2.600 patentes em 
todo o mundo, a Blum é uma das 
empresas mais inovadoras da 
Áustria.

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.
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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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