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Teljes 
körű
szolgálTaTásT 
nyújTunk

- állAndó ügyfélszolgálAt

- kApcsolAtfelvétel

- ingyenes tAnácsAdás

- ingyenes helyszíni felmérés

- profi szállítás

- profi csApAt

- ingyenes helyszíni beállítás

- kulcsrAkész átAdás
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TalálkozhaTunk 
személyesen is

Berendezzük, 
összeszereljük

Segítünk a
válaSztáSban

Bármikor 
lecserélheti

RaktáRRól 
szállítunk

nálunk van idő 
a részleTekre!
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szekrény

Bármikor 
lecserélheti

“

Major Péter
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mi a metalobox-nál 
szeretjük a munkánkat, 

szeretjük az öltözőszekré-
nyeinket és hisszük, hogy 

ez látszik a berendezett 
öltözők minőségén és a 

termékeinken.

A minőség legtöbbször nem valami 

elvont fogalom, hanem az apró 

részletek összessége, ami az adott 

terméket jól használhatóvá teszi. Öltö-

zőszekrények esetében ez azt jelenti, 

hogy nyújtson biztonságos tárolást 

a holmink számára, legyen prakti-

kusan pakolható, legyen strapabíró és 

esztétikus. A metalobox® öltözőszek-

rényeit ennek szellemében igyekszünk 

évről évre fejleszteni. A masszívabb 

öltözőszekrénylábak, az esztétikusabb 

és praktikusabb belső akasztók, a 

korábbi évek fejlesztéseinek eredmé-

nyei. 

A tényleg mini öltözők praktikus 

berendezése lehet proJect 3/9 (14. 

oldal) kódjelű öltözőszekrény termé-

künk. 

smArto tárolószekrényeink 

420 x 330 mm-es alapterületükkel a 

legkisebb sarkokba is beférnek, extra 

helytakarékosak és 3-féle belső 

kialakítással kaphatóak (44. oldal). 

gyakori problémára nyújthatnak 

praktikus és esztétikus megol-

dást az ablakok alatti falsík 

elé helyezhető, az ablakok 

parapet-magasságának megfe-

lelő méretben készülő rekeszes 

értékmegőrző szekrényeink, a 

pArApet sorozat (22-23. oldal). 

remélem, hogy idén is hasznosan 

forgatja majd megújult 2018-as 

katalógusunkat.
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„Újonnan épült, modern felszereltségű 
iskolánkban, mind a kényelem, mind a biztonság 
szempontjából szerettük volna a lehető legtöbbet 
nyújtani diákjaink számára. ezért döntöttünk 
a metalobox® szekrényei mellett, melyeket a 
tanulók nagy örömmel, lelkesedéssel vettek 
birtokukba, és amelyek bevezetése óta a 
tantermekben is könnyebb rendet tartani. A 
szekrényeknek köszönhetően már nincs itt-ott 
elhagyott, kallódó felszerelés. A metalobox® 
szekrényeivel minden tekintetben elégedettek 
vagyunk, hiszen nemcsak jó minőségűek és 
praktikusak, hanem esztétikusak is. élénk 
színeikkel vidám, barátságos hangulatot kölcsö-
nöznek a folyosóknak.”

Kossuth Lajos Általános Iskola

Tinnye
Hargitai Adrienn
angoltanár
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ruhaakasztó rúd

project 4/8

(ár nettó)

133.700 ft/db

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

(lásd 35. oldal)

ülőpad: 
osp pr 4-4/8-3ff

(lásd 19. oldal)

1.400 Ft/ajtó  1.950 Ft/ajtó 29.300 Ft/db 

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

133.700 ft/db113.100 ft/db91.500 ft/db

Project 2/4

4
1800
600
500

Project 3/6

6
1800
900
500

Project 4/8

8
1800
1200
500

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

Alapfelszereltség 

rövidajTós 
öltözőszekrények

120 mm-es lÁB

“ ha annyira kevés a hely a folyosón, hogy még a „z”-ajtós típus sem fér el, ezt a megol-
dást ajánlom partnereinknek. elsősorban akkor ajánlom ezt a típust, ha a diákok kevés holmival 
érkeznek az öltözőbe és nincs szükség nagy helyre, hosszabb kabátok, táskák stb. elhelyezésére 
az öltözőszekrényekben.

Gerlach Tímea
értékesítő

RendelheTő exTRA TARTozékok

Raktárról: Raktárról: Raktárról:

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

plusz polc:
proJect/
shelf300

(lásd 30. oldal)

4.700 Ft/db
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„oktatócentrumunkban a „z”-ajtós öltözőszekré-
nyeket az alsó tagozatos tanulóink, a rövidajtósokat 
a felsős diákok használják. A metalobox-tól vásárolt 
szekrényeket a tantermekben helyeztük el az iskola 
képéhez illeszkedő színes ajtókkal. tanulóink 
könyveket, füzeteket, ruhákat, személyes tárgyakat 
tárolnak bennük. A főkulcsos rendszer segítsé-
gével könnyen megoldható az otthonfelejtett, vagy 
elvesztett kulcsok problémája. A metalobox® termé-
keivel és szolgáltatásaival elégedettek vagyunk, 
szívesen ajánljuk más tanintézményeknek is.”

Perspektíva Oktatócentrum

Miskolc
Petőné Szeszák Anita 
gazdasági vezető
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“ A legkedveltebb öltözőszekrény vásárlóink körében! Azoknak a partnereimnek 
ajánlom, akiknél kevés a hely az öltözőhelyiségben és sok diáknak kell helyet biztosítani. Az 
öltözőszekrény masszív és esztétikus, a rekeszekben kényelmesen elfér a hosszú télikabát is.

dombai krisztina
értékesítő
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120 mm-es lÁBnévtáblatartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül2 dB ruhaakasztó kampó

ruhaakasztó rúd

project Z6 new

(ár nettó)

125.500 ft/db

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

(lásd 35. oldal)

1.400 Ft/ajtó   1.850 Ft/ajtó 

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

125.500 ft/db92.500 ft/db

Project z4

4
1800

700
500

Project z6

6
1800
1020
500

„Z”-AjTós 
öltözőszekrények

Alapfelszereltség 

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

RendelheTő exTRA TARTozékok

Raktárról: Raktárról:

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

ülőpad: 
osp pr neWz6

(lásd 19. oldal)

lábkeret: 
lk g pr neWz6

(lásd 30. oldal)

14.500 Ft/db 28.300 Ft/db 
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„A szegedi tudományegyetem sportközpontja 
közel 6000 hallgató heti rendszeres sportolását 
szervezi. Ahhoz, hogy az egymást váltó csoportok 
esztétikailag és biztonsági okok miatt is a lehető 
legjobb körülmények között tudjanak átöltözni 
és értékeiket is megfelelően el tudják helyezni, 
olyan öltözőszekrényekre volt szükségünk, amit 
a metalobox® szállított számunkra, ráadásul 
a hallgatók kényelmi igényeit is megfelelően 
szolgálják. Az átöltözéshez kapcsolt szervezési 
és szolgáltatási szabályok következtében 
nincsenek öltözői lopások és az egyetemen 
kívüli, különféle sportági edzésekre járóknak is 
megfelelő feltételeket biztosítanak az öltözőszek-
rények. Az árban, szállításban, kiegészítőkben, 
utánrendelésben maximálisan igyekeznek a 
megrendelő igényeit kielégíteni.”

Szegedi Tudományegyetem 
Sportközpont
Szeged
Szabó József
sportközpont vezető
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proj ect 4

(ár nettó)

99.800 ft/db

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

(lásd 35. oldal)

ferdetető: 
top pr4 / 30 

(lásd 30. oldal)

RendelheTő exTRA TARTozékok

1.400 Ft/ajtó  2.950 Ft/ajtó 20.900 Ft/db

3 pontos zár: 
z3-point kit mboX

3.400 Ft/db 

polC / kalaptartó 2 dB ruhaakasztó kampó

ruhaakasztó rúd120 mm-es lÁB

1 dB törülközőtartó 1 dB esernyőtartó

névtáblatartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

Alapfelszereltség 

HosszúajTós 
öltözőszekrények

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

“ A legelfogadottabb, legelterjedtebb megoldás! ebben az öltözőszekrényben mindennek 
megvan a helye, kényelmesen elhelyezhetők a kabátok, táskák, cipők. tökéletes kivitelű öltöző-
szekrény, ezért azoknak a partnereinknek ajánlom, akik hosszú távon, kényelmesen szeretnék 
megoldani a diákok öltözködési gondjait.

oláh Anita
kereskedelmi igazgató

99.800 ft/db82.200 ft/db60.600 ft/db

Project 2

2
1800
600
500

Project 3

3
1800
900
500

Project 4

4
1800
1200
500

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

Raktárról: Raktárról: Raktárról:
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rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.
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500 m
m 1200 mm

18
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Chemark Termelő, 
Kereskedő Kft.

Peremarton

project 3ff

(ár nettó)

113.100 ft/db113.100 ft/db82.200 ft/db

Project  2FF
rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

2
1800
800
500

Project  3FF

3
1800
1200
500

válaszfalas 
öltözőszekrények

Raktárról: Raktárról:

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

12
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2 dB ruhaakasztó kampó

ruhaakasztó rúd füGGőleGes Belső vÁlaszfal

120 mm-es lÁB

névtáblatartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
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1 dB törülközőtartó 1 dB esernyőtartó

polC / kalaptartó

project 2ffc

(ár nettó)

101.800 ft/db

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

(lásd 35. oldal)

3 pontos zár: 
z3-point kit mboX

ferdetető: 
top pr 2ff/30

(lásd 30. oldal)

1.400 Ft/ajtó  3.550 Ft/ajtó-tól 17.800 Ft/db-tól 3.400 Ft/db 

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

101.800 ft/db60.600 ft/db

Project 1FFc

1
1800

500
500

Project 2FFc

2
1800
1000

500

válaszfalas, 
cIpŐTArTós 

öltözőszekrények

“ válaszfalas öltözőszekrényeinkben a belső elválasztással az utcai és az iskolai gyakor-
lati órákon használt munkaruha kényelmesen és higiénikusan, egy ajtó mögött különíthető el. praktikus 
helykihasználással esztétikusan elhelyezhető bármely típusú öltözőhelyiségbe.

lászló Ágnes
értékesítő

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

Alapfelszereltség 

RendelheTő exTRA TARTozékok

Raktárról: Raktárról:

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.
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15.200 Ft/db

Alapfelszereltség 

RendelheTő exTRA TARTozékok

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

1.400 Ft/ajtó  950 Ft/ajtó 

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

kisrekeszes 
öltözőszekrény

névtáblatartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

120 mm-es lÁB

900 mm

300 mm

500 m
m

18
0

0
 m

m

project 3/9

(ár nettó)

101.800 ft/db

előfordul, hogy egy öltözőben kevés a hely, de mégis szükség van egy optimális méretű 
öltözőszekrényre. proJect 3/9 kisrekeszes öltözőszekrényünk a megoldás erre a problémára, hiszen 
elfér benne egy nagyobb táska, de akár egy összehajtott kabát is. kiegészítésként is tökéletes a nagyobb 
rekesszel rendelkező szekrények mellé, hiszen külső megjelenésében tökéletesen alkalmazkodik a 
proJect termékcsaládhoz.

daróczi krisztina
értékesítő

“

15.000 Ft/db

lábkeret: 

(lásd 30. oldal)

ferdetető: 
 

(lásd 30. oldal)

18.800 Ft/db
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főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

15.200 Ft/db

800 mm

400 mm

500 m
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18
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1 dB törülközőtartó

1 dB esernyőtartó
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120 mm-es lÁBnévtáblatartóCIpőtartó polC

BepakolÁst könnyítő, kIhajtható ruhaakasztó rúd

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

Handicap pr 2/800

(ár nettó)

174.900 ft/db

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

Alapfelszereltség 

öltözőszekrény
mozgássérülTek 

számára

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

színes ajtók:

(lásd 35. oldal)

3.550 Ft/ajtó 13.500 Ft/db

RendelheTő exTRA TARTozékok

lábkeret: 

(lásd 30. oldal)

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

1.400 Ft/ajtó  

ferdetető: 
 

(lásd 30. oldal)

17.800 Ft/db



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!

16
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2000 mm

330 mm

2000 mm
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740 mm

oP SHoe-SHeLF 1000

oP SHoe-SHeLF 1500

oP SHoe-SHeLF 2000

Lekerekített 
élek

Műanyag, fekete 
talpvédő kupak

Süllyesztett 
csavarfejek

Masszív 
alátámasztás

ö
ltö

ző
p

a
d

o
k

m
eta

loB
o

x
2

2
/5

11-0
5

1

ülőpadBa süllyesztett Csavarok

porfestett aCéllÁBak ruhaakasztó kampó

az ülőlap és a hÁttÁmla I. osztÁlyú natúr lakkozott fenyőléC

o p  2 0 0 0

(ár nettó)

45.200 ft/db

op e/ H 2000

(ár nettó)

68.900 ft/db

op K / H 2000

(ár nettó)

92.500 ft/db

öLTöZŐpADOk

cIpŐTArTó pOLc

Alapfelszereltség 
oP 2000

hossz. 2000

45.200 ft/db

oP 1500

hossz. 1500

41.000 ft/db

oP 1000

hossz. 1000

34.900 ft/db

1000

oP k/H 2000

hossz. 2000

92.500 ft/db

hossz.

12.400 ft/db
(op 1000 és op e/h 1000 
padokhoz)

1500hossz.

15.600 ft/db
(op 1500 és op e/h 1500 
padokhoz)

hossz. 2000

17.700 ft/db
(op 2000 és op e/h 2000 
padokhoz)

Raktárról:

Raktárról:

Raktárról:

Raktárról:

oP e/H 2000

hossz. 2000

68.900 ft/db

Raktárról:

oP e/H 1500

hossz. 1500

59.600 ft/db

Raktárról:

oP e/H 1000

hossz. 1000

48.300 ft/db

Raktárról:



Balatonfüredi Yacht Club

Balatonfüred
Böröcz istván
ügyvezető igazgató

„régi vágyunk volt a most megvalósult beruhá-
zás. A több mint 100 fiatal sportoló a szekrények 
segítségével vidám, fiatalos és praktikus környe-
zetben öltözhet. ezzel a közel 150 éves működésünk 
legjobb körülményeit tudhatjuk magunkénak. A 
színes szekrényajtók nagy sikert arattak.”

18
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1200 mm

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!
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“ Az öltözőszekrény alá szerelt ülőpad remek megoldás a higiénia és a tisztaság szempont-
jából. A tanulóknak nagyon kényelmes, mindig van hová leülni, van hely kényelmesen átöltözni. 
Az öltözőszekrény alatt könnyű takarítani.

Gerlach Tímea
értékesítő

project 4

(ár nettó)

99.800 ft/db

o S p  p r
4 - 4 / 8 - 3 f f

(ár nettó)

29.300 ft/db

ÜLŐpADOs
öltözőszekrények

19



300 mm

18
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500 m
m 900 mm

18
0

0
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500 m
m 900 mm

300 mm

RekeSzek méReTe:
185 x 300 x 500 mm

RekeSzek méReTe:
142 x 300 x 500 mm

b o x  3 / 3 0

(ár nettó)

236.700 ft/db

b o x  3 / 2 4

(ár nettó)

216.100 ft/db

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.

“20
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RekeSzek méReTe:
215 x 300 x 500 mm

b o x  3 / 2 1

(ár nettó)

195.500 ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7035 / világosszürke és ral 5015 / kék Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

ferdetető: 
top ll boX/30

(lásd 30. oldal)

1.400 Ft/ajtó  25.100 Ft/db

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

színes ajtók:

950 Ft/ajtó

kisrekeszes 
érTékmegŐrZŐ
szekrények
Alapfelszereltség 

RendelheTő exTRA TARTozékok

15.600 Ft/db

lábkeret: 
lk g boX

(lásd 30. oldal)
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parapet 3/9

(ár nettó)

92.500 ft/db

parapet 3/12

(ár nettó)

113.100 ft/db

RekeSzek méReTe:
240 x 300 x 500 mm

RekeSzek méReTe:
175 x 300 x 500 mm

„mivel a termelési szüneteinkben nincs 
idő és lehetőség arra, hogy a dolgozóink 
visszamenjenek az öltözőkbe, ezért szükségünk 
volt olyan szekrényekre, amikben a napi 
dolgaikat (mobiltelefon, palackos víz, eszközök) 
tudják tárolni a termelési sorok közelében. 
gyárainkat körbe ablakkal építettük, hogy 
minél több természetes fény jusson be, és ezt a 
szekrényekkel sem szerettük volna eltakarni, 
így a parapet értékmegőrzőket választottuk.”

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Székesfehérvár
Tóth Zsuzsanna
gyárigazgatói asszisztens

22
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pArApet® termékcsaládunkkal nincsenek 
többé kihasználatlan terek, főleg ami az ablakok alatti 
szabadon álló falfelületet illeti. Az épület és helyiségek 
adottságai többé nem jelenthetnek akadályt, az alacsony 
értékmegőrző szekrényeinknek bárhol lehet helyet találni. 
remek kiegészítői magas társaiknak, azokkal együtt 
tökéletes összhang teremthető.

“

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

színes ajtók:

1.400 Ft/ajtó  950 Ft/ajtó 

parapet 3/15

(ár nettó)

123.400 ft/db

RekeSzek méReTe:
136 x 300 x 500 mm

ParaPeT 
érTékmegŐrZŐ
szekrények
Alapfelszereltség 

merevített ajtókkönnyen tIsztítható, peremmentes polCok

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

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

RendelheTő exTRA TARTozékok

15.600 Ft/db

lábkeret: 
lk g boX

(lásd 30. oldal)
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Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

Kecskemét
dr. Főzőné Timár Éva
intézményvezető

„A kecskeméti bolyai János gimnázium diák-
jai évekig sulibox® szekrényeket béreltek, majd a 
2015/2016-os tanévtől metalobox® szekrényeket 
vásároltunk. A szekrények nagyon népszerűek a 
diákok körében. A számzáras lakatokkal ellátott 
értékmegőrző szekrények használata óta nagyobb 
a rend az iskolában és természetesen az értékmeg-
őrző szerepe sem elhanyagolható. A színesre festett 
ajtók egyéni hangulatot kölcsönöznek az épület 
folyosóinak.”
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300 mm

RekeSzek méReTe:
393 x 300 x 500 mm

b o x  3 / 1 2

(ár nettó)

164.600 ft/db

24



18
5

0
 m

m

500 m
m 900 mm

300 mm

A boX 3/12 és 3/15 szekrényeink népszerűségüket annak 
köszönhetik, hogy rendkívül sokoldalúan felhasználhatóak. elfér 
bennük hátizsák, tornafelszerelés, könyvek, vagy éppen személyre 
szóló eszközök, melyekre vigyázni kell.

“

perforált 
ajtós, 
intenzív 
szellőzés
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Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
RekeSzek méReTe:
311 x 300 x 500 mm

b o x  3 / 1 5

(ár nettó)

180.100 ft/db

érTékmegŐrZŐ
szekrények

RendelheTő exTRA TARTozékok

főkulcsos zárak: 

(lásd 33. oldal)

ferdetető: 
top ll boX/30

(lásd 30. oldal)

színes ajtók:

1.400 Ft/ajtó  25.100 Ft/db 15.600 Ft/db950 Ft/ajtó

merevített ajtókkönnyen tIsztítható, peremmentes polCok

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

Alapfelszereltség 

lábkeret: 
lk g boX

(lásd 30. oldal)
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BIztonsÁGosan vIsszahajtott élek

könnyen tIsztítható, peremmentes polCok

Alapfelszereltség 

Akár több, 25 rekeszes értékmegőrző 
szekrény is egymás alá, mellé szerelhető a falon, így 
tetszőleges méretű, esztétikus zálogmegőrző rendszer 
építhető. A rendszer a későbbiekben bármikor bővíthető 
további elemekkel. A diák, miután leadta az értékeit, 
megkapja azt a kulcsot, amelyikkel a zálogmegőrző 
kis fakkját bezárták, és optimális esetben ugyanazzal 
a kulccsal öltözőszekrényét is ki tudja nyitni. A 
megoldás praktikus, egyszerű és hosszú távon rendkívül 
költségbarát, hiszen arra ösztönzi az Ön diákjait, hogy 
öltözőszekrénykulcsaikat ne veszítsék el.

“

RekeSzek MéRete:
140 x 200 x 200 mm

SzekRény MéRete: 
720 x 1000 x 200 mm

fali kisrekeszes 
érTékmegŐrZŐ
szekrény

b o x  5 / 2 5

(ár nettó)

164.600 ft/db

400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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pótkulcsok tárolására egyajtós 
kivitelben, 30-200 férőhelyig. A színes 
jelzősorok és a dokumentáció megköny-
nyíti az eligazodást a kulcsok között.

“

BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

Állítható maGassÁGú, szÁmozott, színes kulCstartó sínek

GalvanIzÁlt kulCstartó kampók

Beépített kulCsnyIlvÁntartó füzet (kIvéve: key 30)

K e y  3 0

(ár nettó)

29.700 ft/db

K e y  5 0

(ár nettó)

40.000 ft/db

K e y  2 0 0

(ár nettó)

70.900 ft/db

kulCsTároló
szekrények

Alapfelszereltség 

K e y  1 0 0

(ár nettó)

50.300 ft/db

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 9002 / fehér Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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megkönnyíti 
a takarítást 

a szekrények alatt

a könnyebb 
eligazodásért

a 120 mm 
magas láb

névtáblatartónálunk 
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
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+ 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: 1.400 Ft/ajtó 
 
A főkulcsos rendszerű zár utánrendelés esetén: 
3.750 Ft/ajtó. 

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

A részleteket lásd a 32-33. oldalon!

– ha maximális biztonságot szeretne

FŐkuLcsOs 
renDsZerű ZárAk

renD A TeTŐn PrakTikus 
HelykiHasználás

gALvAnIZáLT LáBkereT
- hOssZABB éLeTTArTAm

renDeLheTŐ exTrA TArTOZékOk!

plusz polc elhelyezésével 

tegyen még nagyobb rendet 

az öltözőszekrényekben!

galvanizált lábkeretek öltözőszekrényekhez 
és értékmegőrző szekrényekhez. 

MaxiMális védeleM a korrózió ellen!

Az ár csak a

ferdetetőre vonatkozik!

(ár nettó)

16.700 ft/db-tól

- ferdetető öltözőszekrényekre

– Plusz Polc 
öltözőszekrényekhez

A szekrényekhez kifejlesz-

tett 30 fokos ferdetetőnek 

köszönhetően könnyebb a 

takarítás, sem a por, sem 

a diákok által feldobált 

szemét, ételmaradék nem 

marad az öltözőszekrények 

tetején.

project / 
SHelf 300

(ár nettó)

4.700 ft/db

30

felára: 
700 Ft/db 

öltözőszekrény 
vásárlása 

esetén.

lakaT

Jellemzők

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

Z padlocK
1 2 0 / 6 , 5

(ár nettó)

1.070 ft/db

metaloBox® kft. által forgalmazott lakat.
az itt feltüntetett ár csak a lakatra vonatkozik!



100
Huf

PrakTikus 
HelykiHasználás

renDeLheTŐ exTrA TArTOZékOk!
Jellemzők

- egy pénzérmével működtethető

- főkulcs a zárhoz
- változó felhasználónál ajánljuk

pénZBeDOBós  
zár

Z  e u r o l
c o i n

(ár nettó)

10.300 ft/db

plusz polc elhelyezésével 

tegyen még nagyobb rendet 

az öltözőszekrényekben!

– Plusz Polc 
öltözőszekrényekhez

Jellemzők

- 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 felhasználónál ajánljuk

Z  e u r o l
c o d e

(ár nettó)

11.300 ft/db

sZámkOmBInácIós  
zár

31

a képen látható lakat csak illusztráció. 
a metalobox-nál kapható lakatról a 
részleteket megtalálja a 30. oldalon.

a képen látható lakat csak illusztráció. 
a metalobox-nál kapható lakatról a 
részleteket megtalálja a 30. oldalon.

felára: 
1.000 Ft/db 

öltözőszekrény 
vásárlása 

esetén.

felára: 
700 Ft/db 

öltözőszekrény 
vásárlása 

esetén.

lakaTkilinCs 
exTrA

lakaTkilinCs 

Jellemzők

- 360°-ban körbeforgatható
- 4-8 mm átmérőjű lakatszárhoz

- minden típusú metalobox® 
 szekrénybe illeszkedik

Jellemzők

- 360°-ban körbeforgatható
- a lakat csak benyomott 

 állapotban zárható
- 3-6 mm átmérőjű lakatszárhoz

- minden típusú metalobox®  
 szekrénybe illeszkedik
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nálunk 
már BeváLT 
A FŐkuLcsOs 
rendszer!

“
32

„Az Újbudai grosics gyula sport 
általános iskolában a szekrényeket 
a 6-7-8. évfolyamosok használják. A 
szekrényeket főkulcsos zárrendszerrel 
rendeltük meg, mivel úgy éreztük, hogy 
a felső tagozatosok kellőképpen érettek 
arra, hogy ne veszítsék el a kulcsokat. 
maximálisan elégedettek vagyunk ezzel 
a zártípussal, mivel így a feledékeny 
gyerekek rekeszeit is ki tudjuk nyitni. 
erre több alkalommal szükségünk is 
volt, ami szintén bizonyítja, hogy jól 
döntöttünk. Jó szívvel, őszintén ajánljuk 
a metalobox® szekrényeket ezzel a zártí-
pussal!”

Újbudai Grosics Gyula 
Sport Általános Iskola

budapest
kiss mihály 
igazgató



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 diákoknak 1 kulcs 
a saját rekeszeikhez

Önnek 1 FőkUlCS, 
AmI mIndenT nYIT!

A zár felára öltözőszekrény 
vásárlása esetén: 1.400 Ft/ajtó  
utánrendeléskor: 3.750 Ft/ajtó
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kUlCSReGISzTRÁCIÓ:
hogy ne legyen két azonos zár 

öltözőszekrény-rekeszeihez

eGY dB FőkUlCS: 
a biztonságos és praktikus 

öltözőszekrény-használathoz

AjÁNDÉk!

33



maTT 
fesTés, 
jó megjelenés!
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35
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 a megrendelt darab-

számtól függően változhatnak. színes ajtós öltözőszekrény vásárlásakor minden esetben 

kérje személyre szóló ajánlatunkat. A színek kiválasztásában is segítünk Önnek!

Ár: 1.850-4.550 Ft/ajtó
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
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Jellemzők:
- fekete fémváz 
- lyukacsos erős műanyag ülő- és háttámla 
- rakásolható
- terhelhetőség: 120 kg

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

Szín:
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 kollegáink is szívesen használják.” 

Zádor-Hús Kft.

Budapest
Nagy József
üzemvezető 

S n a c K
b a S i c

(ár nettó)

10.200 ft/db

S n a c K
t a b l e
1 2 0  /  w

(ár nettó)

41.100 ft/db

faminTázaTú 
éTkeZŐgArnITúrA

BAsIc 
éTkeZŐgArnITúrA
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Jellemzők:
- fekete fémváz
- rétegelt fa ülő- és háttámla
- rakásolható
- terhelhetőség: 120 kg

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

Szín:
váz: fekete
ülőlap: bükkdekor m
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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

S n a c K
b a S i c
w o o d

(ár nettó)

15.400 ft/db

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

18
0

0
 m

m

500 m
m 700 mm

350 mm

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

szIntezhető lÁBak szellőzés

ruhaakasztó rúd

l a mino Z4

(ár nettó)

102.800 ft/db

öltözőszekrények  
LAmInáLT BúTOrLApBóL

1.400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

68.900 ft/db

LAmiNo 2

2
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

Raktárról:

LAmiNo 2/4

4
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

82.200 ft/db
Raktárról: Raktárról:

102.800 ft/db

LAmiNo z4

4
1800

700
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

LAmiNo 2/6

6
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

Raktárról:

92.500 ft/db

nyír

natúr 
tölgy

opál 
tölgy

marbello 
cseresznye

wenge

cseresznye

öreg 
cseresznye

bavaria 
bükk

vanília

cappucino

szürke

bordó

sárga

narancs

pasztellzöldF
e

L
Á

R
a

S
 S

z
ín

e
k

:

Alapfelszereltség 

“ A melegebb, fahatású bútorokat kedveli? lamino sorozatunkból 
különböző rekeszkialakítású és -méretű, az Ön ízlésének leginkább megfelelő 
öltözőszekrényeket választhat. A laminált bútorlapból készült öltözőszekré-
nyeinket azokba az iskolákba ajánljuk, akik igazán szép, kényelmes és modern 
öltözőt vagy folyosót akarnak berendezni diákjaik számára. Az egyedi, vidám 
és több variációban rendelhető színes szekrényajtók feldobják az öltözők 
hangulatát. szériafelszerelésként - felár nélkül - az oldalon található színek 
közül választhat.
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Alapszín: szekrénytest fehér, a képen látható ajtók cseresznye és opál tölgy színűek

szIntezhető lÁBak

öltözőszekrények  
LAmInáLT BúTOrLApBóL

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

ö
ltö

ző
m

eta
loB

o
x

A RaL színskála 
alapján bármelyik 

színt kiválaszthatja

R e n d e l h e T ő 
S z í n e k 
( F e L Á R n é L k ü L ) :

2
2

/5
11-0

5
1

18
0

0
 m

m

500 m
m 700 mm

350 mm

az ajtók színe a ral-színskÁlÁBól vÁlasztható (felÁr nélkül)

szellőzés ruhaakasztó rúd

m d f  Z 4

(ár nettó)

132.700 ft/db

99.800 ft/db

mDF 2

2
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

Raktárról:

mDF 2/4

4
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

112.100 ft/db
Raktárról: Raktárról:

132.700 ft/db

mDF z4

4
1800

700
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

mDF 2/6

6
1800
600
500

rekesz sz.

mag.

szél.

mély.

Raktárról:

122.400 ft/db

öltözőszekrények  
mDF BúTOrLApBóL

Az mdf-sorozat tagjai homogénebb, tömörebb bútorlapból 
készülnek. A választható színű öltözőszekrény-ajtók és a lekerekített élek barát-
ságos, 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-soroza-
tunkból ízlésének és igényeinek megfelelően különböző kialakítású és rekesz-
méretű öltözőszekrényeket választhat.

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

Alapfelszereltség 

1.400 FT/AJTÓBIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)
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1800 mm450 m
m

2
0

0
0

 m
m

40kG

teherbírás
polconként

TolóajTós 
szekrények

Raktárról: Raktárról: Raktárról: Raktárról:

Állítható maGassÁGú polC

nem kell összeÁllítanI, kolléGÁInk a helyszínen összeszerelIk a szekrényeket

BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

slide® szekrényünk ideális társ a 
szertárban. tolóajtóinak köszönhetően a szűkebb 
helyeken is könnyedén hozzáférhet a tartalmához.
“

S l i d e
2 0 0 0 / 1 8 0 0

(ár nettó)

154.400 ft/db

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

40

133.800 ft/db

SLiDe 2000/1200

4
2000
1200

450

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

92.600 ft/db

SLiDe 900/1200

1
900

1200
450

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

113.200 ft/db

SLiDe 900/1800

2 x 1
900

1800
450

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

154.400 ft/db

SLiDe 2000/1800

2 x 4
2000
1800

450

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

Alapfelszereltség 
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1000 mm
400 m

m

18
0

0
 m

m

2 ponton zÁródó BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

4 dB Állítható maGassÁGú polC

a lIGht 1800/600 eGy ponton zÁródó zÁrral

kelemen erika
értékesítő

l i g H t
1 8 0 0  /  1 0 0 0

(ár nettó)

71.900 ft/db

30kG

teherbírás
polconként

Alapfelszereltség 

könnYű 
tárolószekrények

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

71.900 ft/db61.600 ft/db51.300 ft/db

LiGHt 1800/600 LiGHt 1800/800 LiGHt 1800/1000

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

Raktárról: Raktárról: Raktárról:

41

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

polcok sz.

mag.

szél.

mély.

4
1800
600
400

4
1800
800
400

4
1800
1000

400



40kG

teherbírás
polconként

2 ponton zÁródó BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal) középen vÁlaszfal

a joBB oldalI rekeszBen 3 dB Állítható maGassÁGú polC

a Bal oldalI rekeszBen 1 dB vÁllfatartó rúd

“

m u l t i
1 8 0 0  /  1 0 0 0

(ár nettó)

101.800 ft/db

univerzális tárolószekrény ruházat, 
sportfelszerelés és sporteszközök 
egy helyen való tárolására.

Alapfelszereltség 

kOmBInáLT 
tárolószekrény

1000 mm

400 m
m

18
0

0
 m

m

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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18
0

0
 m

m

600 mm

400 m
m

40kG

teherbírás
polconként

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.

BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)4 dB polC

seprűtÁroló rekesz

“

“

szertá
r

m
eta

loB
o

x
2

2
/5

11-0
5

1

daróczi krisztina
értékesítő

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

c l e a n
1 8 0 0  /  6 0 0

(ár nettó)

72.000 ft/db

Alapfelszereltség 

TAkArÍTóesZköZ-
Tároló
szekrény
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18
0

0
 m

m

330 m
m

420 mm

18
0

0
 m

m

330 m
m

420 mm
18

0
0

 m
m

330 m
m

420 mmS m a r t o
w a r d r o b e

(ár nettó)

56.500 ft/db

S m a r t o
c l e a n

(ár nettó)

61.600 ft/db

S m a r t o
m u l t i

(ár nettó)

51.300 ft/db

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

smarTo
tárolószekrények

Ha minden hely számít
- okos megoldás a maradék helyekre
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2
0

0
0

 m
m

450 m
m 1180 mm

kABáTTárOLó  
szekrény

Alapfelszereltség 

3 ponton zÁródó, süllyesztett, forGókIlInCses zÁr

2 dB polC 1 dB ruhaakasztó rúd

w a r d r o b e
1 2 0 0 !

(ár nettó)

154.400 ft/db

szertá
r

m
eta

loB
o

x
2

2
/5

11-0
5

1

kabáttároló szekrényünk nemcsak a 
rendetlenséget szünteti meg, de használatával a 
munkatársak kényelmét is tovább növelheti.

“

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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WB neW WB neW h1 WB neW h2 WB neW D

40 mm vastagságú, 
magas minőségű, 
stabil bükk munkalap, 
800 kg teherbírással

állítható magasságú láb 
opcióként választható. 

biztonsági zár 
(két kulccsal),
mely egyszerre 
bezárja az összes 
fiókot

90 %-ig kihúzható, 
70 kg-ig terhelhető 
fiókok

w b  n e w
2 0 0 0  H 2

(ár nettó)

195.500 ft/db

Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

46

fiókok sz. mag. 
(mm)

szél.
(mm)

mély. 
(mm) Ár (nettó)

- 880
1500
2000

700
92.500

102.800

fiókok sz. mag. 
(mm)

szél.
(mm)

mély. 
(mm) Ár (nettó)

1 db 880
1500
2000

700
144.000
154.300

fiókok sz. mag. 
(mm)

szél.
(mm)

mély. 
(mm) Ár (nettó)

2 db 880
1500
2000

700
185.200
195.500

fiókok sz. mag. 
(mm)

szél.
(mm)

mély. 
(mm) Ár (nettó)

1 szekr. 880
1500
2000

700
164.600
174.900

raktárról: raktárról: raktárról: raktárról:

neW munkapadok



központi zár
(két kulccsal)
mely egyszerre bezárja
az összes fiókot

feliratozható 
fiókfogantyú

opcióban választható 
fiókosztó fémlapok

4 db kerék, amelyből 
a két első fékezhető 
(gurulós konténer)

műanyag fül a fiókok 
biztonságos nyitása 
érdekében (gurulós konténer)

c-rOLL 
780 / 580 H3

fiókok magassága (mm):  1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 300

c-roLL 780/580 H3

Ár /nettó/ 174.900

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

3 db
785
578

600

Raktárról:

c-rOLL 
910 / 730 h4

fiókok magassága (mm):  1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 300

c-roLL 910/730 H4

Ár /nettó/ 205.800

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

4 db
910
731

600

Raktárról:

m
ű

h
ely

m
eta

loB
o

x
2

2
/5

11-0
5

1

c - r o l l
780 / 580 H3

(ár nettó)

174.900 ft/db

Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

47fiókos konténerek

c - F I x 
840 / 580 h3

fiókok magassága (mm):  1 x 150 / 2 x 300

c-FiX 840/580 H3

Ár /nettó/ 144.000

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

3 db
 840
578

600

Raktárról:

c - F I x 
1220 / 580 h5

fiókok magassága (mm): 1 x 100 / 1 x 125 / 3 x 300

c-FiX 1220/580 H5

Ár /nettó/ 205.800

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

5 db
1215
578

600

Raktárról:
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m

433 mm

13
5

7 
m
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433 mm

590 m
m

590 m
m

48

központi zár 
(két kulccsal) 

könnyen 
kihúzható fiók

din A4 típusú, 
függeszthető 
irattartók részére, 
amelyekből 
fiókonként 
80–100 db 
helyezhető el

A metalobox file® szekrényei esztétikus, jó minőségű és bizton-
ságos segítői mindenkinek, aki függőmappákkal dolgozik. A függőmappa 
szekrények lelke a jól működő és stabil fiók. ha a fiókok szorulnak, gyengék, 
teher alatt meghajlanak, nehezen záródnak, vagy nehezen nyílnak, akkor oda 
a hatékony és élvezetes munkavégzés. A file® fiókok teljes terhelés mellett 
is halkan és könnyen nyithatóak, zárhatóak. minden mappa könnyen hozzá-
férhető, vagy visszahelyezhető, mert a fiókok 100%-ig kihúzhatóak. A szek-
rény minden fiókja egyetlen központi zárral nyitható / zárható. Alapárban 
jár Önnek a borulás elleni védelem, azaz egyszerre csak egy fiók húzható ki, 
így elkerülhetőek a kellemetlen meglepetések. válasszon Ön is a file® szek-
rények közül és tegye munkáját szó szerint gördülékennyé!

“

f i l e 4

(ár nettó)

92.600 ft/db

f i l e 2

(ár nettó)

82.300 ft/db

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



420 m
m 1000 mm

420 m
m 1000 mm
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49
Klasszikus design, tökéletes biztonság és ideális 

kialakítás, amelyek miatt DOCUMENT® szekrényünk a 
legjobb társ az irodában.

3 ponton zÁródó BIztonsÁGI zÁr (két kulCCsal)

50 kG-IG terhelhető polCok

1 dB Állítható maGassÁGú polC (doCument 1000/1000)

4 dB Állítható maGassÁGú polC (doCument 1980/1000)
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1Anyaga: I. osztályú acéllemez  Alapszín: ral 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

d o c u m e n t
1 9 8 0 / 1 0 0 0

(ár nettó)

92.500 ft/db

d o c u m e n t
1 0 0 0 / 1 0 0 0

(ár nettó)

71.900 ft/db

Alapfelszereltség 

fém iraTTároló 
szekrények“

50kG

teherbírás
polconként



Mi az, hogy 
metaloBox® on-time?
egyszerű ez: mi akkor szállítunk, amikorra Ön kéri. ha sürgősen szeretné 
berendezni öltözőit, akkor akár 1-2 napon belül szállítunk és besze-
reljük öltözőszekrényeit. ha még nincs kész az öltözőhelyiség, és Ön nem 
szeretné a folyosón vagy a szabad ég alatt tárolni új öltözőszekrényeit, 
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.

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 raktárunk és a szállítási cím közötti távolságnál csak az „odautat” 
számoljuk. a helyszíni beállítás minden esetben ingyenes.

szállítási tArifAtáblázAt

távolság (székesfehérvártól) szállítási költségek (nettó)

0 – 50 km 10.500 ft 

51 – 100 km 19.000 ft

101 – 200 km 29.000 ft

201 km felett 39.000 ft

szállíTás
50



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 

Ingyenes, 
kulcsrakész 

átadás

A kiszállítást követően 
a helyszíni szerelés, 
beállítás minden 
esetben ingyenes!
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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.

52



Most egyszerűen, 
kedvező feltételekkel 
lecserélheti

53
munkácsy mihály általános iskola  budapest  2009
Janikovszky éva általános művelődési központ  kozármisleny  2009
hunyadi mátyás általános iskola  halásztelek  2010
baross gábor általános iskola budapest  2010
hugonnai vilma általános iskola  budapest  2012
móra ferenc általános iskola  mátraterenye  2012
bakáts téri ének-zenei általános iskola  budapest  2007, 2008, 2013
karinthy frigyes általános iskola  budapest  2009, 2013
Xiv. kerületi hunyadi János általános iskola  budapest  2014
szennai fekete lászló általános iskola  kaposfő  2014
gyarmati dezső sport általános iskola  miskolc  2015
marianum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola  érd  2015
Újváros téri általános iskola  ózd  2015
hild József általános iskola  budapest  2015
herman ottó általános iskola  budaörs  2004, 2015
pápay József általános iskola nagyigmánd 2016
gazdagrét-csíkihegyek általános iskola                                         budapest    2016
honvéd utcai tagiskola                                                                   kaposvár   2015, 2016
szentlőrinci általános iskola                                         bicsérd    2017
kossuth lajos evangélikus általános iskola                                                                  soltvadkert   2017
budaörsi mindszenty József katolikus általános iskola                                                                   budaörs  2017

irinyi János gimnázium, szakközépiskola és szakiskola  debrecen  2008
veres péter gimnázium, szakközépiskola, és szakmunkásképző intézet  balmazújváros  2009
czuczor gergely bencés gimnázium  győr  2011
gustave eiffel francia óvoda, általános iskola és gimnázium  budapest 2013
Jedlik ányos gimnázium  budapest  2009, 2013, 2015
toldy ferenc gimnázium  budapest  2014
Apor vilmos római katolikus óvoda, általános iskola, Alapfokú művészeti iskola, gimnázium és kollégium  győr  2008, 2014
magyarországi németek ámk Audi-hungária nemzetiségi német-magyar általános iskola és gimnázium  győr  2015
pannon oktatási központ  dunaújváros  2015
dunaújvárosi szakképzési centrum bánki donát gimnáziuma és szakközépiskolája  dunaújváros  2015
báthory istván katolikus általános iskola  nyírbátor  2015
bolyai János gimnázium  kecskemét  2015
fényi gyula Jezsuita gimnázium  miskolc  2015
medgyessy ferenc gimnázium és művészeti szakközépiskola debrecen  2015
szent benedek gimnázium, szakközépiskola és kollégium, balatonfüredi széchenyi ferenc tagintézmény  balatonfüred  2015
Addetur baptista gimnázium, szakközépiskola és speciális szakiskola    budapest    2016
kaposvári szc lamping József műszaki szakgimnáziuma és szakiskolája   kaposvár   2016
sztehlo gábor evangélikus óvoda, általános iskola és gimnázium budapest  2016
unghváry lászló kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola    cegléd    2016
magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium       budapest  2016
sek budapest international school                                                          budapest    2016
debreceni Ady endre gimnázium      debrecen  2017
illyés gyula gimnázium és kszki                                                          budaörs   2017

veszprémi egyetem georgikon mezőgazdaságtudományi kara  keszthely  2005
budapesti kommunikációs főiskola  budapest  2006
pécsi tudományegyetem általános orvostudományi kara  pécs  2008
eötvös loránd tudományegyetem állam- és Jogtudományi kar  budapest  2009
semmelweis egyetem Anatómiai, szövet- és fejlődéstani intézet  budapest  2009
nyíregyházi főiskola műszaki és mezőgazdasági főiskolai kar  nyíregyháza  2010
miskolci egyetem egészségügyi kar – sportlétesítmények  miskolc  2011
budapesti műszaki egyetem - sportközpont él épület  budapest  2012
pte -science building  pécs  2012
sapientia szerzetesi hittudományi főiskola  budapest  2012
mtA -természettudományi kutatóközpont Q2 épület  budapest  2012, 2013
Apor vilmos katolikus főiskola  vác  2012, 2013, 2017
ibs nemzetközi üzleti főiskola  budapest  2014
dunaújvárosi főiskola  dunaújváros  2012, 2015
nemzeti közszolgálati egyetem, ludovika campus  budapest  2014, 2015
szegedi tudományegyetem, skills központ  szeged  2014, 2015
Ait-budapest kft.  budapest 2015
budapesti gazdasági főiskola budapest  2015, 2016
közép-európai egyetem (ceu)  budapest  2010, 2013, 2014, 2015, 2016
széchenyi istván egyetem  győr 2017
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ÁLtaLÁnOS ISkOLÁk

FŐISkOLÁk, egyeteMek

gIMnÁzIUMOk, kÖzéPISkOLÁk, SzakISkOLÁk



„iskolánk, az óbudai Waldorf iskola, a 2014/15 
tanévben jelentősen megújult. Az alsó tagozaton 
elindítottuk az első párhuzamos osztálya-
inkat és a gimnáziumunk pedig egy sokkal 
tágasabb épületbe költözött. A középiskolások 
így nagyobb közösségi térben és tantermekben 
tanulhatnak. Az új épület eltérő adottságai miatt 
szükségünk volt egy praktikus öltözőszekrényre, 
amit a diákjaink önállóan tudnak használni. A 
szekrények kiválasztásánál fontosnak tartottuk 
a minőséget és színvonalas külső megjelenést. A 
diákjaink meglepetéssel és nagy örömmel vették 
át a szekrényeiket.”

Óbudai Waldorf Iskola

Budapest
Szecsődi Attila 
igazgató
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„A 2014. szeptember 1-én átadott 24 tantermes 
szép, új modern épületünkben a 21. század jegyei 
vannak jelen. Az ide járó diákok igényeit szolgálják 
a metalobox® szekrényei is. ezek a szekrények 
nemcsak a diákok eszközeinek biztonságos elhelye-
zésére szolgálnak, hanem színes fénypontjai is az új 
iskola folyosójának. A metalobox® szekrényeinek a 
szülők is örültek, hiszen a gyermekeik biztonságban 
hagyhatják itt azokat a felszereléseket, amelyeket 
nem feltétlenül kell otthon használniuk.”

Szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Szigetszentmiklós
Zilling ibolya intézményvezető



„2009-ben már a tornacsarnokunk öltözőjébe 
a metalobox-tól vásároltunk szekrényeket. 
megfelelőnek találtuk a minőséget ezért újra 
rendeltünk. Azért választottuk a hosszú-
ajtós típust, mert használóik a sportolás miatt 
átöltöznek és a táskának, ruháknak, cipőknek 
nagyobb helyet kellett biztosítani. főkulcsos 
rendszerrel rendeltük meg. Jól kidolgozott 
rendszerének köszönhetően a főkulcsot szinte 
nem is kell használnunk. A szekrényeket a 
főiskola hallgatói használják. A metalobox® 

szolgáltatásaival teljes mértékben elégedettek 
vagyunk.”

Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Kar
Budapest
Kertész Péter
testnevelési tanszékvezető
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„Önkormányzatunk, gyermekeink jövőjét szem előtt 
tartva, egy maximálisan átgondolt és felszerelt XXi. 
század iskoláját hozta létre városunk számára. Az 
új épület kivitelezésekor nagy hangsúlyt fektettünk 
iskolánk külső és belső arculatának harmóni-
ájára, szem előtt tartva annak praktikusságát. 
felső tagozatos diákjaink számára egyszemélyes 
folyosói szekrénysorokat alakítottunk ki, amelyet a 
metalobox® szakembereivel közösen terveztünk. Az 
általunk választott „z”-típusú szekrénybe a kabátok, 
tornazsákok, technika felszerelések kényelmesen 
elférnek, megkönnyítve, ezáltal a tanulók táskáját. A 
közös munkát a precizitás, rugalmasság, a szállítási 
határidő pontos betartása, valamint a korrekt 
munkakapcsolat jellemezte. A céget és termékeit 
minden közoktatási intézménynek ajánlom.”

Blaskovich János 
Általános Iskola
Tápiószele
Kácsorné György Gabriella
igazgatónő

„2014/15-ös tanév előtt számos felújítást végeztünk 
az iskolában, hogy a diákok életét kényelmesebbé 
tegyük. Amikor szekrényeket választottunk, akkor 
is a legjobbra törekedtünk. A metalobox® szekrényei 
remek helyet biztosítanak a diákjaink táskájának, 
tanszereinek így nem kell egész nap mindent 
maguknál tartani. A típust helytakarékossági 
szempontok alapján választottuk, rendkívül meg 
vagyunk elégedve a minőséggel.”

The British 
International School
Budapest
Mrs. Anne-Marie derry
felvételi osztályvezető
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„már egy ideje gondolkodtunk folyosói tárolási-
pakolási lehetőségeken intézményünk diákjai 
részére. többféle bútortípusról is tájékozódtunk, 
mielőtt a metalobox® öltözőszekrényei mellett 
döntöttünk. számunkra a „z” ajtós megoldás volt a 
legmegfelelőbb, mivel ezen típuson belül egyaránt 
kényelmesen elhelyezhető a ruházat, de bőven 
marad még hely a tornafelszerelések és a tanszerek 
tárolására is. A szekrényeket főkulcsos rendszerű 
zárakkal rendeltük meg, ami igazán praktikus, 
mivel így áthidalható az otthon felejtett kulcsok 
problémája. A metalobox® a színek kiválasztá-
sában is sokat segített, több látványtervet készí-
tettek számunkra, amiből egy olyan verziót válasz-
tottunk ki, amely színeit és hangulatát tekintve 
is beilleszkedik az iskolakörnyezetbe. A kiszolgá-
lással és a minőséggel is elégedettek vagyunk, más 
iskoláknak is ajánljuk a metalobox-ot.”

1. Számú Általános Iskola

Budaörs
Simsik Zsuzsanna
igazgatónő
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„Az elképzeléseinknek - melyben minőségben, 
formában, árban megfelelő öltöző szekrényeket 
kívántunk iskolánkban a diákok számára beépíteni 
- leginkább a metalobox® terméke felelt meg. A 
metalobox® öltözőszekrényeivel először prospek-
tuson keresztül találkoztunk, majd személyes 
megkeresésre mintadarabokat is megtekinthettünk 
élőben. A végleges döntés előtt, egy kedvező bérleti 
szerződés keretében, még 1 hónapig is tesztelhettük 
a szekrényeket. Az igazán gördülékeny, konstruktív 
megállapodási folyamat végén - színben, méretben 
a szakavatott, meggyőző tanácsokat figyelembe 
véve - talán nem is dönthettünk rosszul, amikor a 
végleges vásárlásra került sor. A szekrényeket azóta 
is megelégedéssel, örömmel használják intézmé-
nyünk tanulói!”

Kossuth Lajos evangélikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Udvarhelyi Attila 
igazgató
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„több éve vásárlói vagyunk a metalobox® 
kft-nek. olyan lehetőséget kerestünk az alsó 
tagozatos diákjainknak, amely hosszú távra 
megoldja a kabátok, táskák rendezett, kényelmes 
tárolását. ezért választottunk egy szélesebb 
rekeszkialakítású szekrényt. Az ajtókat nem 
szerettük volna zárni, ezért döntöttük egy kulcs 
nélküli zármegoldás mellett. Úgy érezzük ezek a 
színes ajtós szekrények tökéletesen beleillenek 
iskolánk barátságos arculatába.”

amerikai
nemzetközi Iskola
Nagykovácsi
Thomas Gabriella 
felvételi osztályvezető



„2015-ben intézményünk is úgy döntött, 
hogy valamilyen tárolási megoldást keres a 
tanulók részére. A folyosó egy része tűnt alkal-
masnak bútorelhelyezésre, így mindenképp 
fém típusú szekrényben gondolkodtunk. fontos 
számunkra, hogy a diákoknak legyen egy 
kis személyes tere, ahol praktikusan, mégis 
biztonságosan elzárva tárolhatja a tanszereit, 
felszerelését. A metalobox-nál megtaláltuk az 
elképzeléseinknek megfelelő, helytakarékos 
mégis kényelmes megoldást, így a Jumbo box 
szekrény mellett döntöttünk. ez a bútor nem 
csak a funkcióját tölti be maximálisan, hanem 
küllemében is illeszkedik intézményünk folyo-
sóképéhez, és a tanulóink modern ízlésvilágába 
is illeszkedik. A szekrényekhez a számunkra 
legpraktikusabb főkulcsos rendszert válasz-
tottuk, hiszen egy oktatási intézményben akár 
napi rendszerességgel is előfordulhat, hogy 
valaki ha pillanatnyilag is, de elveszíti vagy 
otthon hagyja a kulcsát, a szekrény tartalma 
a mesterkulcs segítségével hozzáférhető. 
tanulóink nagy szeretettel fogadták a szekré-
nyeket, melyeket azóta is megelégedettséggel 
használnak nap mint nap!”

Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégium
Miskolc
Szabó Zsolt
műszaki és gazdasági igazgató
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nO. 1. MagyaRORSzÁgOn

metaloBox® kft.
h-8000 székesfehérvár, 

had u. 1-3.
+36 22/511-051   

www.metalobox.hu


