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Design marki to minimalizm kształtów połączony z ponadprzeciętną estetyką i najwyższą, jakością materiałów. Głównym 
materiałem wykorzystywanym przez projektantów marki jest stop trzech metali: chromu, niklu i stali. Dzięki odpowiedniej 
metodzie obróbki uzyskiwana jest najwyższej, jakości stal szlachetna chromo-niklowa o oznaczeniu 18/10. Stal łączona jest 
często z klasyczną porcelaną i wytrzymałymi tworzywami. Projekty firmy Blomus tworzone są według zasady „forms follow 
function” określając tym samym wymagania wobec designerskich rozwiązań, które odznaczają się nie tylko ciekawą formą 
i praktycznością, ale tez profesjonalnym wykonaniem i wykończeniem. Projektanci preferują proste figury geometryczne, 
rezygnują ze zdobień. Blomus to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie perfekcję w każdym calu. Nasi klienci cenią nas 
za wysoki i profesjonalny poziom obsługi, mając jednocześnie zaufanie, do jakości oferowanych produktów, powtarzalności i 
terminowości dostaw, jak i gwarantowanej obsługi posprzedażowej.

Blomus Polska powstał w 2002 roku, 
jest wyłącznym przedstawicielem 
markowych artykułów wyposażenia 
wnętrz niemieckiej firmy Blomus 
sks designe, specjalizującej się w 
akcesoriach do kuchni, jadalni, salonu, 
łazienki, ogrodu. Specjalnością 
marki jest zaopatrywanie 
sklepów detalicznych, sieci 
handlowych i agencji reklamowych. 
Współpracujemy ze studiami 
kuchennymi, meblowymi, salonami 
łazienkowymi i niezależnymi 
projektantami. Blomus zajmuje 
się projektowaniem i produkcją 
wysokiej, jakości przedmiotów ze stali 
szlachetnej. 
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fax 12/ 2905026
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