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www.dynamicspace.comIdő belső 
értékek számára
Konyhája belsejét új mértékkel számolja. ORGA-LINE, 
a fiókok és kihúzórendszerek variálható belső felosz-
tása duplafalú BOXSIDE-dal, a megfelelő lehetőséget 
kínálja Önnek. Töltse ki a tárolóteret áttekinthető 
ORGA-LINE-belső felosztással. Fektessen hangsúlyt 
az esztétikára, minőségre és tartósságra és profitáljon 
egy olyan belső rendszerből, ami a mindenkori tárolni-
valókhoz igazodik.

Az Ön előnye ORGA-LINE-nal egy pillanat alatt:
 ■ Optimális tárolótér kihasználás a tárolnivalókhoz 
igazodva
 ■ A teljes készletek megkönnyítik a kiválasztást és 
a rendelést
 ■ Különleges korpuszszélességekhez is 
rugalmasan igazítható
 ■ Higiénikus és hosszúéletű rozsdamentes acél 
tálcák és műanyag alkatrészek
 ■ A készleten belül tetszés szerint állítható
 ■ Belső fiókokhoz is alkalmazható
 ■ Kiváló megjelenés
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“Tálalás” zóna

“Mosogatás” zóna

Az “élelmiszertárolás” zónában, amiben a hűtő- és 
fagyasztószekrény is található, olyan élelmiszereket 
tárolunk, mint a tészták, liszt, rizs, gríz vagy kakaó.

A konyhában mindennap használatos kellékeknek a 
“tálalás” zónában van a helyük. A mindennap hasz-
nálatos kellékek közé tartoznak az edények, poharak, 
de az üres műanyag tartóedények is.

A mosogató tálcák és az edénymosogató képezik a 
“mosogatás” konyhazónát. Mosogató és tisztítószerek 
valamint a szelektív hulladéktároló is elhelyezhető itt.

Az “előkészítés” zóna a konyha fő munkaterületéhez 
tartozik. Itt készítjük elő az ételt. Munkaeszközök, ké-
sek, konyhai gépek, fűszerek és sok egyéb eszköz 
legjobb, ha a munkafelület közvetlen közelében van 
elhelyezve.

„Főzés/sütés“ zóna
A “főzés/sütés” zóna a tűzhely és a sütő köré ren-
deződik. Főző és sütőkellékeknek, edényeknek, 
főzőeszközöknek és sütőtepsiknek itt van a legjobb 
helyük.

Mit tárolunk állandóan a konyhákban? Ennek a kér-
désnek a DYNAMIC SPACE jár utána. Célunk: több 
tárolótér kihasználás és mozgási minőség egy új 
konyhastandardhoz. Ha a konyhavásárlásnál olyan 
szabályokra is ügyel, mint az 5 zónás tervezés, sok 
öröme lesz a konyhában.

DYNAMIC SPACE az alábbiakat nyújtja Önnek:
 ■ Elegendő áttekinthető tárolótér – variálható 
ORGA-LINE-belső felosztással
 ■ Jól szervezett munkafolyamatok az 5 zónás 
tervezés által
 ■ Több ergonómia az ajtók helyetti fiókok 
alkalmazásával az alsó szekrényeknél
 ■ Optimális áttekintés és hozzáférés teljes 
kihúzással és ORGA-LINE-belső osztórendszerrel
 ■ Több mozgási minőség nyitásnál és zárásnál

DYNAMIC SPACE – 
Több öröm 
a konyhákban

“Tárolás” zóna

ORGA-LINE :

ORGA-LINE :

ORGA-LINE :

ORGA-LINE :

ORGA-LINE :

“Előkészítés” zóna

 ■ élelmiszerek

 ■ evőeszközök
 ■ apróságok
 ■ tányérok
 ■ műanyag tárolóedények

 ■ mosogatószerek
 ■ tisztítóeszközök
 ■ szelektív hulladéktároló és tisztítószerek

 ■ segédeszközök, kések és elektromos kisgépek
 ■ nyitott élelmiszerek
 ■ fűszerek
 ■ üvegek
 ■ üvegek és vágódeszkák
 ■ üvegek és élelmiszerek

 ■ főzőeszközök
 ■ edények, fedők, sütőtepsik és főzőeszközök
 ■ sütőkellékek
 ■ sütőtepsik és sütőformák
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SPACE CORNER

ORGA-LINE élelmiszertároláshoz

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók



KB

LW

NL
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300
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1.000

1.200

SPACE CORNER

450 500 550 600 650

 Z40H177S Z40H177I 
 Z40H277S Z40H277I
 Z40H327S Z40H327I
 Z40H377S Z40H377I
 Z40H427S Z40H427I
 Z40H477S Z40H477I
 Z40H677S Z40H677I
 Z40H777S Z40H777I
 Z40H877S Z40H877I
 Z40H1077S Z40H1077I

Z40H1077A

Z40H000A

Z43H100IZ43H100SZ43H100IZ43H100S
KB
NL
LW

300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1.000 mm
1.200 mm

Sok tárolótér az élelmiszereknek
A tárolótér a fiókokban – sarokszekrényben is – kereszt és hosszanti alkatrészekkel rugalmasan alakítható. Az élelmi-
szerek áttekinthetően, biztonságosan és jól hozzáférhetően tárolhatók. Elég egy pillantás a kamraszekrénybe és már 
lehet is írni a bevásárló listát.

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

korpuszszélesség [mm]

névleges hossz [mm]

2 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
2 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó 2 x keresztosztó

2 x keresztosztó
6 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

Standard korpuszszélességek:

Rendelési információk:

1 x méretre vágható keresztosztó
2 x keresztosztó záróelem

2 x hosszanti osztó

különleges korpuszszéles-
ségek

Méretre vágható keresztosztóMéretre vágott keresztosztó

Különleges korpuszszéles. / SPACE CORNER:

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszélesség

Hosszanti osztó

fehér vagy szürke
acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

fehér, szürke, 
vagy nikkelezett

szabásméret:
belső korpuszszélesség –87 mm
hossza 1.077 mm

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke 
műanyag

2 db keresztosztónként

Hosszanti osztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

fehér 
vagy szürke

acél

Méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség
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SPACE CORNER

ORGA-LINE evőeszközöknek

fiók
belső fiók



900 - 1200900 – 1.200
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450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

800 mm

275 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

ZSI.45VEI4
ZSI.45VEI6
ZSI.45VEI7
ZSI.45VEI8
ZSI.45VEI9

ZSI.50VEI4
ZSI.50VEI6
ZSI.50VEI7
ZSI.50VEI8
ZSI.50VEI9

ZSI.55VEI4
ZSI.55VEI6
ZSI.55VEI7
ZSI.55VEI8
ZSI.55VEI9

ZSI.60VEI4
ZSI.60VEI6
ZSI.60VEI7
ZSI.60VEI8
ZSI.60VEI9

ZSI.80VEI4
ZSI.80VEI6
ZSI.80VEI7
ZSI.80VEI8
ZSI.80VEI9

ZSI.90VEI4
ZSI.90VEI6
ZSI.90VEI7
ZSI.90VEI8
ZSI.90VEI9

ZSI.10VEI4
ZSI.10VEI6
ZSI.10VEI7
ZSI.10VEI8
ZSI.10VEI9

ZSI.12VEI4
ZSI.12VEI6
ZSI.12VEI7
ZSI.12VEI8
ZSI.12VEI9

ZSI.450BI3E
ZSI.500BI3E

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

300/350 mm

400 mm

ZSI.450BI1N
ZSI.500BI1N
ZSI.550BI1N
ZSI.600BI1N
ZSI.650BI1N

ZSI.450BI1N
ZSI.500BI1N
ZSI.550BI1N
ZSI.600BI1N
ZSI.650BI1N

ZSI.450BI3N
ZSI.500BI3
ZSI.550BI3
ZSI.600BI3
ZSI.650BI3

2x
2x
2x
2x
2x

900–1.200 mm

SPACE CORNER

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

900 mm

1.000 mm

1.200 mm

600 mm
650 mm

Eszközök elrendezéséhez

Rendelési információk:
450 mm-es korpuszszélességtől teljes fiókfelosztás

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

Fiókokban a magas szintű ORGA-LINE-készletek mo-
sogatógépben tisztítható rozsdamentes tálcákkal gon-
doskodnak az eszközválasztékok tiszta vonalairól. Az 
egyes evőeszköztartó tálcák szükség szerint összeál-
líthatók és kiemelhetők – az egyes étkezéseknek vagy 
kerti partiknak megfelelően.

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

tervezési méret
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SPACE CORNER

ORGA-LINE apróságoknak

fiók
belső fiók



900 - 1200900 – 1.200
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ZSI.80VUI4
ZSI.80VUI6
ZSI.80VUI7
ZSI.80VUI8
ZSI.80VUI9

ZSI.90VUI4
ZSI.90VUI6
ZSI.90VUI7
ZSI.90VUI8
ZSI.90VUI9

ZSI.10VUI4
ZSI.10VUI6
ZSI.10VUI7
ZSI.10VUI8
ZSI.10VUI9 

ZSI.450BI1N
ZSI.500BI1N
ZSI.550BI1N
ZSI.600BI1N
ZSI.650BI1N

ZSI.450MI3
ZSI.500MI3
ZSI.550MI3
ZSI.600MI3
ZSI.650MI3

ZSI.60VUI4
ZSI.60VUI6
ZSI.60VUI7
ZSI.60VUI8
ZSI.60VUI9

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

800 mm

900 mm

1.000 mm275–400 mm

450–550 mm

600 mm

900–1.200 mm

SPACE CORNER

600 mm
650 mm

ZSI.450FI3
ZSI.500FI3

Hely mindenféle apróságnak

Rendelési információk:
600 mm-es korpuszszélességtől teljes fiókfelosztás 
javasolt

Egy olyan fiók, amiben mindenféle apróság tárolható, 
egy konyhában nélkülözhetetlen. A masszív rozsda-
mentes tálcákban minden a helyére talál. Ceruza, je-
gyzettömb vagy csipesz ezek a kis segítségek gyor-
san kézre állnak ha szükség van rájuk.

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

tervezési méret
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SPACE CORNER

ORGA-LINE tányéroknak

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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ZTH.0350 

180–320 mm
171 mm
144 mm

1.050 mm
1.050 mm

400 mm
800 mm

1.000 mm

Biztonságos kiemelés
Tányérokat teljes kihúzású fiókban tárolni? Az ORGA-LINE-tányértartó lehetővé teszi ezt az ergonómikus megoldást 
– sarokszekrény esetén is. Tányértartónként 12 tányér biztonságosan és csúszásmentesen tárolható. Kényelmesen 
kiemelhetők és biztonságosan szállíthatók. Így egy nagy asztal is gyorsan megteríthető.

Rendelési információk:

Standard-/különleges korpuszszélességek/
SPACE CORNER:

tányértartó

RAL 7037 szürke
műanyag

tányér átmérő:
teljes magasság:
tányérok rakodási magassága:

Javasolt mennyiség frontkihúzású fiók esetén 
(450–650 mm névleges hossznál érvényes)
korpuszszélesség:  2 db

4 db
6 db

az alábbi tervezési méretig:
az alábbi tervezési mérettől:

Javasolt mennyiség SPACE-CORNER-nél:
2 db
3 db
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SPACE CORNER

ORGA-LINE 
műanyag tárolóedényekhez

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók



1 x Querteiler zum Ablängen
2 x Längsteileraufnahme

2 x Längsteiler

1 x Querteiler zum Ablängen
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300 mm Z40H177S  Z40H177I 
400 mm Z40H277S  Z40H277I
450 mm Z40H327S  Z40H327I
500 mm Z40H377S  Z40H377I
550 mm Z40H427S  Z40H427I
600 mm Z40H477S  Z40H477I
800 mm Z40H677S  Z40H677I
900 mm Z40H777S  Z40H777I
1.000 mm Z40H877S  Z40H877I
1.200 mm Z40H1077S  Z40H1077I

Z40H1077A

Z40H000A

Z43H100IZ43H100SZ43H100IZ43H100S

300

400

450

500

550

600

800

900

1.000

1.200

SPACE CORNER

450 500 550 600 650

KB
NL
LW

Vége a doboztető keresgélésének
ORGA-LINE véget vet a szükséges tároló dobozok keresgélésének. A sarokszekrény teljes kihúzású fiókjaiban minden 
élelmiszertároló első pillantásra látható. A kereszt és hosszanti osztók a rendről gondoskodnak. A megfelelő műanyag 
tárolódobozok fedelei is így gyorsan megtalálhatók.

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

névleges hossz [mm]

1 x keresztosztó
2 x hosszanti osztó

1 x keresztosztó

1 x keresztosztó
3 x hosszanti osztó

1 x méretre vágható keresztosztó
2 x keresztosztó záróelem

2 x hosszanti osztó

Méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

Standard korpuszszélességek:

Méretre vágható keresztosztóMéretre vágott keresztosztó

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszéles.

Hosszanti osztó

hossza 100 mm

fehér, szürke, vagy 
nikkelezett

szabásméret:
belső korpuszszélesség –87 mm
hossza 1.077 mm

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke
műanyag

2 db keresztosztónként

Hosszanti osztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér 
vagy szürke

acél

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

Rendelési információk:

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

különleges korpuszszéles-
ségek

korpuszszélesség [mm]

Különleges korpuszszéles. / SPACE CORNER:
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SPACE CORNER

ORGA-LINE mosogatószereknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók



(BB)
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Z40H000A

Z40H1077A

Mosogatóeszközök elérhető közelségben
A mosogatóeszközöket közvetlen a mosogató alatt kell tárolni. Ezenkívül a mosogatótál melletti jobb és bal oldali teret 
is optimálisan ki lehet használni. Mosogatószerek, szivacs és mosogatókefe mind kézközelben vannak. Ez véget vet a 
vizes kézzel való hosszas keresgélésnek.

2 db keresztosztónként

Rendelési információk:

Standard-/különleges korpuszszélességek:

Méretre vágható keresztosztó Keresztosztó záróelem

Oldalanként két keresztosztó beépítését javasoljuk.

RAL 7037 szürke
műanyag

fehér, szürke, vagy 
nikkelezett

szabás:
fenéklapszélesség (BB) –16 mm
hossza 1.077 mm
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SPACE CORNER

ORGA-LINE tisztítószereknek

fiók
belső fiók
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1.000 mm
 450 mm ZSI.10VUI4 
 500 mm ZSI.10VUI6 
 550 mm ZSI.10VUI7 
 600 mm ZSI.10VUI8 
 650 mm ZSI.10VUI9 
1.200 mm
 450 mm ZSI.12VUI4 
 500 mm ZSI.12VUI6 
 550 mm ZSI.12VUI7 
 600 mm ZSI.12VUI8 
 650 mm ZSI.12VUI9

 450 mm ZSI.60VUI4 
 500 mm ZSI.60VUI6 
 550 mm ZSI.60VUI7 
 600 mm ZSI.60VUI8 
 650 mm ZSI.60VUI9
800 mm
 450 mm ZSI.80VUI4 
 500 mm ZSI.80VUI6 
 550 mm ZSI.80VUI7 
 600 mm ZSI.80VUI8 
 650 mm ZSI.80VUI9 
900 mm
 450 mm ZSI.90VUI4 
 500 mm ZSI.90VUI6 
 550 mm ZSI.90VUI7 
 600 mm ZSI.90VUI8 
 650 mm ZSI.90VUI9

600 mm

Mindent a tisztaságért

Rendelési információk:
600 mm-es korpuszszélességtől teljes fiókfelosztás 
javasolt

A mosogatószekrény alsó részében belső fiók ese-
tén rend uralkodik. ORGA-LINE belső felosztással a 
tisztítószerek, a szivacsok, konyharuhák vagy szeme-
teszsákok áttekinthetően tárolhatók. A rozsdamentes 
acélból és műanyag alkatrészekből készült tálcák mo-
sogatógépben tisztíthatók és így különösen higiéniku-
sak.

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám
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SPACE CORNER

ORGA-LINE tisztítószereknek 
és szelektív hulladéktárolónak

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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450 mm Z46C420S  Z46C420I
500 mm Z46C470S  Z46C470I
550 mm Z46C520S  Z46C520I 
600 mm Z46C570S  Z46C570I
650 mm Z46C620S  Z46C620I

450 mm ZFI.30BZS4N  ZFI.30BZI4N
500 mm ZFI.30BZS6N  ZFI.30BZI6N
550 mm ZFI.30BZS7N  ZFI.30BZI7N
600 mm ZFI.30BZS8N  ZFI.30BZI8N
650 mm ZFI.30BZS9N  ZFI.30BZI9N

Tiszta ügy
A mosogatós szekrény alsó részében van a leggyakrabban használt fiók a konyhában, hiszen itt találhatók a hulladé-
ktároló edények is. A jól hozzáférhető tárolótér, a biztonságos hely a tárolnivalóknak és a tisztaság ezért fontos.
Az ORGA-LINE üvegtartó kádban a tisztítószerek higiénikusan tárolhatók és egy köztes fallal tisztán elválaszthatók a 
hulladéktároló edényektől. Így lesz tiszta ügy a hulladékszétválasztás.

Standard- és 
különleges korpuszszélességek 800 mm-től:

Rendelési információk:

Üvegtartó készlet

900 mm korpuszszélességtől egy kiegészítő köztes 
fal szükséges.

Köztes fal (külön rendelhető)

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)névl. hossz

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)névl. hossz



✔

✔

✔

20

SPACE CORNER

ORGA-LINE konyhai segédeszközökhöz, 
késekhez és elektromos kisgépekhez

fiók
belső fiók



177.5

260

900 - 1200900 – 1.200
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 450 mm ZSI.60VUI4 
 500 mm ZSI.60VUI6 
 550 mm ZSI.60VUI7 
 600 mm ZSI.60VUI8 
 650 mm ZSI.60VUI9
800 mm
 450 mm ZSI.80VUI4 
 500 mm ZSI.80VUI6 
 550 mm ZSI.80VUI7 
 600 mm ZSI.80VUI8 
 650 mm ZSI.80VUI9
900 mm
 450 mm ZSI.90VUI4 
 500 mm ZSI.90VUI6 
 550 mm ZSI.90VUI7 
 600 mm ZSI.90VUI8 
 650 mm ZSI.90VUI9 
1.000 mm
 450 mm ZSI.10VUI4 
 500 mm ZSI.10VUI6 
 550 mm ZSI.10VUI7 
 600 mm ZSI.10VUI8 
 650 mm ZSI.10VUI9 
1.200 mm
 450 mm ZSI.12VUI4 
 500 mm ZSI.12VUI6 
 550 mm ZSI.12VUI7 
 600 mm ZSI.12VUI8 
 650 mm ZSI.12VUI9

600 mm

275–300 mm
   450 mm ZSI.450BI1N
   500 mm ZSI.500BI1N 
   550 mm ZSI.550BI1N
   600 mm ZSI.600BI1N 
   650 mm ZSI.650BI1N
400–550 mm
   450 mm ZSI.450FI2N 
   500 mm ZSI.500FI2N 
   550 mm ZSI.550FI2N 
   600 mm ZSI.600FI2N 
   650 mm ZSI.650FI2N

900–1.200 mm

ZSZ.02M0

ZSI.450FI3
ZSI.500FI3

600 mm
650 mm

SPACE CORNER
tervezési méret

Közvetlen hozzáférés

Rendelési információk:
600 mm-es korpuszszélességtől teljes fiókfelosztás 
javasolt

Az ORGA-LINE belső felosztások konyhai segédesz-
közök, kések és elektromos kisgépek fiókban való 
áttekinthető és biztonságos tárolását segítik elő. Min-
den, amire az étel elkészítése során szüksége van, itt 
biztosan tárolhat. Az ORGA-LINE-késtartóban akár 
kilenc különböző méretű kés biztonságosan tárolható. 
Az alátámasztó alkatrésznek köszönhetően a na-
gyobb, nehezebb markolatú kések is biztonságosan 
be helyezhetők.

400 mm-es korpuszszélességtől alkalmazható.
Külön rögzíthető vagy az osztórendszerbe helyezhető.

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

Késtartó

RAL 7037 szürke
műanyag
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SPACE CORNER

ORGA-LINE nyitott élelmiszereknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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300 mm Z40H177S  Z40H177I 
400 mm Z40H277S  Z40H277I
450 mm Z40H327S  Z40H327I
500 mm Z40H377S  Z40H377I
550 mm Z40H427S  Z40H427I
600 mm Z40H477S  Z40H477I
800 mm Z40H677S  Z40H677I
900 mm Z40H777S  Z40H777I
1.000 mm Z40H877S  Z40H877I
1.200 mm Z40H1077S  Z40H1077I

300

400

450

500

550

600

800

900

1.000

1.200

SPACE CORNER

KB
NL
LW

Z40H1077A

Z40H000A

Z43H100IZ43H100SZ43H100IZ43H100S

450 500 550 600 650

A rend időt spórol
Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

névleges hossz [mm]

2 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
2 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó 2 x keresztosztó

2 x keresztosztó
6 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x méretre vágható keresztosztó
2 x keresztosztó záróelem

2 x hosszanti osztó

Méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

Rendelési információk:

Standard korpuszszélességek:

Méretre vágható keresztosztóMéretre vágott keresztosztó

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszéles.

Hosszanti osztó

hossza 100 mm

fehér, szürke, 
vagy nikkelezett

szabásméret:
belső korpuszszélesség –87 mm
hossza 1.077 mm

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke
műanyag

2 db keresztosztónként

Hosszanti osztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér 
vagy szürke

acél

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

Aki sok élelmiszert akar a konyhájában tárolni, kiegészítő tárolótérre van szüksége. A fő munkaterület közelében tároljuk 
az olyan nyitott élelmiszereket, mint a liszt, a cukor és a rizs. A kereszt és hosszanti osztók rendről és áttekinthetőségről 
gondoskodnak. Így a szükséges hozzávalók gyorsan kézre állnak, ha szükség van rájuk.

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

különleges korpuszszéles-
ségek

korpuszszélesség [mm]

Különleges korpuszszéles. / SPACE CORNER:
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SPACE CORNER

ORGA-LINE fűszereknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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KB
NL
LW

300

400

450

Z43H100IZ43H100S

Z40H327IZ40H327S
Z40H277IZ40H277S
Z40H177IZ40H177S

Z40H000A

ZFZ.45G0I

Z40H1077A

ZFZ.40G0I
ZFZ.30G0I

300 mm 
400 mm
450 mm

300 mm 
400 mm
450 mm

ZFZ.30G0I
ZFZ.40G0I
ZFZ.45G0I

212 mm
312 mm
362 mm

2x
2x
2x

212 mm
312 mm
362 mm

2x
2x
2x

450 500 550 600 650

Standard korpuszszélességek:

Rend a fűszereknek

2 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
2 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó 2 x keresztosztó

Méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

névleges hossz [mm]

Az ételkészítés és főzés során a szükséges fűszereknek mindenkor kéznél kell lenni. Az ORGA-LINE-fűszertartóban 
minden fűszeres edény, legyen az kicsi vagy nagy, biztonságosan tárolható. Szélesebb fiókoknál a fűszertartó egy 
kiegészítő rögzítéssel a fenéklaphoz csavarozható.
A fűszertartó teljes egészében kiemelhető a fiókból és főzéshez vagy a terített asztalhoz vihető. Ezenkívül könnyen 
tisztítható – akár mosogatógépben is.

Rendelési információk:

FűszertartóFűszertartó

Különleges korpuszszélességek

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

korpuszszélesség [mm]

különleges korpuszszéles-
ségek

rozsdamentes 
acél

(Inox)

rozsdamentes 
acél

(Inox)

Hosszanti osztók
(lásd Standard-korpuszszélességek)

hossza 100 mm

2 db keresztosztónként

fehér, szürke, vagy 
nikkelezett

Keresztosztó záróelem
RAL 7037 szürke

műanyag

szabásméret:
belső korpuszszélesség –91 mm
hossza 1.077 mm

Méretre vágható keresztosztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér 
vagy szürke

acél

Hosszanti osztó

korpuszszéles.

Méretre vágott keresztosztó

korpuszszéles. szélesség (B)korpuszszéles.
450 mm-től

szélesség (B)
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SPACE CORNER

ORGA-LINE üvegeknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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KB
NL
LW

275

300

450 500 550 600 650

275 mm
300 mm Z40H177I

Z40H152I
Z40H177S
Z40H152SZ48.30B0I4

Z48.30B0I6
Z48.30B0I7
Z48.30B0I8
Z48.30B0I9

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

–
Z48.27B0I6
Z48.27B0I7
Z48.27B0I8
Z48.27B0I9

Magas igényekhez
Magas frontkihúzású fiókban bármely méretű üveg jól tárolható. A rugalmas keresztosztók kiegészítő módon gondos-
kodnak a biztos tartásról. Az ecet és az olaj egy mozdulattal kézhez kerülhet. A higiénikus rozsdamentes üvegtartó kád 
könnyen tisztítható.

3 x keresz-
tosztó

4 x keresz-
tosztó

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

névleges hossz [mm]

5 x keresz-
tosztó

Méretre vágott keresztosztó

Rendelési információk:

Standard korpuszszélességekhez

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

korpuszszélesség [mm]

Üvegtartó kád

275 mm

korpusz-
szélesség

300 mmnévl. hossz

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszéles.
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SPACE CORNER

ORGA-LINE 
üvegeknek és vágódeszkáknak

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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   ZFI.30BZS4N  ZFI.30BZI4N 
   ZFI.30BZS6N  ZFI.30BZI6N 
   ZFI.30BZS7N  ZFI.30BZI7N 
   ZFI.30BZS8N  ZFI.30BZI8N 
   ZFI.30BZS9N  ZFI.30BZI9N

   Z46C420S  Z46C420I 
   Z46C470S  Z46C470I 
   Z46C520S  Z46C520I 
   Z46C570S  Z46C570I 
   Z46C620S  Z46C620I

500 mm
600 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Tiszta megoldás

Köztes fal (külön rendelhető)

Magas fiókokban az üvegek mellett a vágódeszkák is állítva tárolhatók. Ez az ergonómikus megoldás megakadályozza 
a vágódeszkák utáni hosszas keresgélést és óvja a gerincet is.
Ha véletlenül nyomot hagy az üveg, az sem gond. Az ORGA-LINE kiemelhető rozsdamentes üvegtartó kádja könnyen 
tisztítható.

Rendelési információk:

Standard-korpuszszélességek 400 mm-től:

500 mm korpuszszélességtől egy kiegészítő köztes 
fal szükséges.

Üvegtartó készlet

korpuszszélesség:

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)névl. hossz

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)névl. hossz

1 db
2 db
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ORGA-LINE 
üvegeknek és élelmiszereknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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LW

   ZFI.30BZS4N  ZFI.30BZI4N 
   ZFI.30BZS6N  ZFI.30BZI6N 
   ZFI.30BZS7N  ZFI.30BZI7N 
   ZFI.30BZS8N  ZFI.30BZI8N 
   ZFI.30BZS9N  ZFI.30BZI9N

450 500 550 600 650

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm Z40H000A

Z40H1077A

Z43H100S Z43H100I

Biztos tartás üvegeknek és élelmiszereknek

fehér, szürke, vagy 
nikkelezett

korpuszszélesség [mm]

névleges hossz [mm]

Méretre vágható keresztosztó

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

ORGA-LINE-nak köszönhetően az élelmiszerek is jól kombinálhatók az üvegekkel. A magas oldalfalak és a rugalmas 
kereszt- és hosszanti osztók biztos tartást adnak az üvegeknek és az élelmiszereknek. A kiemelhető rozsdamentes 
üvegtartó káddal a tisztítás gyerekjáték.

Különleges-korpuszszélességek 900 mm-től

Rendelési információk:

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

Üvegtartó készlet Méretre vágható keresztosztó

különleges korpuszszéles-
ségek

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)névl. hossz

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

Hosszanti osztó

2 db keresztosztónként

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke
műanyag

hossza 1.077 mm

szabásméret:
korpuszszélesség –352 mm
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SPACE CORNER

ORGA-LINE főzőedényeknek

fiók
belső fiók
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800 mm

600 mm
ZSI.60VUI4
ZSI.60VUI6
ZSI.60VUI7
ZSI.60VUI8
ZSI.60VUI9

ZSI.80VUI4
ZSI.80VUI6
ZSI.80VUI7
ZSI.80VUI8
ZSI.80VUI9

ZSI.90VUI4
ZSI.90VUI6
ZSI.90VUI7
ZSI.90VUI8
ZSI.90VUI9

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

900 mm

1.000 mm
ZSI.10VUI4
ZSI.10VUI6
ZSI.10VUI7
ZSI.10VUI8
ZSI.10VUI9

ZSI.12VUI4
ZSI.12VUI6
ZSI.12VUI7
ZSI.12VUI8
ZSI.12VUI9

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

1.200 mm

Így nem ég le semmi

Rendelési információk:
600 mm-es korpuszszélességtől teljes fiókfelosztás 
javasolt

A levest gyorsan megkeverni, húst hamar megfordítani 
– éppen ott ahol az fő, akkor jó, ha a megfelelő segéd-
eszköz azonnal elérhető.
ORGA-LINE-belső felosztással a főzőfelület alatti fió-
kok úgy alakíthatók, hogy a szükséges főzőeszköz egy 
karnyújtással elérhető.

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám

korpuszszéles. névl. hossz cikkszám
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SPACE CORNER

ORGA-LINE edényeknek, fedőknek, 
sütőtepsiknek és főzőeszközöknek

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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450 550 650500 600

600

800

900

1.000

1.200

 Z40H477S Z40H477I
 Z40H677S Z40H677I
 Z40H777S Z40H777I
 Z40H877S Z40H877I
 Z40H1077S Z40H1077I

Z40H1077A

Z40H000A

Z43H100IZ43H100S

Z43H100IZ43H100S

600 mm
800 mm
900 mm
1.000 mm
1.200 mm

KB
NL
LW

Minden edényre a saját fedelét
Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

névleges hossz [mm]

1 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
2 x hosszanti 

osztó

Méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

2 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

2 x keresztosztó
6 x hosszanti 

osztó

Azt a főzőedényt, amit rendszeresen használunk, legjobb ha a tűzhely közelében tároljuk. ORGA-LINE-nal a front-
kihúzású fiók úgy alakítható, hogy az edények és a fedelek együtt tárolhatók. A magas hát- és oldalfalak biztosítják a 
tárolnivalót. Így a lábas füle nem áll ki a fiókból. Sőt szükség szerint még a gyakran használt főzőedényeknek is jut hely 
ebben a fiókban.

Rendelési információk:

Standard korpuszszélességek:

Méretre vágható keresztosztóMéretre vágott keresztosztó

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszéles.

Hosszanti osztó

hossza 100 mm

fehér, szürke, 
vagy nikkelezett

szabásméret:
belső korpuszszélesség –87 mm
hossza 1.077 mm

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke
műanyag

2 db keresztosztónként

Hosszanti osztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér vagy 
szürke

acél

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)

hossza 100 mm

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

korpuszszélesség[mm]

különleges korpuszszéles-
ségek

Különleges korpuszszéles. / SPACE CORNER:
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ORGA-LINE sütőkellékeknek
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✔

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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LW

 Z40H177S Z40H177I 
 Z40H277S Z40H277I
 Z40H327S Z40H327I
 Z40H377S Z40H377I
 Z40H427S Z40H427I
 Z40H477S Z40H477I
 Z40H677S Z40H677I
 Z40H777S Z40H777I
 Z40H877S Z40H877I
 Z40H1077S Z40H1077I

Z40H1077A

Z40H000A

Z43H100IZ43H100SZ43H100IZ43H100S

450 500 550 600 650

300

400

450

500

550

600

800

900

1.000

1.200

300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1.000 mm
1.200 mm

Minden ami a sütéshez kell
Sokat süt a konyhában? Akkor a sütéshez szükséges kellékeket a tűzhely vagy a sütő közelében kell tárolni. Ez utat és 
időt takarít meg. Egy ORGA-LINE kereszt- és hosszanti osztókkal szükség szerint felszerelt tágas frontkihúzású fiókban 
számos hozzávaló áttekinthetően tárolható.

korpuszszélesség[mm]

névleges hossz [mm]

2 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
2 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó 2 x keresztosztó

2 x keresztosztó
6 x hosszanti 

osztó

1 x keresztosztó
3 x hosszanti 

osztó

Méretre vágható keresztosztó
(mennyiséget lásd fent)

Javaslat 
a kereszt és hosszanti osztók mennyiségére

Rendelési információk:

Standard korpuszszélességek:

Méretre vágható keresztosztóMéretre vágott keresztosztó

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)korpuszszéles.

Hosszanti osztó

hossza 100 mm

fehér, szürke, 
vagy nikkelezett

szabásméret:
belső korpuszszélesség –87 mm
hossza 1077 mm

Keresztosztó záróelem

RAL 7037 szürke 
műanyag

2 db keresztosztónként

Hosszanti osztó

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér vagy 
szürke

acél

fehér 
vagy szürke

acél

rozsdamentes 
acél

(Inox)
hossza 100 mm

méretezés:

korpuszszélesség
névleges hossz
belső korpuszszélesség

különleges korpuszszéles-
ségek

Különleges korpuszszéles. / SPACE CORNER:
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SPACE CORNER

ORGA-LINE 
sütőtepsiknek és sütőformáknak

frontkihúzású fiók
belső kihúzású fiók
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450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Z46C420I
Z46C470I
Z46C520I 
Z46C570I
Z46C620I

Z46C420S
Z46C470S
Z46C520S
Z46C570S
Z46C620S

400 mm
500 mm

Sütőformák kéznél

Ajánlat 
300-500 mm korpuszszélességhez:

Ahol a sütéshez a hozzávalók csak egy kéznyújtásnyira vannak, onnan a sütőtepsik és a hasznos sütőformák sem 
hiányozhatnak. ORGA-LINE-köztes fallal felszerelt frontkihúzású fiókban a sütőtepsik és sütőformák megfelelően tárol-
hatók. Ez helyet spórol és megkönnyíti a hozzáférést.

Rendelési információk:

Köztes fal

rozsdamentes 
acél

(Inox)

fehér 
vagy szürke

acélnévl. hossz

korpuszszélesség: 2 db
3 db
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ZSI.450BI3N
ZSI.500BI3
ZSI.550BI3
ZSI.600BI3
ZSI.650BI3

 
ZSI.450FI2N
ZSI.500FI2N
ZSI.550FI2N
ZSI.600FI2N
ZSI.650FI2N

ZSI.450FI3
ZSI.500FI3
ZSI.550FI3
ZSI.600FI3
ZSI.650FI3

ZSI.450KI2N
ZSI.500KI2N
ZSI.550KI2N
ZSI.600KI2N
ZSI.650KI2N

ZSI.450KI3N
ZSI.500KI3N
ZSI.550KI3N
ZSI.600KI3N
ZSI.650KI3N

ZSI.450KI4N
ZSI.500KI4
ZSI.550KI4
ZSI.600KI4
ZSI.650KI4

ZSI.450MI3
ZSI.500MI3
ZSI.550MI3
ZSI.600MI3
ZSI.650MI3

SPACE CORNER

ZSI.450BI1N
ZSI.500BI1N
ZSI.550BI1N
ZSI.600BI1N
ZSI.650BI1N

ZSI.450BI2N
ZSI.500BI2N
ZSI.550BI2N
ZSI.600BI2N
ZSI.650BI2N

ZSI.450BI3E
ZSI.500BI3E

ZSI.450MI3E
ZSI.500MI3E

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

600 mm
650 mm

600 mm
650 mm

ORGA-LINE-készlet különleges korpuszszélességekhez
A különleges korpuszszélességű fiókok is kivitelezhe-
tők ORGA-LINE egyedi rugalmas felosztással.
A tartozékok mint a tányértartó, késtartó és fűszertartó 
utólag is minden fiókba és frontkihúzású fiókba be-
helyezhető.

Készletek és tatrtozékok 
fiókokhoz:

Fiókosztó készlet (F)

névl. hossz

névl. hossz cikkszám

Kombi-készlet 
(K/M)

cikkszámnévl. hosszEvőeszköztartó
készlet (B)

cikkszám



B
17

2.5

12
0

177.5

260
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88 mm
176 mm

ZSZ.02M0

ZTH.0350

ZSI.010Q
ZSI.020Q

88 x 352 mm ZSI.040SI

88 x 264 mm ZSI.030SI

88 x 176 mm ZSI.020SI

88 x 88 mm ZSI.010SI

180–320 mm
171 mm
144 mm

ZFZ.30G0I
ZFZ.40G0I
ZFZ.45G0I

300 mm 
400 mm
450 mm

212 mm
312 mm
362 mm

Késtartó

Tartozékok 
frontkihúzású fiókokhoz:

tányér átmérő:
teljes magasság:
tányérok rakodási magassága:

Tányértartó

Tálcák

Tartozékok cikkszám

cikkszámFűszertartó

Rugalmas keresztosztó

korpuszszéles. szélesség (B)
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Megbízható, biztonságos
Blum Önnek egy megbízható és biztos partnere akar 
lenni: Megfelelő termékekkel, észszerű szolgáltatá-
sokkal és illetékes partnerekkel.

Vevőink kívánságai és szükségletei képezik tevékeny-
ségünk mozgató erejét.

A párbeszéd során új esélyeket fedezünk fel, hogy 
közösen többet mozdítsunk.
Így tudjuk szolgáltatásainkat vevőinknek világszerte 
optimálni és kiegészíteni olyan módon, hogy ab-
ból mindenkinek előnye származzon: bútorgyártók, 
bútorkereskedők, bútorszerelők és bútorvásárlók.

Erről szól a globális vevőhaszon filozófiánk, amit év-
tizedek óta ápolunk. Blum innovációk ma mérföldkövek a bútorgyártásban. 

Ez értékesebb bútorok gyártására, és a bútorhasz-
nálók lelkesítésére ösztönöz. A szépség és funkció 
összefüggése révén.

Célunk, hogy a bútorok nyitása és zárása érezhető él-
ményt okozzon.
„Többet mozdítani“ az az igény, ami mindazokat ös-
szeköti, akik a Blum márkanévért a legjobbat nyújtják.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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