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SYSTEMY PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DO SZUFLAD 
STANDARDOW YCH I Z W YSOKIM FRONTEM

2011

Przemyślana organizacja wnętrza szuflady zapewnia 

dobry wgląd w jej zawartość, jak również komforto-

wy dostęp do wszystkich przechowywanych produk-

tów. ORGA-LINE firmy Blum to wysokiej jakości sys-

tem podziału wewnętrznego ze stali nierdzewnej do 

szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem. 

Umożliwia on dostosowanie ich wnętrza do prze-

chowywania dowolnej zawartości. Składają się na 

niego pojemniki, listwy oraz przegródki w kolory-

styce dopasowanej do boku szuflady. Wymienione 

elementy można dowolnie układać i przestawiać, co 

ułatwia organizację stosownie do własnych potrzeb.

Adresy firm, w których można przetestować 

kuchnię, poznać zasady jej planowania i wszyst-

kie produkty Blum, są dostępne na stronie www.

blum.pl w zakładce Kontakt/Centrum Doradztwa 

DYNAMIC SPACE. Adresy pozostałych dystrybuto-

rów na stronie www.blum.pl w zakładce 

Kontakt/Sieć sprzedaży.

Przestrzeń w szufladach na zapasy można zorganizo-

wać za pomocą przestawnych listew poprzecznych 

i podłużnych. Dzięki temu wszystkie opakowania są 

przechowywane w przejrzysty i stabilny sposób.

Wkład na sztućce – zestaw składający się z wyjmo-

wanych pojemników ze stali nierdzewnej, które 

można ze sobą dowolnie zestawiać.

Naczynia do gotowania powinny być umieszczone 

w pobliżu płyty grzewczej. Z pomocą listwy ORGA-

LINE wnętrze szuflady można tak zorganizować, by 

w ładzie i porządku przechowywać garnki i pokrywki.

Szuflada zlewozmywakowa – pozwala na przecho-

wywanie w szufladzie pod zlewem środków czysto-

ści oraz gąbek i ścierek tak, aby były one pod ręką 

i nie zaburzały estetycznego wyglądu kuchni.

Tam, gdzie dodatki do pieczenia przechowywane 

są na wyciągnięcie ręki, nie może zabraknąć także 

blach i niezbędnych pomocy do pieczenia. Szuflada 

z wysokim frontem oraz ścianką działową ORGA-

LINE pozwala na przechowywanie blach i form do 

pieczenia w pozycji pionowej. Takie rozwiązanie 

oszczędza miejsce i ułatwia dostęp do wyposażenia.

Szuflada na sortowniki śmieci – w skład zestawu 

wchodzi elastyczny system podziału wewnętrznego, 

wanienka pod butelki oraz przegroda do oddzielenia 

odpadów i środków czystości
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