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LEGRABOX

Elegantie in beweging

www.blum.com

Attractieve combinatie
Strak, elegant ontwerp met uitgepuurde vormentaal en bijzonder hoog
bewegingscomfort – dat is LEGRABOX, de elegante lade van Blum.
De AMBIA-LINE lade-indelingen werden speciaal ontworpen om te
passen bij het design van LEGRABOX. Voor een harmonieus totaalbeeld
in alle woonruimtes.

Film over LEGRABOX bekijken
www.blum.com/trailerlegrabox
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LEGRABOX
Elegante lades
Bestaat de perfecte lade? Een lade die volledig nieuw is, de ideale
lijn heeft en functioneel is als geen ander. Rechtlijnig. Sober. Slank.
Zoals LEGRABOX pure – elegantie in beweging. De lades scoren met
sobere lijnen, zijwanden met eenvoudig design en accentlijnen als
centraal vormgevingselement.
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interzum award:
intelligent
material & design
2013

Gedetailleerde informatie
over de awards:
www.blum.com/award
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Slank ontwerp
Het nieuwe ontwerp van LEGRABOX speelt in op actuele woontrends en biedt
heel wat vormgevingsmogelijkheden. De indrukwekkend slanke zijwanden zijn
slechts 12.8 mm dik en aan de binnen- en buitenkant recht. Ze passen harmonisch bij elk meubel.
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Harmonische
overgangen

De onderdelen van
LEGRABOX zijn

perfect op elkaar

afgestemd en vormen
mooie overgangen.

Universele

kleurenwereld

Het materiaal is door-

gaans van roestvrij staal
met antifingerprint of uit

staal met matte coating.

Dit geeft het product een
unieke textuur.

Individuele branding

De branding is een geïn-

tegreerd bestanddeel van
het LEGRABOX design

en kan met uw merknaam
bedrukt worden. Sober
bescheiden of bewust
geaccentueerd.
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Veelzijdig ontwerp
Naast LEGRABOX pure met matte, metalen oppervlakken, zijn voorraadlades
van de hoogte C met de ontwerpvariant LEGRABOX free nog individueler
vorm te geven.
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Individuele accenten
De ontwerpvariant LEGRABOX free maakt elk meubelstuk uniek.
Glas, hout, leder of steen – inschuifelementen met grote vlakken
zorgen voor opvallende accenten.
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LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C terrazwart mat, inschuifelement uit hout,
AMBIA-LINE-kader voor voorraadlade terrazwart in terrazwart mat

LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C in oriongrijs mat, inschuifelement uit glas

LEGRABOX free, ladezijwand hoogte C in zijdewit mat, inschuifelement uit beton,
AMBIA-LINE-kader voor voorraadlade in zijdewit mat
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Universeel programma
LEGRABOX is zo veelzijdig als wonen zelf. Lades, binnenlades,
voorraadlades en binnenvoorraadlades kunnen in verschillende
hoogtes en kleuren gerealiseerd worden.

terrazwart mat
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oriongrijs mat

Polarzilver mat

zijdewit mat

Roestvrij staal (inox)
antifingerprint

LEGRABOX – lade en binnenlade

Lade
Hoogte ladezijwand N
(66.5 mm)

Lade
Hoogte ladezijwand M
(90.5 mm)

Binnenlade
Hoogte ladezijwand M
(90.5 mm)

Lade
Hoogte ladezijwand K
(128.5 mm)

Binnenlade
Hoogte ladezijwand K
(128.5 mm)

Nominale lengten
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

Nominale lengten
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Voorstuk om in
te korten

Nominale lengten
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Voorstuk om in
te korten

LEGRABOX pure en free – voorraadlade en binnenvoorraadlade

Voorraadlade
Hoogte ladezijwand C
(177 mm)

Binnenvoorraadlade
Hoogte ladezijwand C
(177 mm)

Binnenvoorraadlade
Hoogte ladezijwand C
(177 mm)

Binnenvoorraadlade
Hoogte ladezijwand C
(177 mm)

Voorraadlade
Hoogte ladezijwand F
(241 mm)

Nominale lengten
LEGRABOX pure
270 mm		 500 mm
300 mm		 550 mm
350 mm		 600 mm
400 mm		 650 mm
450 mm

Voorstuk* met hoog
inschuifelement

Voorstuk* met laag
inschuifelement

Voorstuk* met reling

Nominale lengten
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Nominale lengten
LEGRABOX free
350 mm		 550 mm
400 mm		 600 mm
450 mm		 650 mm
500 mm

* Voorstuk om in te korten

Beslagkeuze wordt gemakkelijk gemaakt met de productconfigurator op
www.blum.com/configurator
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Groot bewegingscomfort
De bewegingstechnologieën van Blum zorgen elke dag voor een
groot bewegingscomfort. Mechanisch of elektrisch – met Blum openen,
bewegen en sluiten LEGRABOX lades en voorraadlades als vanzelf.
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BLUMOTION

SERVO-DRIVE

dempingssysteem, sluiten meubelen altijd

SERVO-DRIVE gaan meubels open

Dankzij BLUMOTION, het aanpasbare
zacht en geruisloos.

Met de elektrische bewegingsondersteuning
door eenvoudig aantikken. SERVO-DRIVE
is gecombineerd met BLUMOTION.

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON

van de mechanische openingsondersteuning

mechanische openingsondersteuning

TIP-ON BLUMOTION combineert de voordelen
TIP-ON met de beproefde BLUMOTION-demping voor zacht en geruisloos sluiten – zuiver
mechanisch.

Greeploze meubelen openen met de
TIP-ON door eenvoudig aantikken.

Om te sluiten volstaat licht dichtduwen.
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Fascinerende techniek
LEGRABOX is toonaangevend qua techniek. Met het nieuwe corpusprofiel
van BLUMOTION S biedt LEGRABOX naast geringe openingskrachten en
een gesynchroniseerde vederlichte loop, de flexibiliteit van drie bewegingstechnologieën, met slechts één corpusprofiel te realiseren. Daarbij wordt
de dempingsfunctie aangepast aan de betreffende bewegingstechnologie.
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Hoge belastbaarheid

Ook met volledig uitgetrokken en zwaar
beladen lades levert LEGRABOX

topprestaties. Dankzij de uitstekende

uithangstabiliteit maakt het corpusprofiel ook oplossingen dicht bij de grond
mogelijk. Zelfs heel brede en zware

voorraadlades lopen vederlicht dankzij
een hoge dynamische belastbaarheid
van 40 en 70 kg.

Stabiliteit voor hoge fronten

Hoge fronten worden als vormgevings-

element steeds populairder. LEGRABOX
ondersteunt deze designtrend met een
nieuw soort fronthouder die maximale
stabiliteit bij het openen en sluiten
garandeert.
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Film over de montage bekijken
www.blum.com/videoslegrabox

Eenvoudige montage
De fronthouder van LEGRABOX maakt een snelle en vooral veilige montage
of demontage mogelijk. Het front wordt eenvoudig in de positie gehangen
en dan gemakkelijk vastgeclipt. Ook bij een voorraadlade die al ingehangen
werd, kan het front heel eenvoudig gemonteerd worden.
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Hoogteverstelling en

Neigingsverstelling

Eenvoudige demontage

Hoogte (± 2 mm) en zijkant

sionaal en goed toegankelijk

kan zelfs een persoon alleen

zijdelingse verstelling
(± 1.5 mm) kunnen met

TORX schroeven nauwkeurig
versteld worden. Voor een
mooi voegbeeld.

LEGRABOX kan driedimenversteld worden.

Nieuw: De neigingsverstelling

gebeurt heel comfortabel aan de

Dankzij de bevestigingspositie
heel brede fronten zonder moeite
demonteren.

binnenkant van de ladezijwand

en is ook mogelijk voor de lade.
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Professionele hulpmiddelen
De verwerking van LEGRABOX is eenvoudig en comfortabel. Toch is er
een verschil met andere lades van Blum zoals bijvoorbeeld TANDEMBOX.
Dankzij speciale verwerkingshulpmiddelen en mallen kan LEGRABOX
nauwkeurig en efficiënt verwerkt worden.

Starter kit

Met deze set verwerkingshulpmiddelen verloopt de montage
snel en eenvoudig.

Inhoud: BOXFIX E-L, boormal
voor LEGRABOX en TORX
schroevendraaier.
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Bodemfrees

Boormal voor LEGRABOX

van de ladebodem.

en rugwand.

Voor eenvoudig en nauwkeurig frezen

Voor nauwkeurig voorboren van bodem

BOXFIX P

BOXFIX E-L

vastschroeven van LEGRABOX en

LEGRABOX voorraadladen.

Voor een eenvoudige montage en
TANDEMBOX.

Centerpons voor LEGRABOX
Voor het exacte markeren en

aanprikken van de frontboringen.

Voor de manuele montage van

Universele boormal

De multifunctionele montagehulp.

21

AMBIA-LINE
Orde op haar mooist
De lade-indelingen voor LEGRABOX zorgen met hun elegant design voor
volmaakte orde in alle woonbereiken. Gemakkelijk en veelzijdig in gebruik.
AMBIA-LINE – orde op haar mooist.

Film over AMBIA-LINE bekijken
www.blum.com/trailerambialine
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Eenduidig design
Het smalle, strakke ontwerp van AMBIA-LINE zet het pure design van
LEGRABOX aan de binnenkant voort en kan harmonisch met de kleur en
het materiaal van de voorraadlades gecombineerd worden.
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Orde in volmaakte
vorm

AMBIA-LINE zorgt met
sobere elegantie voor

orde in de LEGRABOX
laden.

Innovatieve kleuren
De lade-indelingen

passen qua materiaal

en kleur bij de ladezij-

wanden en leggen met
uitgelezen houtdecors
bewust accenten.

Eenvoudig in gebruik
De vakverdelingen

kunnen in een handomdraai ingezet en naar

believen gepositioneerd
worden. De stalen

vakverdelingen voor de
voorraadlade worden

veilig bevestigd met een
magneet.
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Compleet programma
Het AMBIA-LINE programma is overzichtelijk, veelzijdig en in de volgende
uitvoeringen verkrijgbaar: in stalen ontwerp met vakverdeling uit staal met
matte coating in de kleuren terrazwart mat, oriongrijs mat en zijdewit mat.
En in een combinatie uit stalen componenten en uitgelezen houtdecors van
Tennessee notenhout, Nebraska eikenhout en Bardolino eikenhout.
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AMBIA-LINE voor lades (ladezijwanden hoogte M en K)

Bestekinzet
Breedte 300 mm

Ladekader voor korte
nominale lengten vanaf
300 mm
Breedte 242 mm,
Lengte 270 mm

Ladekader smal
Breedte 100 mm

AMBIA-LINE messenhouder
In de messenhouder kunnen
tot negen messen veilig opgeborgen worden.
Passend in een vakindeling van
200 mm breed.

Ladekader breed
Breedte 200 mm

AMBIA-LINE-foliesnijder
Vershoud- en aluminiumfolie
kunt u met de foliesnijder
zonder kreuken uittrekken en
netjes afsnijden. Passend in
een vakverdeling van 200 mm
breed.

AMBIA-LINE voor voorraadlades (ladezijwanden hoogte C en F)

Voorraadladekader voor
nominale lengten vanaf
270 mm
Breedte 242 mm,
Lengte 270 mm

Voorraadladekader voor
nominale lengten vanaf
400 mm
Breedte 218 mm,
Lengte 370 mm

Blum bordenhouder
12 borden staan dankzij de
bordenhouder slipvast in
de voorraadlade en kunnen
gemakkelijk getransporteerd
worden.

Dwarsreling om in te korten
en lengteverdeling

Flessenset voor breedte
100 mm of 200 mm

AMBIA-LINE kruidenhouder
In de kruidenhouder kunnen
alle kruidenpotjes veilig en
overzichtelijk opgeborgen worden. Passend in vakindeling
voor voorraadlade met breedte
218 mm (voor nominale lengtes
vanaf 400 mm).
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Modern wonen
LEGRABOX en AMBIA-LINE zijn de ideale keuze als het om modern
meubeldesign gaat. Het pure design past in elke woonruimte – als lade,
binnenlade, voorraadlade of binnenvoorraadlade.
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Praktische keukens
Keukens stellen bijzondere eisen aan ontwerp en kwaliteit.
LEGRABOX voldoet aan deze eisen. De lades scoren door hun strakke,
minimalistische design en houden onder de dagelijkse belasting zonder
moeite stand. AMBIA-LINE zorgt voor orde op haar mooist in elke lade.
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LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in oriongrijs mat,
AMBIA-LINE messenhouder en foliesnijder, vakindeling in oriongrijs mat

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat,
AMBIA-LINE vakindeling in terrazwart mat

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte N in zijdewit mat
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Doordachte opbergoplossingen
LEGRABOX overtuigt ook door hoge functionaliteit. Doordachte oplossingen
zoals de voorraadkast SPACE TOWER zorgen voor bijkomende waardevolle
opbergruimte.
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LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C terrazwart mat,
AMBIA-LINE kruideninzet in kader voor voorraadlade terrazwart mat

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in zijdewit mat,
Blum bordenhouder in oriongrijs mat

Ideeën van Blum

voor praktische keukens
Een keuken moet elke dag

opnieuw haar betrouwbaarheid
bewijzen. Daarom doet Blum al

jaren onderzoek naar de behoeften van keukengebruikers.

Op die manier ontstaan in het
kader van DYNAMIC SPACE

altijd weer nieuwe ideeën hoe

moderne keukens nog functione-

ler vormgegeven kunnen worden.
Meer informatie op

www.blum.com/ideas

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte F oriongrijs mat,
AMBIA-LINE kader oriongrijs mat
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Veelzijdige toepassingen
Wat zijn deugdelijkheid al in de keuken bewezen heeft, is ook voor
andere woonruimtes heel erg geschikt. Het uitstekende materiaal
van LEGRABOX past elegant in alle woonruimtes.
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LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C, voorstuk met reling, zijdewit mat,
AMBIA-LINE vakindeling in zijdewit mat

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat,
AMBIA-LINE vakindeling in Tenessee notenhout

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in terrazwart mat,
AMBIA-LINE kader terrazwart mat
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Talrijke toepassingsgebieden
Het strakke ontwerp van LEGRABOX is op vele terreinen thuis.
Dankzij de uitstekende loopeigenschappen en het zacht en geruisloos sluiten
zijn de lades ook uitstekend geschikt voor de slaapkamer en dressing.
In winkels ondersteunt het elegante ontwerp van LEGRABOX een aantrekkelijke
productpresentatie.
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LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in terrazwart mat,
AMBIA-LINE vakindeling in Tenessee notenhout

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte M in oriongrijs mat,
AMBIA-LINE vakindeling in Nebraska eikenhout

LEGRABOX pure, ladezijwand hoogte C in polarzilver mat,
AMBIA-LINE-vakindeling in oriongrijs mat
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De onderneming Blum
Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door
Julius Blum opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren,
scharnieren en lades. Bij alle productontwikkelingen staat het streven
naar de perfecte beweging centraal.

www.blum.com
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Blum in

Globaal klantenvoordeel

Innovaties

De productie vindt plaats in

monteurs of keukengebruikers –

beslagoplossingen te ondersteu-

Oostenrijk en wereldwijd

zeven fabrieken in Oostenrijk

(Vorarlberg) en vestigingen in

Polen, de VS en Brazilië. Verder

heeft Blum nog 29 dochteronder-

nemingen/vertegenwoordigingen.
Het bedrijf is aanwezig op meer
dan 120 markten. In totaal zijn

“Fabrikanten, handelaars,

iedereen moet van de voordelen
van de Blum producten kunnen

profiteren en er persoonlijk baat
bij hebben”, zo luidt de filosofie

van het globale klantenvoordeel
van Blum.

7.300 mensen aan de slag in de

Om klanten met innovatieve

nen en het economische succes
te verzekeren, moet consequent
geïnvesteerd worden in onder-

zoek en ontwikkeling, in fabrieken
en installaties, en in de opleiding
van medewerkers. Met meer

dan 2.600 patenten wereldwijd is

Blum een van de meest innovatie-

Blum groep, van wie 5.500 in

ve bedrijven in Oostenrijk.

Vorarlberg.

Kwaliteit

Milieu

DYNAMIC SPACE

sprekend dat onze producten van

dat duurzaam ondernemen op

optimale opbergruimte (space) en

Bij Blum vinden we het vanzelf-

topkwaliteit zijn. Die lijn trekken

wij door, ook voor onze services
en samenwerking met klanten

en partners hanteren wij strenge
kwaliteitscriteria.

Bij Blum zijn we ervan overtuigd
lange termijn ook economisch de

beste keuze is. De duurzaamheid
van onze producten is hierbij

slechts één belangrijk aspect.

Andere belangrijke maatregelen
zijn de toepassing van milieu-

vriendelijke processen, intelligent
materiaalgebruik en weloverwo-

Goede ergonomie (workflow),

groot bewegingscomfort (motion)
zijn belangrijke kenmerken van

een praktische keuken. Met zijn

ideeën voor praktische keukens
wil Blum functionaliteit, com-

fort en ergonomie in meubels
brengen.

gen energiemanagement.
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