
A prospektusban található árak 2021. december 31-ig érvényesek.

USZODA - ÉS 
SPORTKATALÓGUS

anno 1997

2021
PROJECT Z6 NEW

(Ár nettó)

137.100 Ft/db
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Teljes körű
szolgáltatást 
nyújtunk

- ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
- KAPCSOLATFELVÉTEL
- INGYENES TANÁCSADÁS
- INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
- PROFI SZÁLLÍTÁS
- PROFI CSAPAT
- KULCSRAKÉSZ ÁTADÁS

m
etaloBox

22/511-051
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Találkozhatunk 
személyesen is

Berendezzük, 
összeszereljük

Segítünk a 
választásban

Bármikor 
lecserélheti

Raktárról 
szállítunk

Nálunk van idő a részletekre!



5WE ♥ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY
m

etaloBox
22/511-051
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„Az uszoda felújítása során több ajánlat közül a metaloBox® 
„Z”-ajtós termékét választottuk, mert árban és minőségben 
a legmegfelelőbbnek találtuk. Egyedi igényeinknek megfe-
lelően a szekrények szín és formavilága illeszkedik az 
uszoda új arculatához, mely modern és hangulatos. A színes 
rekeszeket a lakosság használja. A project befejezése óta is 
folyamatos a kapcsolattartás a metaloBox-szal.”

Nyéki Imre Uszoda

Budapest
Kocsis Sándor
ügyvezető



1020 mm

350 mm

500 mm

18
00

 m
m

1100 m
m
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A legkedveltebb öltözőszekrény vásárlóink körében! Azoknak a partnereimnek ajánlom, akiknél kevés a hely 
az öltözőhelyiségben és sok vendégnek kell helyet biztosítani. Az öltözőszekrény masszív és 

esztétikus, a rekeszekben kényelmesen elfér a hosszú télikabát is.

Daróczi Krisztina / értékesítő

ruhaakasztó rúd   /   névtáblatartó   /   120 mm-es láb
2 db ruhaakasztó kampó   /   szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

„Z”-ajtós 
öltözőszekrények

Alapfelszereltség 

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Rendelhető extra tartozékok

PROJECT Z4
4

1800
700
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

PROJECT Z6
6

1800
1020
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:Raktárról:

101.000 Ft/db 137.100 Ft/db

(Ár nettó)

PROJECT Z6 NEW
137.100 Ft/db

Főkulcsos zárak:

1.650 Ft/ajtó
(lásd 31. oldal)

Színes ajtók:

3.000 Ft/ajtó
(lásd 33. oldal)

Lábkeret:
LK G PR
15.600 Ft/db-tól
(lásd 26. oldal)

Ülőpad:
OSP PR
26.700 Ft/db-tól
(lásd 17. oldal)

”

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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„A 2015. évi fejlesztéseknek köszönhetően a strandfürdő 
új öltözőépülettel gazdagodott. Fontos szempont volt 
számunkra, hogy olyan igényes kivitelű és minőségű öltöző-
szekrényeket vásároljunk, amelyek színében is igazodnak a 
belső kialakításhoz, valamint stílusában a helykihasználás 
és az idény jellegű üzemeltetésnek megfelelően praktikusak 
s elnyerik az idelátogatók tetszését. A választott termékkel 
és az igényekhez igazított szolgáltatással teljes mértékben 
elégedettek vagyunk, bátran ajánlom mindazoknak, akik 
egyedi elképzelésüket szeretnék megvalósítani.”

Városi Strandfürdő

Fehérgyarmat
Tardi István
ügyvezető



300 mm

500 mm 1200 mm

18
00

 m
m

800 m
m
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Ha annyira kevés a hely az öltözőben, hogy még a „Z”-ajtós típus sem fér el, ezt a megoldást ajánlom 
partnereinknek. Elsősorban akkor ajánlom ezt a típust, ha a vendégek kevés holmival érkeznek az öltözőbe

 és nincs szükség nagy helyre, hosszabb kabátok, táskák stb. elhelyezésére az öltözőszekrényekben.

Rajki Krisztina  / értékesítő

ruhaakasztó rúd   /   névtáblatartó   /   120 mm-es láb
szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

Rövidajtós 
öltözőszekrények

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Alapfelszereltség 

Rendelhető extra tartozékok

”

146.100 Ft/db123.600 Ft/db100.000 Ft/db
Raktárról:Raktárról:Raktárról:

PROJECT 2/4
4

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

PROJECT 3/6
6

1800
900
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

PROJECT 4/8
8

1800
1200
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Főkulcsos zárak:

1.650 Ft/ajtó
(lásd 31. oldal)

Színes ajtók:

2.600 Ft/ajtó
(lásd 33. oldal)

Plusz polc:
PROJECT/SHELF300
5.400 Ft/db
(lásd 12. oldal)

Ülőpad:  
OSP PR
24.200 Ft/db-tól
(lásd 17. oldal)

(Ár nettó)

PROJECT 4/8
146.100 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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m
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Főkulcsos zárak:

1.650 Ft/ajtó
(lásd 31. oldal)

Színes ajtók:

3.600 Ft/ajtó
(lásd 33. oldal)

Ferdetető: 
TOP PR
19.300 Ft/db-tól
(lásd 27. oldal)

Rendelhető extra tartozékok

” A legelfogadottabb, legelterjedtebb megoldás! Ebben az öltözőszekrényben mindennek megvan a helye, 
kényelmesen elhelyezhetők a kabátok, táskák, cipők. Tökéletes kivitelű öltözőszekrény, ezért azoknak a partnere-
inknek ajánlom, akik hosszú távon, kényelmesen szeretnék megoldani a vendégek öltözködési gondjait.

Oláh Anita / kereskedelmi igazgató

Hosszúajtós 
öltözőszekrények

polc / kalaptartó   /   2 db ruhaakasztó kampó   /   120 mm-es láb   /   ruhaakasztó rúd   /   névtáblatartó
1 db törülközőtartó   /   1 db esernyőtartó   /   szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

Alapfelszereltség 

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

109.100 Ft/db89.800 Ft/db66.200 Ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Raktárról:Raktárról:Raktárról:

PROJECT 2
2

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

PROJECT 3
3

1800
900
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

PROJECT 4
4

1800
1200
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Ülőpad:  
OSP PR
24.200 Ft/db-tól
(lásd 17. oldal)

(Ár nettó)

PROJECT 4
109.100 Ft/db
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900 mm

300 mm

500 mm

18
00

 m
m

800 mm

400 mm

500 mm

18
00

 m
m

cipőtartó polc   /   névtáblatartó   /   120 mm-es láb   /   1 db esernyőtartó    /   1 db törülközőtartó 
bepakolást könnyítő, kihajtható ruhaakasztó rúd   /   szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül 

Öltözőszekrény 
mozgássérültek számára

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Alapfelszereltség 
névtáblatartó   /   120 mm-es láb

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

Kisrekeszes 
öltözőszekrény

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Alapfelszereltség 

(Ár nettó)

PROJECT 3/9 
N E W
111.200 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051

H A N D I C A P 
P R  2 / 8 0 0

(Ár nettó)

191.100 Ft/db
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69 mm 67 mm

30 m
m

23 m
m

Öltözőszekrényekhez választható extrák

PROJECT / SHOETRAY

(Ár nettó)

1.700 Ft/db

PROJECT / XMIRROR
2.000 Ft/db
(Ár nettó)

VIGNETTE 1 - 50

2.200 Ft/csomag-tól
(Ár nettó)

VIGNETTE N.CARD 10

1.200 Ft/csomag*
(Ár nettó)

ETIKETT PROJECT

2.300 Ft/csomag*
(Ár nettó)

Z KEYHOLDER RED

2.300 Ft/csomag*
(Ár nettó)

PROJECT / TOWEL XOUT

(Ár nettó)

1.700 Ft/db

Szekrényszámozó 
matrica

Tükör

Öntapadós névcímke

Cipőtálca Törülközőtartó

Címke névtartóba Kulcstartó

Plusz polc 
öltözőszekrényhez

(Ár nettó)

4.700 Ft/db-tól

PROJECT / SHELF

*1 csomag 10 db öntapadós névcímkét tartalmaz. *1 csomag 50 db névtartóba való címkét tartalmaz. *1 csomag 50 db kulcstartót tartalmaz.
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Jellemzői

- dombornyomott felület 
- nagy vízáteresztő képesség
- csúszásgátló
- higiénikus és könnyen tisztítható

(Ár nettó)

81.200 Ft/db

CARPET ANTISLIP / 5

Anyaga: rugalmas PVC Alapszín: sötétszürke

Csúszásgátló szőnyeg

hossz.

szél.

vast.

hossz.

szél.

vast.

5 m
0,6 m 

11 mm

CARPET ANTISLIP / 5
10 m

0,6 m
11 mm

CARPET ANTISLIP / 10

81.200 Ft/db 163.600 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051



14 A fenyőlécek meleg színe barátságossá, 
a felületkezelés minősége és a lekerekített 
formák kényelmessé, míg a masszív váz 
tartóssá teszi a metaloBox® öltözőpadokat. 
Tegyen egy próbát, foglaljon helyet!

Tegyen egy 
próbát, foglaljon 

helyet!
Lekerekített 

élek



2000 mm

16
00

 m
m

360 mm

45
0 

m
m

2000 mm

330 mm

2000 mm

16
00

 m
m

740 mm
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Lekerekített 
élek

Műanyag, fekete 
talpvédő kupak

Süllyesztett 
csavarfejek

Masszív 
alátámasztás

öltözőpadok

Öltözőpadok

Cipőtartó polc

ülőpadba süllyesztett csavarok   /   porfestett acéllábak   /   ruhaakasztó kampó
az ülőlap és a háttámla I. osztályú natúr lakkozott fenyőléc   

Alapfelszereltség 

hossz.
O P  1 0 0 0

1000

38.100 Ft/db

Raktárról:

hossz.
OP E/H 1000

1000

52.700 Ft/db

Raktárról:

hossz.
O P  1 5 0 0

1500

44.800 Ft/db

Raktárról:

hossz.
OP E/H 1500

1500

65.100 Ft/db

Raktárról:

(OP 1000 és OP E/H 1000 padokhoz)

hossz.

OP SHOE-SHELF 1000
1000 14.400 Ft/db

(OP 1500 és OP E/H 1500 padokhoz)

hossz.

OP SHOE-SHELF 1500
1500 18.100 Ft/db

(OP 2000 és OP E/H 2000 padokhoz)

hossz.

OP SHOE-SHELF 2000
2000 20.500 Ft/db

hossz.
O P  2 0 0 0

2000

49.300 Ft/db

Raktárról:

hossz.
OP E/H 2000

2000

75.300 Ft/db

Raktárról:

hossz.
OP K/H 2000

2000

101.000 Ft/db

Raktárról:

(Ár nettó)

OP 2000
49.300 Ft/db

m
etaloBox

22/511-051

- 8 db festett, fém ruhaakasztó kampó

- 2 x 8 db festett, fém ruhaakasztó kampó

(Ár nettó)

OP E/H 2000
75.300 Ft/db

(Ár nettó)

OP K/H 2000
101.000 Ft/db
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„A fitnesztermünk klubtagjainak számára egyaránt fontos, 
hogy a szolgáltatásaink megszokott minőségével találkoz-
zanak az öltözőinkben is. Az öltözők egyszerre szolgálnak 
az edzésekre hangolódás és a felfrissülés helyszínéül. 
Az elmúlt években az öltözőszekrényekkel kapcsolatban 
is növekedtek a fogyasztói és az üzemeltetői elvárások: 
biztonságosnak, praktikusnak, kényelmesnek, esztéti-
kusnak, elegánsnak, könnyen takaríthatónak kell lenniük. 
A vendégeink kedvelik, hogy saját maguk választhatják ki 
az öltözéshez használt szekrényt, ugyanis nem függnek 
a beléptetőrendszer által automatikusan meghatá-
rozott helykiosztástól. 2013. óta használjuk klubunkban 
a metaloBox® szekrényeket.  Jó az  ár-érték arányuk, 
tartósak, megbízhatóak, értékállóak.”

Green Fitness & Beauty

Budapest
Müller Dénes
klubvezető
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Az ülőpaddal szerelt öltözőszekrények gazdaságosabb helykihasználást tesznek lehetővé, lényegesen 
több teret hagynak a szekrények között a kényelmes átöltözésre, közlekedésre.

Öltözőszekrényekhez rendelhető!

Az ár csak a szekrényre 
vonatkozik!

Az ár csak az ülőpadra 
vonatkozik!

A teljes modellválasztékért 
hívjon bennünket!

Az öltözőszekrény alá szerelt ülőpad a vendégeknek nagyon kényelmes, mindig van hová leülni, 
van hely kényelmesen átöltözni. Az öltözőszekrény alatt könnyű takarítani, 

így remek megoldás a higiénia és a tisztaság szempontjából.

Gerlach Tímea / értékesítő

”

Ülőpados
öltözőszekrények

(Ár nettó)

PROJECT 4
109.100 Ft/db

(Ár nettó)

O S P  P R
4 - 4 / 8 - 3 F F
33.900 Ft/db

öltözőpadok
m

etaloBox
22/511-051
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300 mm

18
50

 m
m

170 m
m

500 mm
900 mm

300 mm

18
50

 m
m

500 mm
900 mm

205 m
m

Kistáska, váltócipő, mobiltelefon? A metaloBox® kisrekeszes értékmegőrzőiben mindez jó helyen van. A zárható, 
könnyen tisztítható, praktikus méretű rekeszekben mindenki gyorsan megtalálja a holmiját, a szekrények pedig kis helyigényűek, 
könnyű helyet találni a számukra.
”

Rekeszek mérete:
205 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

BOX 3/24 NEW
236.100 Ft/db

Rekeszek mérete:
170 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

BOX 3/30 NEW
258.600 Ft/db

Megerősített ajtók
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300 mm

235 m
m

18
50

 m
m

500 mm
900 mm

Kisrekeszes értékmegőrző 
szekrények
könnyen tisztítható, peremmentes polcok   /   merevített ajtók

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Alapfelszereltség 

Rendelhető extra tartozékok

Főkulcsos zárak:

1.650 Ft/ajtó
(lásd 31. oldal)

Színes ajtók:

1.400 Ft/ajtó

Ferdetető: 
TOP LL BOX 900 NEW
21.700 Ft/db
(lásd 27. oldal)

Lábkeret:  
LK G 900
14.600 Ft/db
(lásd 26. oldal)

Rekeszek mérete:
235 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

BOX 3/21 NEW
213.600 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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könnyen tisztítható, peremmentes polcok
merevített ajtók

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Alapfelszereltség 

Parapet 
értékmegőrző 
szekrények

Rekeszek mérete:
136 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

PARAPET 3/15
134.800 Ft/db

Rekeszek mérete:
175 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

PARAPET 3/12
123.600 Ft/db

Rekeszek mérete:
240 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

PARAPET 3/9
101.000 Ft/db
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m
m

200 mm 1000 mm

200 mm

140 m
m

21
Akár több, 25 rekeszes értékmegőrző szekrény is egymás alá, mellé 

szerelhető a falon, amely a későbbiekben bármikor bővíthető további elemekkel. A 
megoldás praktikus, egyszerű és hosszú távon rendkívül költségbarát, hiszen arra 
ösztönzi a vendégeit, hogy a kulcsaikat, értékeiket ne veszítsék el.

”

falra helyezés 
egyénileg

Fali kisrekeszes 
értékmegőrző szekrény

 könnyen tisztítható peremmentes polcok   /   biztonságosan visszahajtott élek

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Alapfelszereltség 

Rekeszek mérete:
140 x 200 x 200 mm

(Ár nettó)

BOX 5/25 NEW
101.800 Ft/db

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

öltöző
m

etaloBox
22/511-051Rekeszek mérete:

136 x 500 x 300 mm
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500 mm 900 mm

300 mm

393 m
m
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„A szekrények kiválasztásakor számos szempontot figye-
lembe vettünk. A költségek mellett fontos volt, hogy egy 
viszonylag kisebb méretű irodát minél hatékonyabban 
és személyesebb hangulatban tudjunk berendezni. Az 
esztétikai megjelenést is néztük, hiszen egy semleges 
irodai környezetben a színes bútorok jobb atmoszférát, 
végeredményben pedig jobb közérzetet biztosítanak az 
ott dolgozó kollégáknak. A metaloBox® szekrényeiben nem 
is csalódtunk, pozitív visszajelzések érkeztek az ezeket 
használó kollégáktól is!”

Erste Bank Hungary Zrt.

Budapest
Murányi Linda
PR és belső kommunikációs 
osztályvezető

Rekeszek mérete:
393 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

BOX 3/12 NEW
179.800 Ft/db



18
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m

500 mm
900 mm

300 mm

311  m
m

23

A BOX 3/12 és 3/15 szekrényeink népszerűségüket annak köszönhetik, hogy rendkívül sokoldalúan 
felhasználhatóak. Elfér bennük táska, cipő, sport vagy úszófelszerelés, melyekre vigyázni kell.”

Perforált ajtós, 
intenzív szellőzés

Értékmegőrző 
szekrények

könnyen tisztítható, peremmentes polcok   /   merevített ajtók

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 650 FT/AJTÓ

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Alapfelszereltség 

Rendelhető extra tartozékok

Rekeszek mérete:
311 x 500 x 300 mm

(Ár nettó)

BOX 3/15 NEW
196.700 Ft/db

Főkulcsos zárak:

1.650 Ft/ajtó
(lásd 31. oldal)

Színes ajtók:

1.400 Ft/ajtó

Ferdetető: 
TOP LL BOX 900 NEW
21.700 Ft/db
(lásd 27. oldal)

Lábkeret:  
LK G 900
14.600 Ft/db
(lásd 26. oldal)

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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megkönnyíti a takarítást 
a szekrények alatt.

a könnyebb eligazodásért.

A 120 mm magas láb

Névtáblatartó

Nálunk 
mindez

benne van az árban!
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(kivéve „Z”-ajtós és rövidajtós 
öltözőszekrények) – az esernyő 
egyszerűen tárolható, könnyen szárad.

(kivéve „Z”-ajtós és rövidajtós 
öltözőszekrények) – többé nincs 
szekrényajtóhoz csukott törülköző.

és a törülköző meg is szárad 
a hatékony szellőzés miatt.

nadrágoknak, öveknek.

Esernyőtartó

Törülközőtartó

Kopoltyú az ajtón,
Rozsdamentes akasztók

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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Galvanizált lábkeretek öltözőszekrényekhez 
és értékmegőrző szekrényekhez. 

MAXIMÁLIS VÉDELEM A KORRÓZIÓ ELLEN!

Galvanizált lábkeret
– hosszabb élettartam

+ EGY FŐKULCS, AMI MINDENT NYIT!
Professzionális, biztonsági öltözőszekrényzárak 2 kulccsal. A zár 
10.000 nyitási kombinációt kínál, így az egybe nyitás − egy kulcs több 
zárat is nyit − lehetősége kizárható (metaloBox® zárregisztráció). 

Az öltözőszekrény főkulcsos rendszerrel történő megvásárlása 
esetén a főkulcsos rendszerű zár felára: 1.650 Ft/ajtó 
 
A főkulcsos rendszerű zár utánrendelés esetén: 4.050 Ft/ajtó. 

+ A rendszerhez adunk Önnek 1 db főkulcsot, amellyel szükség esetén 
az összes, rendszerhez tartozó zárat ki tudja nyitni!

A részleteket lásd a 30-31. oldalon!

–  ha maximális biztonságot szeretne

Főkulcsos 
rendszerű zárak

Rendelhető extra tartozékok!

A képen látható lakat csak illusztráció. A metaloBox-nál kapható lakatokról 
a részleteket megtalálja a 28. oldalon.

A zár felára öltözőszekrény 
vásárlása esetén: 1.250 Ft/ajtó
utánrendeléskor: 3.350 Ft/ajtó

A zár felára öltözőszekrény 
vásárlása esetén: 950 Ft/ajtó
utánrendeléskor: 2.650 Ft/ajtó

A képen látható lakat csak illusztráció. A metaloBox-nál kapható lakatokról 
a részleteket megtalálja a 28. oldalon.

*10 db / csomag

Lakatkilincs 

Lakatkilincs extra

Jellemzői

- 360°-ban körbeforgatható
- 4-8 mm átmérőjű lakatszárhoz
- minden típusú metaloBox® 
 szekrénybe illeszkedik
- stabil fém kialakítás, design-os 
 műanyag burkolat

Jellemzői

- 360°-ban körbeforgatható
- a lakatkilincs csak benyomott 
 állapotban zárható
- 3-6 mm átmérőjű lakatszárhoz
- minden típusú metaloBox® 
 szekrénybe illeszkedik
- stabil fém kialakítás

– a kulcsok elveszítése ellen

Választható színek: kék és piros
Minimum rendelési mennyiség 100 db.

Kulcstartó  karkötő

V Á L L F A

(Ár nettó)

1.700 Ft/csomag*

K E Y
- G U A R D 
P L U S

(Ár nettó)

2.200 Ft/db
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Gardróbszekrény
- hogy mindennek meglegyen a helye

A szekrények fölé szerel-
hető gardróbszekrénnyel 
még nagyobb rendet tehet 
az öltözőhelyiségben.

(Ár nettó)

46.400 Ft/db-tól

G A R D R

Rend a tetőn
- ferdetető öltözőszekrényekre

A szekrényekhez kifejlesz-
tett 30 fokos ferdetetőnek 
köszönhetően könnyebb a 
takarítás, sem a por, sem 
a dolgozók által feldobált 
szemét, ételmaradék nem 
marad az öltözőszekré-
nyek tetején.

(Ár nettó)

19.300 Ft/db-tól

T O P  P R

Kabáttároló szekrény

3 ponton záródó, süllyesztett, forgókilincses zár   /   2 db polc   /   1 db ruhaakasztó rúd
Alapfelszereltség 

WARDROBE 1200!

(Ár nettó)

168.700 Ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Kötszertároló szekrény
biztonsági zár (két kulccsal) 
egyajtós szekrény állítható magasságú  polcokkal 
könnyen tisztítható peremmentes polcok 
falra szerelhető

Elegáns és praktikus megoldás a kabátok és táskák tárolására. Alapfelszereltség 

2 db polccal

(Ár nettó)

M E D I C I N E
3 8 0 / 4 7 0
33.500 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051

”
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Jellemzői

- 4 jegyű számkóddal
- 6 mm átmérőjű lakatszár
- 42 mm x 42 mm (szélesség x magasság)

Jellemzői

- mesterkulccsal a vésznyitáshoz
- 2 kulccsal
- 6 mm átmérőjű lakatszár
- 41 mm x 38 mm (szélesség x magasság) 
- 32.400 db lakatszám kombináció azonos mesterkulccsal

Jellemzői

- mesterkulccsal a vésznyitáshoz
- 4 jegyű számkóddal
- 5 mm átmérőjű lakatszár
- 32 mm x 46 mm (szélesség x magasság)

Jellemzői

- 3 kulccsal
- 6 mm átmérőjű lakatszár
- 38 mm x 34 mm (szélesség x magasság)

* metaloBox® Kft. által forgalmazott lakatok. Az itt feltüntetett árak csak a lakatokra vonatkoznak!

Számkombinációs lakatKulcsos lakat

Mesterkulcsos 
számkombinációs lakat

Mesterkulcsos 
kulcsos lakat

Lakatok

(Ár nettó)

Z PADL 6,5
1.300 Ft/db*

(Ár nettó)

Z PADL 6,3 / MST
2.700 Ft/db*

(Ár nettó)

Z PADL CODE / MST
3.200 Ft/db*

(Ár nettó)

Z PADL CODE
1.600 Ft/db*
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Jellemzői

- 100 Ft-os pénzérmével működtethető
- változó felhasználónál ajánljuk

Jellemzői

- a felhasználónak és az üzemeltetőnek is könnyen kezelhető
- a legmodernebb fejlesztesű elektronikus zár
- kulcsok nélkül használható
- minden típusú metaloBox® öltözőszekrénybe és 
 értékmegőrző szekrénybe illeszkedik
- beállítható balra és jobbra nyíló ajtókba is
- a mesterkódon felül mechanikus főkulccsal nyitható
- időzíthető a zár automatikus nyitása (opcionális)
- állandó és változó felhasználónál is ajánljuk
- 1 db elemmel működtethető

Jellemzői

- könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát kivitel
- 10.000 lehetséges kombináció
- felhasználó által szabadon beállítható kód
- beállítható jobbra és balra nyíló ajtókba is
- 1 db főkulcs a vésznyitáshoz, amellyel 
 minden rekesz nyitható
- állandó és változó felhasználónál is ajánljuk

* metaloBox® Kft. által forgalmazott lakatok. Az itt feltüntetett árak csak a lakatokra vonatkoznak!

Számkombinációs lakat

Mesterkulcsos 
számkombinációs lakat

(Ár nettó)

Z RJ COIN
10.300 Ft/db

(Ár nettó)

Z RJ CODE
12.300 Ft/db

(Ár nettó)

Z RJ ELECTRO
24.000 Ft/db

Pénzbedobós zár Elektronikus zárSzámkombinációs zár

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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Cseri Kft. Gyémánt Fürdő 
Tatabánya
Újvári Szilvia  
volt ügyvezető

Nálunk 
már bevált 
a főkulcsos 
rendszer!
„Vendégeink többsége gyermekes 
család, akiknek könnyebbséget jelent 
a kulcsok használata. Több alka-
lommal volt kérés, hogy a család egy 
helyen kapja a szekrényeket, és lehe-
tőség szerint öltözőkabin közelében. 
A metaloBox® kulcsos rendszere sok 
problémát levett a vállunkról, amelyet 
az elektronikus szekrény nyitásnál 
nem tudtunk kiküszöbölni. A főkulcsos 
szekrényrendszer minden igényünket 
kielégíti. Könnyedén kezelhető nagy 
forgalom idején is, a vendégeink vissza-
jelzése is azt mutatja, hogy a rendszer 
bizonyított.”

”
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öltöző
m

etaloBox
22/511-051

Főkulcsos 
rendszerű zárak

BIZTONSÁGOS 
Edzett acélból készült zár és zárnyelv, 

rendkívül masszív, erős kulcsokkal.

ELLENŐRIZHETŐ SZEKRÉNYEK 
Ön a főkulccsal bármikor ellenőrizheti 

a szekrények tartalmát!

EGYSZERŰ ÉS GYORS ZÁRCSERE 
Ha elvész a kulcs, nincs szükség a zár fúrására, 

az ajtók felfeszítésére.

Biztonsági zár 2 kulccsal.

10.000 
nyitási kombináció.

A vendégnek 1 kulcs a saját rekeszéhez

ÖNNEK 1 FŐKULCS, 
AMI MINDENT NYIT!

A zár felára öltözőszekrény 
vásárlása esetén: 1.650 Ft/ajtó
utánrendeléskor: 4.050 Ft/ajtó KULCSREGISZTRÁCIÓ:

hogy ne legyen két azonos zár 
öltözőszekrény-rekeszeihez

EGY DB FŐKULCS: 
a biztonságos és praktikus 

öltözőszekrény-használathoz

AJÁNDÉK!
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MATT 
FESTÉS, 
JÓ MEGJELENÉS!
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A metaloBox-nál öltözőszekrényeit színes ajtókkal is megrendelheti. A 
szekrénytest minden esetben világosszürke marad, ami a vidám színekben pompázó 
ajtókkal különleges hangulatot teremt az öltözőben. A feltüntetett árak tájékoztató 
jellegűek, az öltözőszekrényekhez választott színes ajtók felárai függnek a kiválasztott 
színtől. Színes ajtós öltözőszekrény vásárlásakor minden esetben kérje személyre szóló 
ajánlatunkat. A színek kiválasztásában is segítünk Önnek!

Ár: 2.600 Ft/ajtótól
típustól függően.

A nyomdai eljárás jellege miatt a katalógusban szereplő szekrényajtók színei eltérhetnek a valóságostól, 
ezért a képek csak a választék illusztrálására szolgálnak.

7 SZÍNT 
RAKTÁRRÓL 
SZÁLLÍTUNK 

ÖNNEK!

”SZÍNES 
LEHETŐSÉGEK

7 SZÍN RAKTÁRRÓL!

RAL 5021
TÜRKIZ

RAL 6018
ZÖLD

RAL 5015
ÉGKÉK

RAL 3001
PIROS

RAL 1003
SÁRGA

RAL 1015
BÉZS

RAL 2009
NARANCS

öltöző
m

etaloBox
22/511-051
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„Korábban megnyitott fitnesztermünkbe az öltözőszek-
rényeket a metaloBox-tól vásároltuk meg. Elégedettek 
voltunk a cég áraival, szolgáltatásaival, így újra hozzájuk 
fordultunk. Az előző megrendeléstől eltérően teljesen 
egyedi színt és anyagot szerettünk volna, melyet belső-
építészünk választott a terem hangulatához illően. Ezen 
kívánalmainkat a metaloBox® kiválóan, határidőre teljesí-
tette.”

Gilda Max Fitness

Budapest
Béres Alexandra
szakmai igazgató
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Az ajtók 18 mm,
a szekrénytest 16 mm
vastag laminált
bútorlapból készül

Krómozott és masszív 
akasztórúd

Ragasztott élléc a 
bútorlap színével egyező 
árnyalatban

100 mm magasságú,
szintezhető lábak

Öltözőszekrények  
LAMINÁLT bútorlapból” A melegebb, fahatású bútorokat kedveli? Lamino sorozatunkból különböző 

rekeszkialakítású és -méretű, az Ön ízlésének leginkább megfelelő öltözőszekrényeket 
választhat. A laminált bútorlapból készült öltözőszekrényeinket azoknak a partne-
reinknek ajánljuk, akik igazán szép, kényelmes és modern öltözőt akarnak beren-
dezni vendégeik számára. Az egyedi, vidám és több variációban rendelhető színes 
szekrényajtók feldobják az öltözők hangulatát. Szériafelszerelésként - felár nélkül - az 
előző oldalon található színek közül választhat.

LAMINO 2
2

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

79.700 Ft/db

LAMINO 2/4
4

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

95.100 Ft/db

LAMINO 2/6
6

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

107.100 Ft/db

LAMINO Z4
4

1800
700
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

119.000 Ft/db

szintezhető lábak   /   szellőzés   /   ruhaakasztó rúd

Alapfelszereltség 

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 1.650 FT/AJTÓ

Alapszín: szekrénytest fehér, a képen látható ajtók cseresznye és opál tölgy színűek

(Ár nettó)

LAMINO Z4
119.000 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051



36

„A metaloBox-szal 2007 óta vagyunk kapcsolatban. Az 
általunk választott öltözőszekrények fiatalosak, és tükrözik 
a Velence Resort & Spa hangulatát, mind a színvilágukkal, 
mind pedig a típusukkal. A szekrényeket a fürdővendégek 
használják, illetve azok, akik a fitnesz vagy rekreációs 
szolgáltatásainkat veszik igénybe. A metaloBox® szolgál-
tatásaival nagyon elégedettek vagyunk, a szekrények 
minősége kiváló és a cég munkatársai rendkívül segítő-
készek.”

Velence Resort & Spa

Velence
Mátraházi Eszter 
volt Spa Manager
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Az ajtók 16 mm vastag 
MDF lapból, a szekrénytest 
16 mm vastag laminált 
bútorlapból készül

Krómozott és masszív 
akasztórúd

Lekerekített, 
festett élek

100 mm magasságú,
szintezhető lábak

A RAL színskála 
alapján bármelyik 

színt kiválaszthatja

RENDELHETŐ SZÍNEK 
(FELÁR NÉLKÜL):

MDF 2
2

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

115.500 Ft/db

MDF 2/4
4

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

129.800 Ft/db

MDF 2/6
6

1800
600
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

141.600 Ft/db

MDF Z4
4

1800
700
500

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

153.600 Ft/db

szintezhető lábak   /   szellőzés   /   ruhaakasztó rúd 
az ajtók színe a RAL-színskálából választható (felár nélkül)

Alapfelszereltség 

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL) 1.650 FT/AJTÓ

Alapszín: szekrénytest fehér, a képen látható ajtók RAL 1000-zöld és RAL 4009-lila színűek

” Az MDF-sorozat tagjai homogénebb, tömörebb bútorlapból készülnek. 
A választható színű öltözőszekrény-ajtók és a lekerekített élek barátságos, otthonos 
környezetet varázsolnak az öltözőkbe. A szekrénytest minden esetben fehér színű, 
a szekrényajtók azonban szériafelszerelésként – azaz felár nélkül – a RAL-színskála 
valamennyi színében megrendelhetők. MDF-sorozatunkból ízlésének és igényeinek 
megfelelően különböző kialakítású és rekeszméretű öltözőszekrényeket választhat.

(Ár nettó)

MDF Z4
153.600 Ft/db

öltöző
m

etaloBox
22/511-051

Öltözőszekrények  
MDF bútorlapból
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Szék jellemzői:
- fekete fémváz 
- lyukacsos erős műanyag ülő- és háttámla 
- rakásolható
- terhelhetőség: 130 kg

Szék méretek:
- teljes magasság: 720 mm 
- ülésmagasság: 465 mm
- ülésszélesség: 460 mm
- ülésmélység: 420 mm 

Szék színe:
váz: fekete
ülőlap választható színei:
bordó, sötétkék, szürke, csontszín

Asztal jellemzői:  stabil, megbízható kivitel
Asztal anyaga:  festett fémváz; laminált, bükkdekorú asztallap, amelynek a vastagsága 22 mm
Asztal színe:  váz: fekete; asztallap: bükkdekor
Asztal mérete:  1200 x 800 x 745 mm (hosszúság x mélység x magasság)

„Cégünk 2003-ban alakult, mely tradicionális, több évtizedes családi 
receptúrákra épülő, házias termékek előállításával foglalkozik. 
Húsüzemünk Délpesten a XVIII. kerületben található, ahol 
minőségtudatos termelés mellett, rendszeres ellenőrzéssel, termék 
és technológiai fejlesztésekkel igyekszünk megfelelni a fogyasztói 
társadalmunk egyre magasabb elvárásainak. Az étkező és az 
öltözőhelyiségek kialakítása során is minőségtudatosan döntöttünk, 
amikor a metaloBox-ot választottuk. A színes, kellemes hangulatot 
árasztó szekrényeket a kollégáink is szívesen használják.” 

Zádor-Hús Kft.

Budapest
Nagy József
üzemvezető 

BASIC
étkezőgarnitúra

FAMINTÁZATÚ 
étkezőgarnitúra

(Ár nettó)

S N A C K
T A B L E
120 / W
44.900 Ft/db

(Ár nettó)

S N A C K
B A S I C
11.100 Ft/db

130 
kg

össz teherbírás
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„2008 óta vásároljuk a metaloBox® termékeit, így új étkezőnk 
kialakításakor sem volt kérdés, hogy kit válasszunk. A falak még nem 
álltak, de már megvoltak a bútorozást illetően a tervek. Folyamatos 
kapcsolattartást és egyeztetést követően megrendeltük a kisrekeszes 
szekrényeket és az étkező-berendezést, így dolgozóink kulturált 
körülmények között étkezhetnek a szép és igényes kantinban.”

Magnetec-Ungarn Mágnestechnológiai Ipari Kft.

Gyöngyös
Farkas Hajnalka
HR vezető

FAMINTÁZATÚ 
étkezőgarnitúra

(Ár nettó)

S N A C K
B A S I C
W O O D
16.800 Ft/db

m
etaloBox

22/511-051

130 
kg

össz teherbírás

Szék jellemzői:
- fekete fémváz
- rétegelt fa ülő- és háttámla
- rakásolható
- terhelhetőség: 130 kg

Szék méretek:
- teljes magasság: 790 mm
- ülésmagasság: 455 mm
- ülésszélesség: 465 mm
- ülésmélység: 385 mm 

Szék színe:
váz: fekete
ülőlap: bükkdekor



40

130 
kg

össz teherbírás

CO LO R 
ÉTKEZŐGARNITÚRA

(Ár nettó)

S N A C K 
C NEW
13.000 Ft/db

(Ár nettó)

S N A C K 
T A B L E 
1 8 0 / W
65.500 Ft/db

Asztal jellemzői:  stabil, megbízható kivitel
Asztal anyaga:  festett fémváz; laminált, bükkdekorú asztallap, 
 amelynek a vastagsága 22 mm
Asztal színe:  váz: fekete; asztallap: bükkdekor
Asztal mérete:  1800 x 800 x 745 mm (hosszúság x mélység x magasság)

Szék jellemzői:
- fekete fémváz
- műanyag ülőfelület
- rakásolható
- terhelhetőség: 130 kg

Szék mérete:
- teljes magasság: 780 mm
- ülésmagasság: 470 mm
- ülésszélesség: 450 mm
- ülésmélység: 400 mm

Szék színe:
váz: fekete
ülőlap választható színei: sárga, türkiz, zöld, 
narancssárga, bordó



Ø 1100 mm

Ø 900 mm
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Jellemzői:  extra stabil, megbízható kivitel
Anyaga:  festett acélváz, laminált 
 négyzetalakú asztallap, 
 amelynek a vastagsága 22 mm
Szín:  váz: szürke; asztallap: bükkdekor
Méret:  700 x 700 x 1125 mm 
 (hosszúság x mélység x magasság)

Jellemzői:  stabil, helytakarékos kivitel
Anyaga:  festett fémváz, laminált bükkdekor asztallap, 
 amelynek a vastagsága 22 mm
Szín:  váz: fekete; asztallap: bükkdekor
Méret:  1100 x 720 mm (Øátmérő x magasság)

Jellemzői:  stabil, helytakarékos kivitel
Anyaga:  festett fémváz, laminált bükkdekor asztallap, 
 amelynek a vastagsága 22 mm
Szín:  váz: fekete; asztallap: bükkdekor
Méret:  900 x 720 mm (Øátmérő x magasság)

Étkező és 
kávézó

(Ár nettó)

S N A C K 
TABLE O90
55.200 Ft/db

(Ár nettó)

S N A C K 
TABLE O110
65.500 Ft/db

(Ár nettó)

SNACK BAR
70.900 Ft/db

m
etaloBox

22/511-051
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600 mm

400 mm
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(Ár nettó)

C L E A N
1 8 0 0 / 6 0 0 
N E W
78.700 Ft/db

Seprűk, felmosó eszközök, vödrök ideális tárolóhelye, miközben 
maguknak a tisztítószereknek is van hely a szekrényben. 

Praktikusan osztott belső tér, amelyben 
hosszabb nyelű takarítóeszközök, vödrök 
és tisztítószerek is kényelmesen 
elhelyezhetők.

”

”

Daróczi Krisztina / értékesítő

Takarítóeszköz-tároló 
szekrény

2 ponton záródó biztonsági zár (két kulccsal)   /   4 db polc   /   seprűtároló rekesz

Alapfelszereltség 

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

40 
kg/polc



1000 mm
400 mm

18
50

 m
m
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(Ár nettó)

L I G H T
1850 / 1000 NEW
78.600 Ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

78.600 Ft/db67.400 Ft/db56.100 Ft/db
Raktárról:Raktárról:Raktárról:

L I G H T
1850 / 600 NEW

1850

600

400

mag.

szél.

mély.

L I G H T
1850 / 800 NEW

1850

800

400

mag.

szél.

mély.

L I G H T
1850 / 1000 NEW

1850

1000

400

mag.

szél.

mély.

üzem
eltetés

m
etaloBox

22/511-051

Azoknak a partnereinknek ajánlom ezt a megbízható, jó minőségű, praktikus szekrényt, 
akik könnyebb felszerelések és kiegészítők tárolására keresnek megoldást.

Kelemen Erika / értékesítő

”
Könnyű
tárolószekrények
2 ponton záródó biztonsági zár (két kulccsal)   /   merevített ajtók
4 db állítható magasságú polc   /   polcok teherbírása 30 kg / polc

Alapfelszereltség 

30 
kg/polc
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m

330 mm
420 mm

18
00

 m
m

330 mm
420 mm

18
00

 m
m

330 mm
420 mm

44 SMARTO
tárolószekrényekHa minden hely számít

- okos megoldás a maradék helyekre

(Ár nettó)

S M A R T O
C L E A N
67.400 Ft/db

(Ár nettó)

S M A R T O
M U L T I
56.100 Ft/db

(Ár nettó)

S M A R T O
WARDROBE
61.800 Ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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380 mm
80 mm380 mm

80 mm

55
0 

m
m

380 mm
140 mm

30
0 

m
m

240 mm

80 mm

MEHET A MUNKA, VÉGE A KERESGÉLÉSNEK! 

Pótkulcsok tárolására egyajtós kivitelben, 
30-200 férőhelyig. A színes jelzősorok és a dokumentáció 
megkönnyíti az eligazodást a kulcsok között.
”

falra helyezés 
egyénileg

Kulcstároló
szekrények

biztonsági zár (két kulccsal   /   galvanizált kulcstartó kampók   /   állítható magasságú, számozott, színes kulcstartó sínek
beépített kulcsnyilvántartó füzet (kivéve: KEY 30)

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Alapfelszereltség 

(Ár nettó)

KEY 30
32.400 Ft/db

(Ár nettó)

KEY 50
43.700 Ft/db

(Ár nettó)

KEY 100
54.900 Ft/db

(Ár nettó)

KEY 200
77.500 Ft/db

m
etaloBox

22/511-051
üzem

eltetés

Kivehető, áthelyezhető 
kulcstartó sínek

30 db kulcs számára

50 db kulcs számára 100 db kulcs számára 200 db kulcs számára
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1000 mm

1700 mm

2000 mm

1000 mm

550 mm
17

00
 m

m

Speciális vállfarendszer

Jó minőségű öltözőszekrény-vállfáink kiváló megoldást nyújtanak 
uszodákba, gyógyfürdőkbe, fitnesztermekbe, sportintézmények öltözőibe. A 
vállfák segítségével rendezetten és biztonságosan tudja megoldani a tárolást 
olyan helyeken is, ahová a szekrények nem férnek be. A kiegészítő doboz pedig a 
rendezettséget biztosítja. A vállfák a metaloBox® öltözőszekrények kiegészítőjeként 
is megvásárolhatóak, így garantálva a vendégek maximális kényelmét.

Méretek: 

vállfa: 590 x 410 x 140 mm 
doboz: 110 x 390 x 125 mm
(magasság x szélesség x mélység)

Minimum rendelési mennyiség 200 db.

”

(Ár nettó)

KENGURU A
1.900 Ft/db

(Ár nettó)

KENGURU B
3.000 Ft/db

Jellemzői
- kétoldalú masszív váz 
 a 16 és a 28 esetében
- erős, műanyag 
 ruhaakasztó kampók

Kampók száma: 16 db

Kampók száma: 28 db

Kampók száma: 10 db

Kampók száma: 20 db

Professzionális fogasok

(Ár nettó)

ALU HOOK 16
98.800 Ft/db

(Ár nettó)

ALU HOOK 28
128.800 Ft/db

(Ár nettó)

ALU WALL 
HOOK 10
29.800 Ft/db

(Ár nettó)

ALU WALL 
HOOK 20
58.800 Ft/db

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Jellemzői
- 1000 mm hosszúság 
- 4 db festett, fém ruhaakasztó kampó

Jellemzői
- 1500 mm hosszúság 
- 6 db festett, fém ruhaakasztó kampó

Jellemzői
- 2000 mm hosszúság 
- 8 db festett, fém ruhaakasztó kampó

Fali fogasok közös jellemzői: Álló fogas jellemzői:
stabil, megbízható kivitel   /   I. osztályú natúr lakkozott fenyőléc váz

festett, fém ruhaakasztó kampók   /   süllyesztett csavarfejek
50 mm átmérőjű fémváz   /   műanyag akasztógomb és esernyőtartó
műanyag talprész   /   szétszerelhető kialakítás   /   teljes súly: 5 kg

Méretek:
- magasság: 1730 mm
- talpszélesség: 430 mm
- akasztógomb szélesség: 330 mm

Álló fogasFali fogasok

(Ár nettó)

SNX COATRACK SAVIO
22.400 Ft/db

(Ár nettó)

WALL HOOK 1000
10.300 Ft/db

(Ár nettó)

WALL HOOK 1500
15.600 Ft/db

(Ár nettó)

WALL HOOK 2000
19.800 Ft/db

m
etaloBox

22/511-051
üzem

eltetés
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1080 mm

420 mm

20
00

 m
m

20
00

 m
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 + 
40

0 m
m

420 mm 1080 mm

Fő 
elem

Raktárról:

RACK 2000 / 400

Ár /nettó/  60.600

5

2000

1080

420

150 kg

750 kg

polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Kiegészítő 
elem

Raktárról:

RACK 2000 / 400 EXTR

Ár /nettó/  54.400

5

2000

1040

420

150 kg

750 kg

polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Fő 
elem

Raktárról:

RACK 2400 / 400

Ár /nettó/  70.900

5

2400

1080

420

150 kg

750 kg

polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Kiegészítő 
elem

Raktárról:

RACK 2400 / 400 EXTR

Ár /nettó/  64.700

5

2400

1040

420

150 kg

750 kg

polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7038 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

összeszerelés 
felár ellenében

750 
kg

össz teherbírás

150 
kg/polc

(Ár nettó)

R A C K 
2 4 0 0  /  4 0 0
70.900 Ft/db

(Ár nettó)

R A C K 
2 0 0 0  /  4 0 0
60.600 Ft/db
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1060 mm
420 mm

18
00

 m
m

Fő 
elem

Kiegészítő 
elem

Anyaga: I. osztályú acéllemez 
Alapszín: RAL 9003/ fehér
Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Polcrendszerek

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Raktárról:

R90 1800 / 420
polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Ár /nettó/  40.000

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Raktárról:

R90 1800 / 420 EXTR
polcok száma

magasság

szélesség

mélység

polconkénti teherbírás

teljes teherbírás

Ár /nettó/  33.800

(Ár nettó)

R90 1800 / 420
40.000 Ft/db

összeszerelés 
felár ellenében

450 
kg

össz teherbírás

90 
kg/polc

m
etaloBox

22/511-051
üzem

eltetés
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1600  mm

330 mm
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2170 m
m

2000 mm

2250 mm

50 Fedett kültéri tároló

Jellemzők:

- 5 kerékpár tárolásához
- talajhoz rögzíthető
- galvanizált

Jellemzők:

- galvanizált lábak
- kültéri, műanyag padlécek

1000 mm-es 
változatban is elérhető.

Jellemzők:

- talajhoz rögzíthető
- horganyzott acél szerkezet
- hullámos vastető

(Ár nettó)

BIKE STOP 5
48.800 Ft/db

(Ár nettó)

O U T D O O R 
OP 2000 MM
89.900 Ft/db

(Ár nettó)

S H E L T E R
2 2 0 0
545.000 Ft/db

Fő 
elem

Raktárról:

SHELTER 2200

Ár /nettó/  545.000

Kiegészítő 
elem

Raktárról:

SHELTER 2200 EXTR

Ár /nettó/  455.000

2170

2000

2250

2170

2000

2250

magasság

szélesség

mélység

magasság

szélesség

mélység

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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707 mm

580 mm

51

Jellemzői 

- 240 literes űrtartalom
- 100 kg teherbírás
- alkalmas kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére
- megfelel a DIN 30 740-es szabványnak
- ellenáll az UV sugaraknak
- masszív műanyag kivitel
- 2 db kerék a könnyű mozgatáshoz
- fogantyú a kényelmes használathoz

Választható színek:
kék  /  zöld  /  sárga  /  fekete

(Ár nettó)

BIN 240L
24.900 Ft/db

ÚJ!

Hulladékgyűjtők
Jellemzői 

- 1100 literes űrtartalom
- 510 kg teherbírás
- alkalmas kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére
- megfelel az EN 840-2 és EN 840-3 szabványnak
- ellenáll az UV sugaraknak
- 2 fékezhető és 2 sima forgatható kerékkel 

Választható színek:
kék  /  zöld  /  sárga  /  fekete

(Ár nettó)

BINGO 1100L
134.500 Ft/db

ÚJ!

m
etaloBox

22/511-051
üzem

eltetés
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Egyszerű ez: mi akkor szállítunk, amikorra Ön kéri. Ha sürgősen szeretné berendezni öltözőit, akkor akár 1-2 

napon belül szállítunk és beszereljük öltözőszekrényeit. 

Ha még nincs kész az öltözőhelyiség, és Ön nem szeretné a folyosón vagy a szabad ég alatt tárolni új öltözőszek-

rényeit, akkor is számíthat ránk, mi az Önnek optimális időpontban érkezünk. 

Tetszik az ötlet?

Ha Ön is értékeli a jó i dő zí tést, ak kor bízza magát a metaloBox-ra!

Küldje el nekünk ajánlatkérését, értékesítő munkatársunk azonnal felveszi Önnel a kapcsolatot. Elkészíti a 

kiválasztott termékekre a személyre szabott árajánlatunkat (mennyiségi kedvezményekkel), valamint egyezteti 

Önnel:

- az Ön számára ideális szállítási határidőt, 

- az Ön számára legkedvezőbb szállítási feltételeket,

- és az Önnek megfelelő fizetési feltételeket.

Mi az, hogy metaloBox® on-time?

Szállítás kellemetlen meglepetések nélkül!

Megrendelt öltözőszekrényeit garantáltan sérülésmentesen veheti át, mert 
speciális fémbútorszállító autóval juttatjuk el Önhöz, a helyszíni beállítást pedig 
tapasztalt szakembereink végzik.

A metaloBox® kiszállítási csomag 
a következőket tartalmazza:
 
Szállítás:   díj ellenében
Kiegészítők felszerelése: díj ellenében
Behordás*:   díj ellenében
 
*A termékek autóról történő lepakolása,
az épületbe történő behordása és a helyére állítása.

SZ
ÁL

LÍ
TÁ

S
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Szerviz,
garancia

3 év teljes körű garancia 
(kivéve zárak), 
utánrendelési garancia, 
gyors hibaelhárítás

Raktározás
Magyarország legnagyobb raktárkészlete, a katalógusban 
szereplő termékek folyamatosan raktáron, méret- és 
színválasztási lehetőség

Szállítás
Tapasztalt és igényes 
mB-munkatársak, 
profi csapat, speciális 
fémbútorszállító autók 

szolgáltatásaink
m

etaloBox
22/511-051



54 Régi öltözőszekrény?
 - használt öltözőszekrény beszámítás

Most egyszerűen, 
kedvező feltételekkel 
lecserélheti

Ingyenesen felmérjük 
használt öltözőszekrényei 
állapotát és olyan 
beszámítási árat 
adunk, amit Ön 
biztosan nem fog 
visszautasítani.

További részletekért hívjon bennünket vagy írjon nekünk 
az info@metalobox.hu e-mail címre.



Most egyszerűen, 
kedvező feltételekkel 
lecserélheti

STRAND- ÉS TERMÁLFÜRDŐK
Gránit Gyógyfürdő Zalakaros 1999, 2010
Kehida Termálfürdő Kehidakustány 2002
Igali Gyógyfürdő Igal 2002
Büki Gyógyfürdő Bük 2003
Galerius Élményfürdő Siófok 2006
Algyői Termálfürdő Algyő 2006
Ráckevei Fürdő Ráckeve 2008
Egri Törökfürdő Eger 2008
Gellért Gyógyfürdő Budapest 2009
Széchenyi Gyógyfürdő Budapest 2010
Zsóry Gyógy-és Strandfürdő Mezőkövesd 2010
Eszterházy Strandfürdő Balatonfüred 2010, 2013
Gyulai Várfürdő Gyula 2011
Hajdúnánási Strandfürdő Hajdúnánás 2011
Lukács Gyógyfürdő  Budapest  2012
Római Strandfürdő Budapest 2013
Palatinus Strandfürdő Budapest 2013
Borbála Fürdő Algyő 2014
Félix Fürdő Nagyvárad  2014
Rudas Gyógyfürdő Budapest 2014
Mohácsi Fürdő Mohács 2014
Nymphaea Aqua Park Nagyvárad 2015
Városi Strandfürdő Fehérgyarmat 2015
Siófoki Nagystrand Siófok 2017
Dagály Strandfürdő Budapest 2018
Jonathermal Gyógy- és Élményfürdő Kiskunmajsa 2018
Kisvárda Strandfürdő Kisvárda 2019
Csepeli Strandfürdő Budapest 2019
Hévízi Gyógyfürdő Héviz  2020
Termálfürdő Lakitelek 2020

HOTELEK / SZÁLLODÁK
Natur Med Hotel Carbona **** Hévíz 2002
Hungest Hotel Aqua Sol **** Hajdúszoboszló 2003
Danubius Spa & Conference Hotel **** Visegrád 2004
Spirit Hotel ***** Sárvár 2007
Marriott Hotel ***** Budapest 2007
Hotel President ***** Budapest 2009
Royal Club Hotel **** Visegrád 2009
Velence Resort & Spa **** Superior Velence 2009
Hotel Azúr **** PREMIUM Siófok 2011
Belenus Thermal Hotel *** Zalakaros 2011
LifeStyle Hotel Mátra **** Mátraháza 2011
Park Inn Hotel Sárvár 2012
Hotel Villa Völgy **** Eger 2014
Prestige Hotel **** Superior Budapest 2015
A8 Hotel Budapest 2015
Aria Hotel ***** Budapest 2015
Thermál Hotel Balance 94 ***** Lenti 2015
Castellum Hotel **** Hollókő 2017
Hotel Bonvital  Hévíz 2017
Airport Hotel Budapest**** Superior Budapest 2017
Dorottya Hotel Budapest  2018
Danubius Zrt Hotel-lánc Budapest-Győr-Balatonfüred 2018
Mystery Hotel Budapest 2018
Párizsi Udvar Hotel Budapest 2019
Tó Wellness Hotel Bánk 2019
Avar Hotel Mátrafüred 2019
Mária Valéria Hotel Esztergom 2021

USZODÁK
XII . kerületi Sportközpont Budapest 2000
Bókay Kerti Uszoda Budapest 2003
Nagykanizsai Uszoda Nagykanizsa 2004
Ajkai Uszoda Ajka 2004
Bátonyterenyei Tanuszoda Kht. Bátonyterenye 2005
Nagyatádi Uszoda Nagyatád 2008
Gönci Uszoda Gönc 2008
Ózdi Uszoda Ózd 2008
Acsai Uszoda Acsa 2008
Bátaszéki Uszoda Bátaszék 2008
Váci Uszoda Vác 2008
Tatai Uszoda Tata 2008
Bicskei Uszoda Bicske 2009
Újfehértói Uszoda Újfehértó 2010
Csitáry G. Emil Uszoda Székesfehérvár 2010
Ujlaki Uszoda Budapest, XVII. 2011
Jászberényi Uszoda Jászberény 2013
Nyéki Imre Uszoda Budapest 2014
Csengeri Uszoda Csenger 2014
Tüskecsarnok-Uszoda Budapest 2015
Hódmezővásárhelyi Uszoda   Hódmezővásárhely 2016
TVE Uszoda Budapest 2017
Vilmos Endre Sportuszoda Budapest 2020

FITNESZTERMEK
Béres Alexandra Fitness Budapest 2002
Sport és Szabadidő Kht. Budapest 2005
Szentlőrinci Szabadidőközpont Szentlőrinc 2006
City Home Apartmanház Budapest 2007
Avenue Garden Fitness Budapest 2007
Magnum Szauna Budapest 2007
Star Fitness Budapest 2008
Marczibányi Téri Sportcentrum Budapest 2008
Palm Beach Squash Taksony 2008
F3 Fitness Pécs 2009
Gilda Max Fitness Budapest 2009
Nagykanizsai TE 1866 Vívó Szakosztály Nagykanizsa 2009
Arnold Gym Fitness Budapest 2010
ETO Park Fitness Győr 2010
Cyber Fitness                                       Kecskemét 2011
Lordok Fitness Kft.                               Szigetszentmiklós 2011
Hot Yoga Kft.                                         Budaörs 2011
Fitt Fiatalok  Szeged 2011
SXL Fitness  Budapest 2012
Plaza Fitness Eger 2013
Free and Fit Kft. Budapest  2014
CoolFit Fitness Terem Csepel 2015
Body House Fitness Kecskemét 2016
Fitness Csepel Budapest 2018
Sylver Fitness Szombathely 2018

referenciák
m

etaloBox
22/511-051
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„A metaloBox® Kft-vel több mint 10 éves a kapcsolata 
cégünknek. Az akkoriban vásárolt szekrények alig 
hibásodtak az idők során, így az öltöző felújításakor rögtön 
velük vettük fel a kapcsolatot. A beszerzés során nagyon 
segítőkészek voltak, szakembereik segítettek az új öltöző 
kialakításában és berendezésében. A csere zökkenőmen-
tesen és gyorsan lezajlott. Ezeket utólag is megköszönöm.”

„A Rudas gyógyfürdő és uszoda 2014-ben nagyszabású 
felújításon, bővítésen ment keresztül, ennek keretein 
belül fontos volt számunkra, hogy az új öltözőkben jó 
minőségű és mutatós szekrények legyenek. A régebbi 
öltözőkben már rendelkeztünk metaloBox-os szekré-
nyekkel, így nyugodt szívvel fordultunk újra hozzájuk, 
mert munkatársaik alaposak, megbízható minőségben, 
és időben szállítanak. Megrendelésünkben többféle kiala-
kítású, illetve színű szekrények szerepeltek, mindet a kívánt 
minőségben hozták ki, és zökkenőmentesen szerelték be. 
Az új wellness-részlegünk öltözőszekrényei praktikusak, és 
nagyon szépek lettek.”

Fitness 21

Budapest
Balázs Fülöp Adél 
tulajdonos

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda
Budapest
Divinszky Szabolcs
fürdővezető-helyettes
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„Régi vágyunk volt a most megvalósult beruházás. A több 
mint 100 fiatal sportoló a szekrények segítségével vidám, 
fiatalos és praktikus környezetben öltözhet. Ezzel a közel 
150 éves működésünk legjobb körülményeit tudhatják 
magunkénak. A színes szekrényajtók nagy sikert arattak.”

Balatonfüredi Yacht Club

Balatonfüred
Böröcz István 
ügyvezető igazgató
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„A Palatinus strandra a szekrényeket a metaloBox-tól 
vásároltuk meg. Nyári üzemeltetéshez a képen látható 
laminált bútorlap öltözőszekrényt választottunk, nyáron a 
vendégek kevesebb holmival érkeznek és azt kényelmesen 
tudják tárolni ezekben a rekeszekben is. Az ajtók színesek 
melyek illeszkednek a strand hangulatához. A termék 
beváltotta a hozzá fűzött reményeinket.”

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Palatinus Strandfürdő
Budapest
Rozman Péter
üzemvezető

„A Gyulai Várfürdő Castello Wellness és Szauna parkja 
2011-ben kibővült, a fejlesztéshez 204 új öltözőszekrényt 
szereztünk be. A metaloBox® széles kínálatából több 
szekrénytípusból állítottuk össze az egyedi építészeti 
környezetbe precízen beillesztett öltözőkapacitásunkat. 
Az egyedi kulcsos, minőségi metaloBox® szekrényeinket 
nagyon jól fogadták vendégeink, tisztításuk könnyű és 
kényelmes, az egyedi zárak is kifogástalanul működnek.”

Gyulai Várfürdő Kft.

Gyula
Boros László Attila
ügyvezető
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„Nagyon tetszett, hogy bemutatóautóval elhozták és 
bemutatták a legnépszerűbb öltözőszekrényeiket, és több 
lehetőség közül választhattuk ki az igényeinknek megfelelő 
típust. MDF bútorlapból készült öltözőszekrények mellett 
döntöttünk, egyrészt az elegáns legömbölyített forma 
miatt, másrészt ez a kivitel bírja leginkább a fürdőben lévő 
magas páratartalmat. A szekrényajtók színét pontosan 
a tervezővel egyeztetett árnyalatban tudtuk megren-
delni, ami tökéletesen illeszkedik a fürdőben kialakított 
arculathoz. Az élményfürdő 2006. július 9-i megnyitása 
óta vendégeink megelégedéssel használják az öltözőszek-
rényeket.”

Galerius Élményfürdő és Wellness Központ

Siófok
Zádeczki László
főmérnök
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