
AMBIA-LINE
Најдобрата организација за фиоки



02
Производ на 

AMBIA-LINE
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Прекрасно организиран 
ентериер во вашиот дом
AMBIA-LINE внесува прекрасен ред во секоја фиока. Тенките рамки на 
системот за внатрешна поделба може да се користат на многу начини за 
организација на внатрешноста.
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Производ на 

Класичен челичен дизајн

Челичните рамки со облога 
од епоксид се достапни во 
четири различни бои така 
што внатрешноста се спојува 
со фиоките за да се создаде 
хармоничен ентитет.

Бела

Титаниум

Антрацит

Црна



05

Елегантен дрвен дизајн

Рамките се комбинација 
од челик и дрвени декори. 
Постојат три луксузни опции 
за избор, што овозможува 
внесување на контрасти во 
ентериерот на мебелот.

Даб/Бела

Даб/Антрацит

Орев/Црна
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Практична функција, 
разновидна во 
примена
AMBIA-LINE нуди целосна слобода 
и можност да ја приспособите 
внатрешноста на вашите фиоки без 
разлика што чувате во нив. Рамките се 
дизајнирани за непосредно користење. 
Тие се вклопуваат во секоја фиока и се 
погодни за сите станбени простории.

Лесно ракување
Рамките може да се позиционираат каде и да е 
потребно. Магнетот за прицврстување против 
лизгање обезбедува сигурно движење.

Прилагодени на содржината
Флексибилните попречни прегради може лесно да се 
прилагодат според содржината на работите сместени 
во фиоките.

Елегантен дизајн
Минималистичкиот дизајн на AMBIA-LINE совршено се 
вклопува во чистите линии на LEGRABOX и MERIVOBOX.
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Практични решенија на 
Blum за вашиот дом
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Кујните кои се погодни за секојдневно користење не 
се само убави туку и практични.

Тие ги имаат следните карактеристики:
- Ефикасен работен тек (ергономија)
- Оптимално искористување на просторот (простор за 
складирање)
- Зголемена практичност (движење)
- Слобода за вашите идеи (дизајн)

Blum помага да се подобри вашиот дом со иновативни 
окови, паметни решенија за мебел и корисна 
експертиза за планирање на кујната.

Ергономија
Сè е лесно достапно и јасно 
организирано.

Простор за складирање
Искористете го целосно достапниот 
простор за складирање.

Удобност при движење
Мебелот може лесно да се отвора и 
затвора.

Дизајн
Претворете ги вашите креативни идеи 
во реалност.
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Идеи за вашата кујна
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Челичен дизајн
Црна

AMBIA-LINE за прибор за јадење

- Организаторот за прибор за јадење со мека облога 
на допир, гарантира дека приборот за јадење нема да 
тропа во фиоките.
- По потреба може да се комбинираат организатори и 
рамки за прибор за јадење.

Детални информации за наградите
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AMBIA-LINE за кујнски прибор 
и AMBIA-LINE режач за 
алуминиумска и најлонска 
фолија
- Сè работи како часновник 
затоа што имате јасна 
видливост на маталките, 
ножевите и лажиците.
- Режачот за алуминиумска и 
најлонска фолија на  
AMBIA-LINE обезбедува 
удобно и брзо одмотување и 
совршено сечење на фолијата.

Челичен дизајн
Антрацит

Дрвен дизајн
Даб/Антрацит

Ambia line за мали предмети

- Малите предмети и ситници 
се уредно организирани и се 
веднаш при рака.
- Ретко користените предмети 
се токму таму каде што треба 
да бидат и се подготвени за 
употреба.

Производ на 
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AMBIA-LINE за прибор за 
јадење

- Организаторот прекрасно 
го организира приборот за 
јадење.
- Висококвалитетните 
материјали лесно се чистат со 
влажна крпа.

Дрвен дизајн
Даб/Бела

AMBIA-LINE држач за нож

- Држачот за нож обезбедува 
уредно и безбедно 
складирање до девет ножеви.
- Висококвалитетниот најлон и 
нерѓосувачки челик на кој не 
се задржуваат отпечатоци.

Челичен дизајн
Црна
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Челичен дизајн
Антрацит

Blum држач за чинии

- До 12 чинии се држат безбедно при 
извлекување на фиоката и може брзо да 
бидат пренесени до трпезариската маса.
- Држачот за чинии може лесно да се 
прилагоди на различни големини на чинии.

Производ на 
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AMBIA-LINE за складирање 
намирници

- SPACE TOWER уредно и 
убаво ги одржува теглите и 
конзервите од сите големини.
- Рамките AMBIA-LINE што 
не се лизгаат, безбедно ги 
држат отворени пакувањата на 
брашно, шеќер или ориз.

Челичен дизајн
Црна

AMBIA-LINE за пластични 
садови

- Место конфузија во фиоката 
со AMBIA-LINE се постигнува 
јасен редослед и прегледност.
- Повеќе нема да губите 
време при усогласување 
на вистинскиот капак со 
вистинскиот сад!

Дрвен дизајн
Даб/Бела Производ на 
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AMBIA-LINE за средства за 
чистење на прибор

- Фиоката под садоперот 
целосно го користи просторот 
за складирање под него. 
Приборот е јасно организиран.
- Средствата за чистење, 
сунѓерите и четките се чуваат 
таму каде што се најпотребни.

Челичен дизајн
Црна

AMBIA-LINE за одделување на 
отпадот

- Производите за чистење 
се чуваат на безбедно и 
се одвоени од кантите за 
одделување на отпадот.
- Флексибилната попречна 
преграда може да се 
прилагоди за да се одговара 
на различни големини на 
шишиња.

Челичен дизајн
Црна
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AMBIA-LINE за тенџериња и 
капаци

- Најдоброто место за 
складирање на садовите 
за готвење е во фиоката 
директно под ринглата.
- Благодарение на надолжната 
преграда капаците се 
исправени и лесно достапни.

Челичен дизајн
Титаниум

AMBIA-LINE за прибор за 
готвење

- Дрвените лажици, приборот 
за готвење и маталките се 
секогаш на дофат на раката.
- Попречните прегради 
може да се прилагодат на 
должината на приборот.

Челичен дизајн
ЦрнаПроизвод на 
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AMBIA-LINE за шишиња и 
даски за сечење

- Шишињата се чуваат на 
безбедно и на дофат.
- Пошироките фиоки нудат 
дополнителен простор, на 
пример за даски за сечење.

Челичен дизајн
Црна

AMBIA-LINE држачи за зачини

- Држачот за зачини безбедно 
ги држи сите форми и 
големини.
- Се држат под агол за да може 
лесно да се читаат етикетите: 
бибер, цимет, коријандер итн.

Челичен дизајн
Бела
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Идеи за вашата бања

Производ на 
22
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AMBIA-LINE за производи за 
лична нега

- Крпите, лосионите и 
парфемите се чуваат убаво и 
уредно.
- Рамките лесно се чистат со 
влажна крпа.

Челичен дизајн
Бела

AMBIA-LINE за козметика

- Сите ваши производи за 
убавина се видливи на прв 
поглед.
- Рамката безбедно ги држи 
дури и најмалите предмети 
и гарантира дека се секогаш 
при рака.

Челичен дизајн
Антрацит Производ на 
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AMBIA-LINE за сите ваши додатоци во 
бањата

- Уредноста ја претвора вашата бања во 
СПА оаза.
- Издржливите рамки се отпорни на 
висока влажност.

Дрвен дизајн
Даб/Антрацит
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Идеи за вашите дневни 
и спални соби
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AMBIA-LINE за најпотребните 
работи за бебиња

- Пелените, влажните 
марамчиња и пудрата се на 
дофат така што нема да морате 
да го оставите вашето бебе без 
надзор ниту една секунда.
- Сè е точно онаму каде што 
треба дури и малите бебешки 
чорапи.

Дрвен дизајн
Даб/Бела

AMBIA-LINE за тинејџерска 
облека

- Работите се средуваат брзо 
ако знаете кое каде припаѓа.
- Без разлика дали се 
работи за блескав, неонски 
или леопардски принт, 
попречните прегради се 
прилагодени да одговараат на 
секој моден тренд.

Челичен дизајн
Бела Производ на 
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AMBIA-LINE за додатоци

- Свилените марамчиња, 
ракавиците и накитот се 
елегантно поставени и 
видливи.
- Потребните предмети се при 
рака за неколку секунди

Дрвен дизајн
Даб/Антрацит

AMBIA-LINE за облека

- Овие рамки држат сè убаво и 
уредно – без разлика дали се 
работи за маици, каиши или 
чорапи.
- Комбинирајте ја својата 
совршена облека во истиот 
миг благодарение на добро 
организираната внатрешност 
на фиоките.

Челичен дизајн
Титаниум
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AMBIA-LINE за вашите спомени

- Разгледниците и сувенирите се 
одржуваат чисто и уредно.
- Стилското складирање 
ви овозможува (повторно) 
откривање и потсетување на 
специјалните моменти.

Дрвен дизајн
Орев/Црна Производ на 
30
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AMBIA-LINE за прибор за 
шиење и рачна изработка

- Поставете ги рамките по 
желба и креирајте ја вашата 
лична кутија за шиење.
- Добро организираната 
внатрешност на фиоките до 
последен детаљ.

Дрвен дизајн
Даб/Бела

AMBIA-LINE за играчки

- Средувањето станува детска 
игра.
- Рамките се дизајнирани за 
лесно чистење така што не 
грижете се доколку останат 
трошки од колачиња.

Дрвен дизајн
Даб/Антрацит Производ на 
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AMBIA-LINE за предмети за 
декорација на домот

- Рамките прекрасно ги 
организираат вазните и 
свеќниците од сите облици и 
големини.
- Деликатните и кревки 
предмети се чуваат убаво и 
безбедно.

Челичен дизајн
Црна

AMBIA-LINE за неопходни 
работи во канцеларијата

- Прекрасно организираните 
ентериери го олеснуваат 
фокусирањето на работата.
- Чоколадото за намалување 
на стресот е веднаш при рака.

Челичен дизајн
Црна
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AMBIA-LINE 
асортиман на производи

Бела

Титаниум

Андтрацит

Црна

Даб/Бела

Даб/Антрацит

Орев/Црна

Челичен дизајн Дрвен дизајн

Конфигурирајте ја вашата AMBIA-LINE

Користете го онлајн-конфигураторот на 
производи за да ја дизајнирате вашата 
апликација AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Производ на 
34



Димензии

Единечен организатор

Ширина 100 mm

Должини 

422/472/522/572mm

Висина 50 mm

Двоен краток 

организатор

Ширина 242 mm

Должина 272 mm

Висина 50 mm

Двоен висок 

организатор

Ширина 218 mm

Должина 370 mm

Висина 110 mm

Попречна преграда, 

странични држачи и 

надолжни прегради

Релинг за сечење во 

ширина

Кујнски додатоци

Држач за ножеви

Ширина 187 mm

Должина 409 mm

За двоен организатор

Режач за алуминиумска 

и најлонска фолија

Ширина 187 mm

Должина 409 mm

За двоен организатор

Двоен организатор

Ширина 200 mm

Должини 

422/ 472/ 522/ 572 mm

Висина 50 mm

Организатор за прибор 
за јадење
Ширина 300 mm
Должини 
422/ 472/ 522/ 572 mm
Висина 50 mm

Двоен висок 

организатор (краток)

Ширина 242 mm

Должина 270 mm

Висина 110 mm

Преграда за шишиња
Ширина 100 mm или 
200 mm
За прикачување без 
алатки на тесни или 
широки рамки.

Држач за чинии

За чинии со Ø 186–322mm

Висина 170 mm

Држач за зачини

Ширина 205 mm

Должина 356 mm

За високи рамки 

(долги)
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Квалитетно живеење во секој дел од домот

Потребите се индивидуални, а исто така и 
барањата за мебел. Blum оковите обезбедуваат 
зголемена удобност и практичност за 
користење.

Што ве инспирира?

Посетете ја нашата веб страница за да откриете 
повозбудливи идеи за подобар квалитет на 
живеење во вашиот дом.

www.blum-inspirations.com

Производ на 
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Инспирација
Веруваме дека идеите 
можат да го движат светот. 
Нудиме иновативни окови, 
инспиративни концепти на 
мебел и соодветни услуги за 
да можеме да ги претвориме 
вашите идеи во реалност. 
Водени од вашите потреби, 
меѓународните трендови и 
заедничката визија за подобар 
квалитет на живеење дозволете 
ни да работиме заедно за да 
создадеме подвижни идеи.

Производ на 
38



Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во 
поголема удобност и 
функционалност кога го 
користите мебелот.

Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата 
широка палета на производи 
ви овозможува да бидете 
во тек со сегашните и идни 
трендови.

Инспирација

Ги следиме светските 
трендови и се стремиме 
да креираме решенија за 
иднината. Сакаме да ги 
споделиме нашите сознанија 
со вас.

Иновации

Остануваме во движење. 
Љубопитноста и 
истражувачкиот дух не 
движат за да развиваме нови 
производи и услуги за вас.

Услуги

Ги поддржуваме вашите 
секојдневни акции со 
приспособени услуги 
адаптирани на вашите 
процеси.

Квалитет

Постојано се стремиме 
да ги подобриме нашите 
производи и услуги.

Доверба

Ја преземаме одговорноста 
за партнерствата, нашите 
вработени, општеството и 
животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето 
патување во 1952 година 
со столбови од потковица. 
Денес снабдуваме клиенти 
во повеќе од 120 земји со 
иновативни окови.
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

Сите права се заштитени © 2022 Новомак ДООЕЛ

Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


