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A FÉM
DICSÉRETE
“

A minőség a dolgok lényegét
jellemző tulajdonságok
összessége, köznapi
értelemben pedig az igény
vagy a cél kielégítésének
mértéke. A fémlemez - hűvös
eleganciája mellett - biztosítja
azt a tartósságot, higiéniát
és minőséget, amellyel
Ügyfeleink igényeinek meg
tudunk felelni. Célunk pedig a
fémben rejlő lehetőségek teljes
kiaknázása.

“
A FÉM
előnyei
ÉRTÉKÁLLÓ

HIGIÉNIKUS

A metaloBox ® fém
öltözőszekrények
0,6-1 mm vastag első
osztályú hegesztett
acéllemezből, masszív
zsanérral készülnek.
Így nem fordulhat elő,
hogy az élléc leválik,
vagy az ajtók zsanérjai,
kivetőpántjai elállítódnak,
ami miatt az ajtók
megereszkedhetnek. Ezért
a fém öltözőszekrények
garantáltan
gazdaságosabb megoldást
nyújtanak, mint a
bútorlap szekrények.

Hosszú élettartamuknak
köszönhetően
leggyakrabban
létszámváltozás,
modernizálás
miatt cserélik le az
öltözőszekrényeket.
A metaloBox ® Kft. az Ön
használt fémszekrényeit
csere esetén állapottól
függően visszavásárolja.

A fémszekrények
higiénikusabbak és
könnyebben tisztíthatóak,
mint fából készült
társaik. Egy száraz
vagy nedves ruhával a
felületek letörölhetők, míg
a bútorlap szekrények
felületéről, élzárásaiból,
illesztéseiből a
szennyeződés nehezen
távolítható el. Nem
véletlenül előírás
a HACCP rendszer
kialakításánál a
fémszekrények
használata.

ÉGHETETLEN
A fémszekrények első
osztályú, éghetetlen
acéllemezből készülnek.

metaloBox

TARTÓS

„
5

ÁTKÖlTÖZTETHETő,
JAVÍTHATÓ
A fémszekrények
egyszerűen, rongálódás
nélkül átköltöztethetőek.
Az esetlegesen előforduló
mechanikai sérülések
könnyen javíthatóak.

22/511-051
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SZOLGÁLTATÁST
nyújtunk

metaloBox

TELJES
körű

- ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
- KAPCSOLATFELVÉTEL
- INGYENES TANÁCSADÁS
- INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
- PROFI SZÁLLÍTÁS
- PROFI CSAPAT
- INGYENES HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS
- KULCSRAKÉSZ ÁTADÁS
22/511-051
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IDő

nálunk van
A RÉSZLETEKRE!

BÁRMIKOR
LECSERÉLHETI
SEGÍTÜNK A
VÁLASZTÁSBAN
BERENDEZZÜK,
ÖSSZESZERELJÜK

TALÁLKOZHATUNK
SZEMÉLYESEN IS

RAKTÁRRÓL
SZÁLLÍTUNK
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WE

love

öltöZőSZekrÉny

“

A minőség legtöbbször nem valami elvont

ráadásul úgy, hogy mindez elérhető közel-

fogalom, hanem az apró részletek összessége,

ségben legyen. Ebben nyújtanak segítséget

ami az adott terméket jól használhatóvá

új fali tároló-szekrényeink: a dobozos

teszi. Öltözőszekrények esetében ez azt jelenti,

EXPERT WALLY család (92. oldal) és

hogy nyújtson biztonságos tárolást a holmink

a műanyag fiókos LILIPUTI szekré-

számára, legyen praktikusan pakolható,

nyeink (93. oldal). A profi munkavégzés

legyen strapabíró és esztétikus. A metaloBox®

segítője lehet a WB NEW munkapad-

öltözőszekrényeit ennek szellemében igyek-

jaink új fejlesztésű extrája is, a WB

szünk évről évre fejleszteni. A masszívabb

X-BACK kódjelű perforált hátfal, mely

öltözőszekrénylábak, az esztétikusabb és prak-

számos kiegészítővel (polc, világítás,

tikusabb belső akasztók, a szebben illeszkedő

szerszámtartók) rendelhető (68. oldal).

ferdetetők, vagy az egyedülálló PLUS szek-

Fémszekrény ez is, de különleges céllal:

rénycsaládunk a korábbi évek fejlesztéseinek

a ’zöld gondolat’ jegyében állítjuk hadba

eredményei. Az elmúlt évek sikerterméke az

vadonatúj szelektív hulladékgyűjtő

öltözőszekrény-ajtóra akasztható külső törül-

családunkat, SELECT 70L néven (106.

közőtartó, melyből máris több, mint 10.000 db

oldal). Ha végiglapozza katalógusunkat,
a fenti példákon túl további metaloBox®

bizonyít nap mint nap az öltözőkben.

metaloBox

Mi a metaloBox-nál
szeretjük a munkánkat,
szeretjük az öltözőszekrényeinket és hisszük,
hogy ez látszik a berendezett öltözők minőségén és
látszik a termékeinken.

újdonságokkal találkozhat, ezeket ÚJ
Az idei katalógusunkban is számos újdon-

TERMÉK logóval jelöltünk.

sággal jelentkezünk. Az öltözőpadok minden
munkahelyi öltöző elengedhetetlen kellékei,

Remélem, hogy idén is hasznosan

melyek most még praktikusabbak lettek az új

forgatja majd megújult, kibővült 2017-es

fejlesztésű OP SHOE-SHELF (39. oldal) kódjelű

katalógusunkat (+16 oldal).

kiegészítőnkkel, ami egy strapabíró cipőtartó
polcot takar, melyet egyetlen mozdulattal
bármely hagyományos metaloBox® öltö-

A böngészésben az idei évtől jókedvű,
metaloBox® design-ra hangolt tartalom-

zőpadra felhelyezhetünk, akár utólag is. A

jegyzék hivatott segíteni Önt.

hogy a szerszámainkat és a felhasznált alkatrészeket rendezetten és átláthatóan tároljuk,

22/511-051

hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen,

Major Péter
ügyvezető
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Szürke szekrények
Mi a különbség?

13.

PROJECT 4
Hosszúajtós
öltözőszekrény
Az egyszerűen
kényelmes megoldás

14.

PROJECT 3FF
Válaszfalas
öltözőszekrény
Ahol a higiénia
a legfontosabb szempont

15.

PROJECT 2FFC
Válaszfalas,
cipőtartós öltözőszekrény
Higiénikus és kényelmes

17.

PROJECT Z6 NEW
„Z”-ajtós öltözőszekrény
Egy igazán
praktikus megoldás

CSAK
SEMMI
PÁNIK,

11
A metaloBox® öltözőszekrényei
között biztosan
megtalálja az Önnek
legmegfelelőbb típust.
Nagykabátok,
különleges előírások,
kevés hely,
korlátozott büdzsé?

metaloBox

MI MINDENRE
KÍNÁLUNK
MEGolDÁST!

öltöző

19.

PROJECT 4/8

20.

PROJECT 4SLIM
Helytakarékos
öltözőszekrény
Kompromisszumos megoldás:
hosszú ajtó, kis helyen

22.

PROJECT 4MIDDLE
Válaszfalas,
középről nyíló ajtós öltözőszekrény
A legkényelmesebb megoldás

26.

PLUS 4
Cipőtartós + ülőpados
öltözőszekrény
Tökéletes megoldás,
praktikus elrendezés

22/511-051

Rövidajtós
öltözőszekrény
Ahol kevés a hely
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TAKATA Safety Systems
Hungary Kft.
Miskolc
Vargay Balázs
létesítmény üzemeltetési mérnök
„Cégcsoportunk 2013 végén döntött úgy, hogy
Magyarországon építi fel legújabb és egyben
legnagyobb üzemét. A 60 ezer négyzetméteres
létesítményben jelenleg mintegy 650-en dolgoznak.
A metaloBox® Kft. által nyújtott magas minőségi
követelményeknek megfelelő öltözőszekrények
kollégáink kényelmét, megelégedését szolgálják,
egyben tökéletesen illeszkednek épületünk modern
stílusához.”

“

HoSSZúajtÓS
öltözőszekrények
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A legelfogadottabb, legelterjedtebb megoldás! Ebben az öltözőszekrényben mindennek
megvan a helye, kényelmesen elhelyezhetők a kabátok, táskák, cipők. Tökéletes kivitelű öltözőszekrény, ezért azoknak a partnereinknek ajánlom, akik hosszú távon, kényelmesen szeretnék
megoldani a dolgozók öltözködési gondjait.
Oláh Anita
kereskedelmi igazgató

Alapfelszereltség
POLC / KALAPTARTÓ

2 DB RUHAAKASZTÓ KAMPÓ
300 mm

120 MM-ES LÁB

RUHAAKASZTÓ RÚD

1 db törülközőtartó

NÉVTÁBLATARTÓ
1 db esernyőtartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

szél.
mély.

PROJECT
rekesz sz.

2
1800
600
500

mag.
szél.
mély.

58.800 Ft/db

3

3
1800
900
500

79.800 Ft/db

Raktárról:

Raktárról:

PROJECT
rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

4

4
1800
1200
500

96.800 Ft/db

öltöző

mag.

2

metaloBox

PROJECT
rekesz sz.

350 FT/AJTÓ

1800 mm

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

Raktárról:

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

0

m

m

120 0 m m

P RO J E C T

4

3 pontos zár:

TOP PR4 / 30

Z3-POINT KIT MBOX

96.800 Ft/db
(Ár nettó)

1.350 Ft/ajtó

3.600 Ft/ajtó

28.900 Ft/db

3.300 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

(lásd 30. oldal)

(lásd 32. oldal)

22/511-051

Ferdetető:

válaSZfalaS
öltözőszekrények
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Chemark Termelő,
Kereskedő Kft.
Peremarton

1800 mm

400 mm

PROJECT
rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

2FF

2
1800
800
500

79.800 Ft/db
Raktárról:

PROJECT
rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

3FF

3
1800
1200
500

109.800 Ft/db
Raktárról:

50

0

m

m

120 0 m m

PROJECT

3FF

109.800 Ft/db
(Ár nettó)

válaSZfalaS,
cipőtartÓS
öltözőszekrények

“
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A fekete-fehér rendszer kötelező bevezetésével egyre több cégnél merül fel a kérdés,
miként lehetne ezt a legpraktikusabban megoldani. Válaszfalas öltözőszekrényeink erre kínálnak
megoldást, mivel a szekrényben található elválasztással az utcai és munkaruha kényelmesen és
higiénikusan, egy ajtó mögött különíthető el. A szekrény az előírásoknak tökéletesen megfelel, míg
praktikus helykihasználásával esztétikusan elhelyezhető bármely típusú öltözőhelyiségbe.
László Ágnes
értékesítő

Alapfelszereltség
2 DB RUHAAKASZTÓ KAMPÓ

POLC / KALAPTARTÓ

RUHAAKASZTÓ RÚD
1 db törülközőtartó

500 mm

120 MM-ES LÁB

függőleges belső válaszfal

1 db esernyőtartó

NÉVTÁBLATARTÓ

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

mély.

58.800 Ft/db
Raktárról:

mag.
szél.
mély.

1800
1000
500

98.800 Ft/db

1800 mm

szél.

PROJECT 2FFC
rekesz sz.
2

öltöző

1800
500
500

mag.

metaloBox

PROJECT 1FFC
rekesz sz.
1

350 FT/AJTÓ

Raktárról:

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

0

m

m

10 0 0 m m

PROJECT 2FFC

3 pontos zár:

TOP PR 2FF/30

Z3-POINT KIT MBOX

98.800 Ft/db
(Ár nettó)

1.350 Ft/ajtó

4.600 Ft/ajtó-tól

22.900 Ft/db-tól

3.300 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

(lásd 30. oldal)

(lásd 32. oldal)

22/511-051

Ferdetető:
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Shell Hungary Zrt.
Budapest
Juhász Péter
sales manager
„Az idei évben az összes töltőállomásunkra kiterjedő felújítási program keretén belül, az állomások
személyzeti öltözőit is felújítottuk. Ehhez remek
Partnert találtunk a metaloBox® személyében,
akik megértve összes speciális igényünket, kitűnő
minőségű és megjelenésű szekrényeket ajánlottak
számunkra, amelyek tökéletesen alkalmazkodnak
a cég arculatához.”

„Z”-ajtÓS
öltözőszekrények

“
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A legkedveltebb öltözőszekrény vásárlóink körében! Azoknak a partnereimnek ajánlom,
akiknél kevés a hely az öltözőhelyiségben és sok munkatársnak kell helyet biztosítani. Az öltözőszekrény
masszív és esztétikus, a rekeszekben kényelmesen elfér a hosszú télikabát és a munkaruha is.
Dombai Krisztina
értékesítő

Alapfelszereltség
RUHAAKASZTÓ RÚD

NÉVTÁBLATARTÓ

120 MM-ES LÁB

350 mm

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

szél.
mély.

4
1800
700
500

89.800 Ft/db
Raktárról:

PROJECT
rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

Z6

6
1800
1020
500

121.800 Ft/db

öltöző

mag.

Z4

metaloBox

PROJECT
rekesz sz.

350 FT/AJTÓ

1800 mm

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

Raktárról:

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

2.800 Ft/ajtó

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

Plusz polc:

TOP PR NZ6/30

PROJECT/SHELF

24.900 Ft/db
(lásd 30. oldal)

4.800 Ft/db

m

m

1020 m m

PROJECT Z6 NEW

121.800 Ft/db
(Ár nettó)

22/511-051

1.350 Ft/ajtó

Ferdetető:

0
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Etiketa Kft.
Žiri
Podobnik Zdenka
grafikus
„Nagyon kis hely állt rendelkezésünkre, így
a lehető legjobb megoldást kerestük arra,
hogy az öltözőhelyiséget a legoptimálisabban
rendezzük
be.
A
metaloBox ®
ajánlatát
találtuk a legmegfelelőbbnek, mivel olyan
szolgáltatásokat is nyújtottak, amelyet más
cégektől nem kaptunk meg. A gyors reakcióidő
és a kedves ügyintézés mellett, a szakmai
tudásuk is meggyőzött minket arról, hogy jó
helyen vagyunk. Mindemellett pedig a használt
szekrényeinket elszállították, és azok árát
beszámították az újba. Minden problémánkra
minőségi megoldást találtak, így nem kérdés,
hogy máskor is őket választjuk.”

rövidajtÓS
öltözőszekrények

“

19

Ha annyira kevés a hely az öltözőben, hogy még a „Z”-ajtós típus sem fér el, ezt a megoldást
ajánlom partnereinknek. Az élelmiszeriparban fekete-fehér rendszerben is kiválóan használható,
ilyenkor 1 dolgozó 2 rekeszt kap – egyet a „fekete” öltözőben, ahol az utcai ruháját hagyja, egyet
pedig a „fehér” öltözőben, ahol a tiszta munkaruhája van.
Kurkovszki Angéla
értékesítő

Alapfelszereltség
RUHAAKASZTÓ RÚD

NÉVTÁBLATARTÓ

120 MM-ES LÁB

300 mm

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül

szél.
mély.

PROJECT
rekesz sz.

4
1800
600
500

88.800 Ft/db

mag.
szél.
mély.

3/6

109.800 Ft/db

Raktárról:

PROJECT
rekesz sz.

6
1800
900
500

mag.
szél.
mély.

4/8

8
1800
1200
500

129.800 Ft/db

Raktárról:

öltöző

mag.

2/4

metaloBox

PROJECT
rekesz sz.

350 FT/AJTÓ

1800 mm

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

Raktárról:

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

0

m

m

120 0 m m

PROJECT

4/8

Ülőpad:

TOP PR 4/8/30

OSP PR 4-4/8-3FF

129.800 Ft/db
(Ár nettó)

1.350 Ft/ajtó

2.300 Ft/ajtó

28.900 Ft/db

33.900 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

(lásd 30. oldal)

(lásd 41. oldal)

22/511-051

Ferdetető:

“
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Akkor javaslom, ha a standard hosszúajtós öltözőszekrény nem fér el
az öltözőhelyiségben, de a megrendelő mégis kényelmes megoldást szeretne biztosítani a munkatársaknak. A 250 mm széles rekeszekben kissé szűkebb helyen, mégis
kényelmesen elhelyezhetők a ruhák, kabátok, cipők és táskák.

HelytakarÉkoS
öltözőszekrény

Szűcs Zoltán
szállítási vezető

Alapfelszereltség
POLC / KALAPTARTÓ

250 mm

120 MM-ES LÁB
NÉVTÁBLATARTÓ

2 DB RUHAAKASZTÓ KAMPÓ
1 db törülközőtartó

RUHAAKASZTÓ RÚD

1 db esernyőtartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
350 FT/AJTÓ

1800 mm

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50

0

m

m

10 0 0 m m

PROJECT 4SLIM

108.800 Ft/db

Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

Ferdetető:

Ülőpad:

TOP PR 4SLIM/30

OSP PR 4SLIM

(Ár nettó)

1.350 Ft/ajtó

3.000 Ft/ajtó

24.900 Ft/db

29.900 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

(lásd 30. oldal)

(lásd 41. oldal)

KISREKESZES
öltözőszekrény

“
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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

Alapfelszereltség
NÉVTÁBLATARTÓ

120 MM-ES LÁB

300 mm

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

350 FT/AJTÓ

metaloBox

1800 mm

öltöző

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Színes ajtók:

Ferdetető:

Lábkeret:

1.350 Ft/ajtó

1.300 Ft/ajtó

23.900 Ft/db

16.200 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 30. oldal)

m

m

90 0 m m

PROJECT 3/9

98.800 Ft/db
(Ár nettó)

22/511-051

Főkulcsos zárak:

0

“
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Ezt a szekrénytípust akkor ajánlom a partnereimnek, ha a legkényelmesebb megoldást szeretnék megtalálni a munkatársaiknak. Egy főnek összesen
600 mm hely áll rendelkezésre, amely egy dupla szárnyú ajtó mögött helyezkedik el.
Ez egyrészt biztosítja azt, hogy szűk helyekre is praktikusan elhelyezhető legyen a
szekrény, másrészt a dolgozók ruhája is kényelmesen elférjen benne. A válaszfalnak
köszönhetően az utcai és a munkaruha higiénikusan elválasztható egymástól, a
tágas térnek köszönhetően pedig egy nagyobb táskának, bakancsnak és akár a
védőfelszerelésnek is van hely.
Kelemen Erika
értékesítő

600 mm

válaSZfalaS,
középről nyíló ajtós
öltözőszekrények
Alapfelszereltség
RUHAAKASZTÓ KAMPÓ

RUHAAKASZTÓ RÚD

POLC / KALAPTARTÓ

1 db törülközőtartó

1 db esernyőtartó

NÉVTÁBLATARTÓ

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

350 FT/AJTÓ

PROJECT
2MIDDLE
rekesz sz.

1800 mm

mag.
szél.
mély.

PROJECT
4MIDDLE

1
1800
600
500

59.800 Ft/db

120 MM-ES LÁB

rekesz sz.
mag.
szél.
mély.

2
1800
1200
500

99.800 Ft/db

Raktárról:

Raktárról:

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50

0

m

m

120 0 m m

PROJECT 4MIDDLE

99.800 Ft/db
(Ár nettó)

Főkulcsos zárak:

Színes ajtók:

Ferdetető:

3 pontos zár:
Z3-POINT KIT MBOX

1.350 Ft/ajtó

3.600 Ft/ajtó

28.900 Ft/db

3.300 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 37. oldal)

(lásd 30. oldal)

(lásd 32. oldal)

öltözőszekrény
MOZGÁSSÉRÜLTEK
SZÁMÁRA

23

Alapfelszereltség
cipőtartó polc
1 db esernyőtartó

NÉVTÁBLATARTÓ

400 mm

120 MM-ES LÁB

bepakolást könnyítő, kihajtható ruhaakasztó rúd

1 db törülközőtartó

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

350 FT/AJTÓ

metaloBox

1800 mm

öltöző

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50
Színes ajtók:

Ferdetető:

Lábkeret:

1.350 Ft/ajtó

4.600 Ft/ajtó

22.900 Ft/db

15.200 Ft/db

(lásd 59. oldal)

(lásd 30. oldal)

m

m

800 m m

HANDICAP PR 2/800

169.800 Ft/db
(Ár nettó)

22/511-051

Főkulcsos zárak:

0

24

TÖKÉLETES
MeGoldáS,

praktikuS elrendeZÉS

PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

25

PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PL

metaloBox
öltöző

Haribo Hungária Édességgyártó
és Forgalmazó Kft.
Nemesvámos
Pethő Beáta
marketing manager

22/511-051

„2001 óta állunk kapcsolatban a metaloBox-szal.
A termékeik rendkívül stabilak, használatuk
egyszerű és praktikus. A PLUS öltözőszekrényt
optimális helykihasználása és design-os kialakítása miatt választottuk. A végeredmény egy
esztétikusan berendezett öltözőhelyiség lett,
amelyet
az
alkalmazottak
megelégedéssel
használnak.”

26

P LU S

4

P LU S

4/8

P LU S

Z 6

189.800 Ft/db

239.800 Ft/db

219.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

S PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

LEKEREKÍTETT
ülőlap Élek
A MAXIMÁLIS
kÉnyeleMÉrt

SavállÓ
LÁBAZATI LEMEZ
A TÖKÉLETES
korrÓZiÓvÉdeleMÉrt

KOMPAKTLEMEZ
ülőlap a teljeS
HiGiÉniáÉrt

cipőtartÓS
+ ülőpadoS
öltözőszekrények
Alapfelszereltség

+

NÉVTÁBLATARTÓ

Le

RUHAAKASZTÓ RÚD

he

ő*
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tőség: Ferde

t
te

szellőzés az ajtón lévő kopoltyún keresztül
2 DB RUHAAKASZTÓ KAMPÓ
350 FT/AJTÓ

metaloBox

2170 mm

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

öltöző

ELŐNYÖK:
+ kényelmes
+ higiénikus

tő

sé

+ esztétikus

g:

ül
ől
ap
*

he

+ rendezett

+ Le

+ helytakarékos

e
Ko
mpaktlem

z

80

m

m

1200 m m

g:

Sa

válló lába

t
za

4

189.800 Ft/db

le
m

tő

sé

P LU S

i

(Ár nettó)
*Kérjen árajánlatot metaloBox® értékesítőjétől!

22/511-051

he

ez *

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

0
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nálunk
MindeZ
benne van
aZ árban!

A 120 mm
magas láb
megkönnyíti
a takarítást
a szekrények alatt.

Névtáblatartó
a könnyebb
eligazodásért.

29

Kopoltyú
az ajtón,
és a törülköző meg
is szárad a hatékony
szellőzés miatt.

Rozsdamentes
akasztók
nadrágoknak,
öveknek.

metaloBox
öltöző

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

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

22/511-051

Esernyőtartó

30

MI KERÜL
a tetőre?

“

Olyan élelmiszeripar területén működő cégeknek ajánlom, ahol
a fokozott higiénia alapkövetelmény, HACCP rendszer működik, vagy tervezik
ennek bevezetését. Üzemi területen is gyakran ajánlom, mert a ferdetetők használatával könnyű rendet tartani a szekrények tetején, oda szemetet, ételmaradékot
nem tudnak feldobálni a munkatársak.
Kurkovszki Angéla
értékesítő

T O P
P R
3 F F / 3 0

T O P
P R
N Z 6 / 3 0

28.900 Ft/db

24.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

HoGyan
tereMtSünk
rendet?
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G A R
P LU S

D

R
4

109.800 Ft/db
(Ár nettó)

metaloBox
öltöző

REND
A Z ÖLTÖZŐ-

HELYISÉGBEN

“

A szekrények fölé szerelhető
gardróbszekrényeknek köszönhetően a kiegészítők elhelyezése nem
okozhat problémát az öltözőhelyiségben. Amellett, hogy
maximális rendet teremt,
a biztonságot is tovább
növeli.

22/511-051

rendelHető extra tartoZÉkok!
főkulcSoS
rendSZerű Zárak

– ha maximális biztonságot szeretne

+ 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: 1.350 Ft/ajtó
A főkulcsos rendszerű zár utánrendelés esetén:
3.650 Ft/ajtó.
+ A rendszerhez adunk Önnek 1 db főkulcsot,
amellyel szükség esetén az összes, rendszerhez
tartozó zárat ki tudja nyitni!
A részleteket lásd az 58-59. oldalon!

HároM pontoS ZárÓdáSSal

b i Z t o n S Á G

32

A 3 pontos
záródás maximális
biztonságot nyújt
a feltörések ellen.

1

2

Z3-POINT
K I T M B OX

lakatkilincS
EXTRA

3.300 Ft/db

Jellemzők
- 360°-ban körbeforgatható
- 4-8 mm átmérőjű lakatszárhoz
- minden típusú metaloBox ®
szekrénybe illeszkedik

(Ár nettó)

Felára:
950 Ft/db
öltözőszekrény
vásárlása
esetén.

A képen látható lakat csak illusztráció. A metaloBox-nál
kapható lakatról a részleteket megtalálja a 34. oldalon.

lakatkilincS

Jellemzők
- 360°-ban körbeforgatható
- a lakat csak benyomott
állapotban zárható
- 3-6 mm átmérőjű lakatszárhoz
- minden típusú metaloBox ®
szekrénybe illeszkedik

3

Felára:
650 Ft/db
öltözőszekrény
vásárlása
esetén.

A képen látható lakat csak illusztráció. A metaloBox-nál
kapható lakatról a részleteket megtalálja a 34. oldalon.
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HiGiÉnia aZ
öltöZőHelyiSÉGben

SZekrÉnySZáMoZÓ Matrica

- műanyag ülőléces öltözőpadok

Horganyzott lemezből
készült zártszelvény
merevítés, a nagyobb
teherbírás érdekében.

„Vigyen rendszert öltözőibe”
Kérje öltözőszekrényei számozását, tartós, könnyen tisztítható címkékkel.

rend a tetőn

19.900 Ft/db-tól

78.800 Ft/db
(Ár nettó)

A részleteket lásd a 30. oldalon!
A szekrényekhez kifejlesztett 30 fokos ferdetetőnek köszönhetően könnyebb
a takarítás, sem a por, sem a dolgozók által feldobált szemét, ételmaradék
nem marad az öltözőszekrények tetején.

kÉnyeleM aZ öltöZőHelyiSÉGben
- öltözőpadok az öltözőszekrények mellé

Az öltözőpadok
elhelyezése
biztosítja a rendet
és a kényelmes
átöltözést.

öltöző

(Ár nettó)

OP
2000
P L A S T I C

metaloBox

- ferdetető öltözőszekrényekre

GardrÓbSZekrÉny
- hogy mindennek meglegyen a helye

79.800 Ft/db-tól
(Ár nettó)

33.800 Ft/db-tól
A részleteket lásd a 39. oldalon!

A részleteket lásd a 31. oldalon!
A szekrények fölé szerelhető gardróbszekrénnyel még nagyobb
rendet tehet az öltözőhelyiségben.

22/511-051

(Ár nettó)

150 mm

tűZkulcStárolÓ
szekrény
Jellemzők
- biztonsági zár (két kulccsal)
- cserélhető üveglap
- acéllemez szekrénytest
- üvegtörő

120 mm

K E Y AND-RUN

4.900 Ft/db
(Ár nettó)

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 3000 / piros Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

L A K AT

rendelHető extra tartoZÉkok!

34

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

Z PADLOCK
1 2 0 / 6 , 5

970 Ft/db
(Ár nettó)
metaloBox ® Kft. által forgalmazott lakat.
Az itt feltüntetett ár csak a lakatra vonatkozik!

MAXIMÁlIS KÉNYElEM - VÁlASZTHATó KIEGÉSZÍTőKKEl

T Ü K Ö R

CIPŐTÁLCA

1.590 Ft/db

1.250 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ

1.250 Ft/db
(Ár nettó)

0

m

kieGÉSZítők

1180 m m

m

WA R DROBE
1 2 0 0 !

149.900 Ft/db

Alapfelszereltség
3 ponton záródó, süllyesztett, forgókilincses zár
2 DB POLC

1 DB RUHAAKASZTÓ RÚD

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

FOGASOK KÖZÖS JELLEMZŐI:
- 50 mm átmérőjű fémváz
- műanyag akasztógomb és esernyőtartó
- műanyag talprész
- szétszerelhető kialakítás
- teljes súly: 5 kg

SNX COATRACK
SAVIO

19.900 Ft/db
(Ár nettó)

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

SNX COATRACK
SELE

19.900 Ft/db
(Ár nettó)

Méretek:
- magasság: 1730 mm
- talpszélesség: 450 mm
- akasztógomb szélesség: 400 mm

SNX COATRACK
TARO

16.900 Ft/db
(Ár nettó)

Méretek:
- magasság: 1730 mm
- talpszélesség: 450 mm
- akasztógomb szélesség: 300 mm

22/511-051

(Ár nettó)

35

öltöző

45

FOGASOK

metaloBox

2000 mm

kabáttárolÓ
szekrény

36

MATT
feStÉS,
jÓ MeGjelenÉS!

SZíneS “

37
A metaloBox-nál öltözőszekrényeit színes ajtókkal is megrendelheti. A

szekrénytest minden esetben világosszürke marad, ami a vidám színekben pompázó

leHetőSÉGek
7 SZín raktárrÓl!

ajtókkal különleges hangulatot teremt az öltözőben. A feltüntetett árak tájékoztató
jellegűek, az öltözőszekrényekhez választott színes ajtók felárai a megrendelt darabszámtól függően változhatnak. Színes ajtós öltözőszekrény vásárlásakor minden esetben
kérje személyre szóló ajánlatunkat. A színek kiválasztásában is segítünk Önnek!

metaloBox
öltöző

RAL 1015
BÉZS

RAL 2009
NARANCS

RAL 1003
SÁRGA

RAL 5015
ÉGKÉK

RAL 5021
TÜRKIZ

RAL 6018
ZÖLD

Ár: 2.300-5.600 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.

22/511-051

7 SZÍNT
RAKTÁRRÓL
SZÁLLÍTUNK
ÖNNEK!

RAL 3001
PIROS

38

Tegyen egy
próbát,
foglaljon
helyet!

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!

öltöZőpadok

OP

OP

1000

hossz.

2000

43.800 Ft/db

33

(Ár nettó)

0m

1000

33.800 Ft/db
m

Raktárról:

450 mm

OP

Alapfelszereltség

1500

hossz.

1500

39.800 Ft/db
Raktárról:

20 0 0 m m

ülőpadba süllyesztett csavarok

OP

hossz.

az ülőlap és a háttámla i. osztályú natúr lakkozott fenyőléc
PORFESTETT ACÉLLÁBAK

39

2000

2000

43.800 Ft/db

RUHAAKASZTÓ KAMPÓ

Raktárról:

OP E/H 1000

hossz.

OP E/ H 2000

Süllyesztett
csavarfejek

46.800 Ft/db

66.800 Ft/db

Masszív
alátámasztás

Raktárról:

(Ár nettó)

OP E/H 1500

hossz.

36

0m

m

1500

57.800 Ft/db
Raktárról:

OP E/H 2000

hossz.

2000

öltözőpadok

1600 mm

Műanyag, fekete
talpvédő kupak

metaloBox

Lekerekített
élek

1000

66.800 Ft/db
hossz.

1000

m

13.800 Ft/db
(OP 1000 és OP E/H 1000
padokhoz)

OP

SHOE-SHELF

1500

hossz.

OP K/ H 2000

1500

16.800 Ft/db
(OP 1500 és OP E/H 1500
padokhoz)

1600 mm

cipőtartÓ tálca

Raktárról:

20 0 0 m

OP SHOE-SHELF 1000

89.800 Ft/db
(Ár nettó)

740

OP SHOE-SHELF 2000

hossz.

OP K/H 2000

mm

hossz.

2000

89.800 Ft/db
Raktárról:

2000

22/511-051

18.800 Ft/db
(OP 2000 és OP E/H 2000
padokhoz)

20 0 0 m

m
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Balatonfüredi Yacht Club
Balatonfüred
Böröcz István
ügyvezető igazgató
„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 tudhatjuk magunkénak. A
színes szekrényajtók nagy sikert arattak.”

“

ülőpadoS
öltözőszekrények

41

Az öltözőszekrény alá szerelt ülőpad a munkatársaknak 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

PROJECT

4

96.800 Ft/db
(Ár nettó)

öltözőpadok

2100 mm

metaloBox

Az ár csak
a szekrényre
vonatkozik!

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEKHEZ RENDELHETŐ!
Az
ülőpaddal
szerelt
öltözőszekrények
gazdaságosabb
helykihasználást tesznek lehetővé, lényegesen több teret hagynak
a szekrények között a kényelmes átöltözésre, közlekedésre.

A teljes
modellválasztékért
hívjon
bennünket!

O S P - P R
4-4/8-3FF

33.900 Ft/db
(Ár nettó)

84
0
m

Az ár csak
az ülőpadra
vonatkozik!

m

120 0 m m
22/511-051

Felejtse el
a rendetlenséget,
koncentráljon
a munkájára!

42

“

Kistáska, váltócipő, mobiltelefon, vagy szendvics ebédre?
Sokszor a fenti dolgokat nem praktikus az öltözőben hagyni, mert
ezekre a munkahelyhez közel, gyakran a szünetekben van szükség.
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, a folyosón, az étkezőben könnyű helyet találni a
számukra.

300 mm

1800 mm

1800 mm

300 mm

BOX

50

0

m

3/30

BOX

229.800 Ft/db

209.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

REKESZEK MÉRETE:
142 x 300 x 500 mm

REKESZEK MÉRETE:
185 x 300 x 500 mm

50
m

90 0 m m

3/24

0

m

m

90 0 m m

KISREKESZES
ÉrtÉkMeGőrZő
szekrények
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Alapfelszereltség
300 mm

könnyen tisztítható, peremmentes polcok
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

merevített ajtók

350 FT/AJTÓ

metaloBox

1800 mm

öltöző

BOX

3/21

189.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
215 x 300 x 500 mm

50

0

m

m

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

90 0 m m

Főkulcsos zárak:

(lásd 59. oldal)

1.300 Ft/ajtó

Ferdetető:

Lábkeret:

TOP LL BOX/30

LK G BOX

23.900 Ft/db

16.800 Ft/db

(lásd 30. oldal)

22/511-051

1.350 Ft/ajtó

Színes ajtók:

44

1850 mm

300 mm

BOX

3/12

159.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
393 x 300 x 500 mm

Erste Bank Hungary Zrt.
Budapest
Murányi linda
PR és belső kommunikációs
osztályvezető
„A szekrények kiválasztásakor számos szempontot
figyelembe 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!”

50

0

m

m

90 0 m m

“

A BOX 3/12 és 3/15 szekrényeink népszerűségüket annak
köszönhetik, hogy rendkívül sokoldalúan felhasználhatóak. Elfér
bennük táska, cipő, sisak, védőszemüveg, vagy éppen személyre
szóló szerszámok, melyekre vigyázni kell.

ÉrtÉkMeGőrZő
szekrények

45

Alapfelszereltség
300 mm

könnyen tisztítható, peremmentes polcok

perforált
ajtós,
intenzív
szellőzés

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

merevített ajtók

350 FT/AJTÓ

metaloBox

1850 mm

öltöző

BOX

3/15

174.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
311 x 300 x 500 mm

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

50

0

m

m

90 0 m m

Főkulcsos zárak:

1.300 Ft/ajtó

Ferdetető:

Lábkeret:

TOP LL BOX/30

LK G BOX

23.900 Ft/db

16.800 Ft/db

(lásd 30. oldal)

22/511-051

1.350 Ft/ajtó
(lásd 59. oldal)

Színes ajtók:

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

300 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.”

900 mm

Székesfehérvár
Tóth Zsuzsanna
gyárigazgatói asszisztens

PARAPET 3/9

89.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
240 x 300 x 500 mm

50
0
m

90 0 m m

m

300 mm

900 mm

46

PARAPET

3/12

109.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
175 x 300 x 500 mm

50
0
m
m

90 0 m m

“

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 akár az étkezőben, akár a
folyosón, de még az öltözőhelyiségben is.

PARAPET
ÉrtÉkMeGőrZő
szekrények

47

Alapfelszereltség
könnyen tisztítható, peremmentes polcok
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

merevített ajtók

350 FT/AJTÓ

metaloBox
öltöző

900 mm

300 mm

PARAPET

3/15

119.800 Ft/db
(Ár nettó)

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

RE NDE LHETŐ E XTR A TARTOZÉ KOK

REKESZEK MÉRETE:
136 x 300 x 500 mm

50
0
m
m

90 0 m m

Színes ajtók:

1.350 Ft/ajtó

1.300 Ft/ajtó

(lásd 59. oldal)

Lábkeret:
LK G BOX

16.800 Ft/db

22/511-051

Főkulcsos zárak:

48

34

Ahol a
és a

design

praktikum
együtt jár!

naGyrekeSZeS
ÉrtÉkMeGőrZő
szekrények

Alapfelszereltség
könnyen tisztítható, peremmentes polcok
szellőzés perforációval

120 MM-ES LÁB

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

350 FT/AJTÓ

400 mm

49

400 mm

400 mm széles rekeszek,
nagyobb hely

metaloBox

M

B O
2/8

1800 mm

1800 mm

J U
BOX

öltöző

formatervezett nyílások,
intenzív szellőzés

J U
BOX

M

B O
3/12

159.800 Ft/db

209.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

REKESZEK MÉRETE:
402 x 400 x 500 mm

REKESZEK MÉRETE:
402 x 400 x 500 mm

egybeépített kilincs
és névtáblatartó
modern designnal

50

0

m

50
m

80 0 m m

m

m

1200 m m

22/511-051

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

0

50

1800 mm

300 mm

BOX
P L

E

3/15
X I

278.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
322 x 300 x 500 mm

50

ECE Projektmanagement Kft.
ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont

0

m

m

90 0 m m

plexiajtÓS
ÉrtÉkMeGőrZő
szekrények

Alapfelszereltség
könnyen tisztítható, peremmentes polcok

120 MM-ES LÁB
350 FT/AJTÓ

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

300 mm

51

400 mm

metaloBox

3/12
X I

258.800 Ft/db

0

m

3/12
X I

329.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

REKESZEK MÉRETE:
402 x 300 x 500 mm

REKESZEK MÉRETE:
402 x 400 x 500 mm

50
m

JUMBO
P L E

1800 mm

1800 mm
50

E

90 0 m m

0

m

m

1200 m m

22/511-051

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

öltöző

BOX
P L

kötSZertárolÓ
szekrények

“

Kötszertároló szekrényeink segítségével
kiküszöbölhető az a probléma, hogy a hirtelen
szükséges elsősegélynyújtó eszközöket keresgélni
kelljen. Minden egy helyen, rendezetten tárolható
benne, az ajtón lévő matricának köszönhetően
pedig könnyen beazonosítható a szekrény.

Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

egyajtós szekrény állítható magasságú polcokkal

380 mm

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ PEREMMENTES POLCOK

falra szerelhető

MEDICINE
3 8 0 / 4 7 0

29.800 Ft/db
(Ár nettó)

20
5

2 db polccal
mm

470 mm

ÚJ!
580 mm

52

MEDICINE
5 8 0 / 4 7 0

36.800 Ft/db
(Ár nettó)

20
5

4 db polccal
m

m

470 mm

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

kulcStárolÓ
szekrények

“

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

53

Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

300 mm

KEY

80

GALVANIZÁLT KULCSTARTÓ KAMPÓK

állítható magasságú, számozott, színes kulcstartó sínek

30

BEÉPÍTETT KULCSNYILVÁNTARTÓ FÜZET (KIVÉVE: KEY 30)

28.800 Ft/db
(Ár nettó)

m

240 m m

metaloBox

m

m

80
m

380 mm

KEY

550 mm

550 mm

550 mm

80

öltöző

MeHet a Munka, vÉGe a kereSGÉlÉSnek!

m

m

50

14
380 mm

KEY

100

0

m

m

380 mm

KEY

200

48.800 Ft/db

68.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 9002 / fehér Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

22/511-051

38.800 Ft/db

“

Akár több, 25 rekeszes értékmegőrző
szekrény is egymás alá, mellé szerelhető a falon, így
tetszőleges méretű, esztétikus zálogmegőrző rendszer
alakítható ki, amely a későbbiekben bármikor bővíthető
további elemekkel. A megoldás praktikus, egyszerű és
hosszú távon rendkívül költségbarát, hiszen arra ösztönzi
a szekrény használóit, hogy a kulcsaikat ne veszítsék el.

FALI KISREKESZES
ÉrtÉkMeGőrZő
szekrény
Alapfelszereltség
könnyen tisztítható, peremmentes polcok
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

biztonságosan visszahajtott élek

350 FT/AJTÓ

720 mm

54

Eispro Kft.
Törökbálint
Sebők Ferencné Magdolna
üzemeltetési vezető
„A kisrekeszes szekrényre az alkalmazottaink
értékeinek megőrzése miatt volt szükségünk.
Az előírások miatt a munkatársak fekete és
fehér öltözőhelyiséget használnak, így az
értékek külön tárolása fontos volt számunkra.
A szekrény kialakítása tökéletesen megfelelt
az elképzeléseinknek, a folyosón praktikusan
tudtuk elhelyezni, az öltözők és az üzem között.
A rekeszek könnyen kezelhetőek, a metaloBox ®
Kft. pedig figyelmes a vevőivel és nagyon
segítőkész.”

20
0

m

m

10 00 mm

BOX

5/25

159.800 Ft/db
(Ár nettó)
REKESZEK MÉRETE:
140 x 200 x 200 mm

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

SZáMkoMbináciÓS
zár

elektronikuS
zár

55

metaloBox
öltöző

Z
C

Z
EUROL
ELECTRO

10.900 Ft/db

19.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

Jellemzők

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

- a felhasználónak és az üzemeltetőnek is könnyen kezelhető
- a legmodernebb fejlesztésű elektronikus zár
- kulcsok nélkül használható
- minden típusú metaloBox ® öltözőszekrénybe, a BOX 3/12 és
BOX 3/15 értékmegőrző szekrényekbe illeszkedik
- a mesterkódon felül mechanikus főkulccsal nyitható
- állandó és változó felhasználónál is ajánljuk

22/511-051

EUROL
O
D E

56

Magyarország

legkedveltebb

WASH 1/10 380

WASH 1/5 380

119.900 Ft/db

99.900 Ft/db

79.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

45
0

0

0

45

45

m

380 m m

m

m

m

m

m

380 m m

1820 mm

WASH 1/15 380

1820 mm

1820 mm

mosodai
szekrénye!

380 m m

“

Mosodai szekrényeink segítségével a munkaruha kiadása és
gyűjtése rendkívül egyszerűvé és könnyen kezelhetővé válik. A munkaruhák kiadásáért és begyűjtéséért felelős Kollegának csak egy kulcsot kell
használni a rendszer kezelésére, míg egy adott rekeszt használó Kollega
csak a saját rekeszét tudja kinyitni. A szekrény használatát elsősorban
akkor ajánlom, ha nagy mennyiségű munkaruhát kell egyszerre kezelni.

Oláh Anita
kereskedelmi igazgató

MOSODAI
szekrények

57

Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

szellőzés

a gyűjtőszekrényeknél benyúlásgátló lemez

A munkaruha-kiadó szekrény rekeszei egy
központi ajtó nyitásával egyszerre,
könnyedén és gyorsan feltölthetők tiszta
ruhákkal. A rekeszek nem csak kívülről,
hanem belülről is számozottak.

WASH COLL 380

69.900 Ft/db
(Ár nettó)

öltöző

1820 mm

1

metaloBox

A munkaruha kiadása
és összegyűjtése rendszerben:

2
A dolgozók saját kulcsaikkal nyithatják
rekeszeiket, ahol mindenki megtalálja tiszta
munkaruháját. Ajtó az ajtóban rendszerrel.

3
A nap végén a munkatársak
piszkos munkaruháikat a gyűjtőrekeszbe dobják.

45
0

4

m
m

380 m m

22/511-051

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7032 / kavicsszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

A gyűjtőszekrény szennyeszsákjában
összegyűjtött munkaruhák könnyen
eltávolíthatók a szekrényből, és a mosodába
szállíthatók.

58

“nálunk

Már bevált
a főkulcSoS
rendSZer!
„A metaloBox-tól vásárolt öltözőszekrényeinkben
lecseréltük
a hagyományos zárakat főkulcsos rendszerűekre. Ennek oka a
megnövekedett dolgozói létszám
és a rendszer könnyebb kezelhetőségének igénye volt. A dolgozók
egy munkaruha-kiadó rekeszt és
egy öltözőszekrény-rekeszt kaptak,
amit a főkulcsos záraknak köszönhetően egyetlen kulccsal tudnak
nyitni. A metaloBox® által biztosított kulcsregisztráció garantálja,
hogy minden munkatárs saját
kulcsával csak a saját rekeszeit
tudja nyitni. A számozott zárak
segítségével – ha a dolgozó elveszíti a kulcsát – könnyen visszakereshetők a pótkulcsok, vagy a
főkulccsal kinyithatók a szekrényajtók.”

Denso Magyarország Kft.
Székesfehérvár
Abonyi Gábor
beszerző

10.000

59

nyitási kombináció.

főkulcSoS
rendSZerű
ZÁRAK
ÖNNEK 1 FŐKULCS,
AMI MINDENT NYIT!

Biztonsági zár 2 kulccsal.

A dolgozóknak 1 kulcs
a saját rekeszeikhez
metaloBox
öltöző

BIZTONSÁGOS
Edzett acélból készült zár és zárnyelv,
rendkívül masszív, erős kulcsokkal.
ELLENŐRIZHETŐ SZEKRÉNYEK
Ön a főkulccsal bármikor
ellenőrizheti a szekrények tartalmát!

AJÁNDÉK!

EGYSZERŰ ÉS GYORS ZÁRCSERE
Ha elvész a kulcs, nincs szükség a zár
fúrására, az ajtók felfeszítésére.

A zár felára öltözőszekrény
vásárlása esetén: 1.350 Ft/ajtó
Utánrendeléskor: 3.650 Ft/ajtó

KULCSREGISZTRÁCIÓ:
hogy ne legyen két azonos zár
öltözőszekrény-rekeszeihez
22/511-051

EGY DB FŐKULCS:
a biztonságos és praktikus
öltözőszekrény-használathoz

SZíneS
ÉtkeZőGarnitúra

60

Jellemzők:
- fekete fémváz
- lyukacsos erős műanyag ülő- és háttámla
- rakásolható
- terhelhetőség: 120 kg

SZETT

ÁR

79.500 Ft/szett
(Ár nettó)
(1 db SNACK TABLE 120/W asztalt és
4 db SNACK BASIC COLOR széket
tartalmaz)

Méretek:
- teljes magasság: 720 mm
- ülésmagasság: 465 mm
- ülésszélesség: 460 mm
- ülésmélység: 420 mm
Szín:
váz: fekete
ülőlap választható színei:
bordó, sötétkék, szürke, csontszín

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

39.900 Ft/db
(Ár nettó)

Jellemzők: stabil, megbízható kivitel
Anyaga:
festett fémváz; laminált, bükkdekorú asztallap,
amelynek a vastagsága 22 mm
Szín:
váz: fekete; asztallap: bükkdekor
Méret:
1200 x 800 x 745 mm (hosszúság x mélység x magasság)

Zádor-Hús Kft.

S N A C K
B A S I C
C O L O R

9.900 Ft/db
(Ár nettó)

Budapest
Nagy József
üzemvezető
„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.”

faMintáZatú
ÉtkeZőGarnitúra
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Jellemzők:
- fekete fémváz
- rétegelt fa ülő- és háttámla
- rakásolható
- terhelhetőség: 120 kg

SZETT

ÁR

99.500 Ft/szett

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

(Ár nettó)

Szín:
váz: fekete
ülőlap: bükkdekor

S N A C K
B A S I C
W O O D
(Ár nettó)

Magnetec-Ungarn
Mágnestechnológiai Ipari Kft.
Gyöngyös
Farkas Hajnalka
HR vezető
„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 étkezőberendezést, így dolgozóink kulturált körülmények között
étkezhetnek a szép és igényes kantinban.”

22/511-051

14.900 Ft/db

metaloBox

(1 db SNACK TABLE 120/W asztalt és
4 db SNACK BASIC WOOD széket
tartalmaz)
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Minden
ami műhely!

64.

WB NEW
NEW munkapadok

73.

C-FIX
Üzemi konténerek

76.

WB
Nagyteherbírású
munkapadok

78.

PRACTICA
Üzemi munkaszékek

80.

MULTI
Kombinált
tárolószekrény

VÁLASSZON

MűHElYBERENDEZÉSEINK
KÖZÜl, ÉS
KoNCENTRÁlJoN
A MuNKÁJÁRA!

63
A hatékony és minőségi munkához
megfelelő körülmények szükségesek.
Így az sem mindegy, hogy a műhelyben,
a gyártócsarnokban milyen üzemi
szekrények, munkapadok segítik a
munkánkat. Ha strapabíró, sokoldalú
és funkcionális berendezést keres
megfizethető áron, akkor nálunk jó helyen
jár. A metaloBox® műhelyberendezések sok
száz üzemben bizonyítanak nap mint nap,
és azokat folyamatosan fejlesztjük.
metaloBox
műhely

88.

EXPERT

96.

PROFI
Fiókos, nagyteherbírású
szerszámszekrények

100.

POISON
Vegyszer- és
méregtároló szekrények

102.

PC
Számítógép-tároló
szekrények

22/511-051

Dobozos
tárolószekrények
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Lekerekített élek

Központi zár (2 kulccsal),
mely egyszerre bezárja
az összes fiókot

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

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

Stabil,
V-alátámasztású
lábrögzítés

Visszahajtott U-profilú
lábkialakítás a nagyobb
teherbírás érdekében

wb new
munkapad

“

Padlóvédő és stabilitást
növelő alátámasztással
ellátott lábak

Talajhoz rögzíthető
kialakítás a még
nagyobb stabilitásért

Állítható magasságú láb
opcióként választható
Felár: 20.000 Ft/munkapad
(Ár nettó)

Egyszerű és letisztult, mégis praktikus
és jól kombinálható. NEW munkapad családunk
különlegessége az egyszerűsége mellett az a
praktikum, amelyet jól kombinálhatóságával
kínál a felhasználójának. A sokféle kialakításnak
köszönhetően bármilyen környezetben megállja a
helyét, miközben megkönnyíti a napi munkát.

FIX
munkapadok
wb new H1-H1

wb new H1

wb new
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mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

-

880

1500
2000

700

89.800
99.800

1 db

880

1500
2000

700

139.800
149.800

2 db

880

2000

700

wb new H2

wb new d
1 szekr.
+ 2 db polc

mag. (mm)

szél. (mm)

880

1500
2000

mély. (mm)

Ár (nettó)

700

159.800
169.800

fiókok sz.
2 db

mag. (mm)

szél. (mm)

880

1500
2000

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

700

179.800
189.800

4 db

880

2000

700

279.800

wb new d-H3

wb new d-d
mag. (mm)
880

szél. (mm)
2000

mély. (mm)
700

Raktárról:

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

239.800

3 db
+ 1 szekr.
+ 2 db polc

880

2000

700

269.800

6 db

880

2000

700

299.800

Raktárról:

Raktárról:

Raktárról:

22/511-051

2 szekr.
+ 2 db polc/
szekr.

Raktárról:

wb new H3-H3

Raktárról:

fiókok sz.

199.800
Raktárról:

műhely

fiókok sz.

Raktárról:

wb new H2-H2

Raktárról:

Ár (nettó)

metaloBox

fiókok sz.

GurulÓS
munkapadok
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WB
new

WB

ROLL

ROLL 1200

WB NEW ROLL

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.
Ár /nettó/

1500

WB ROLL 1200

/

880
2000
700

128.800 / 148.800

Raktárról:

WB

WB

ROLL 1200 H

ROLL 1200 D
WB ROLL 1200 D

Ár /nettó/

98.800

Ár /nettó/

Raktárról:

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

810
1200
700

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

1 szekr. + 1 polc
810
1200
700
148.800
Raktárról:

WB ROLL 1200 H

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.
Ár /nettó/

4
810
1200
700
228.800
Raktárról:
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Normál

magasságú láb a hagyományos
munkafolyamatokért.

WB NEW 2000

99.800 Ft/db
metaloBox

(Ár nettó)

műhely

Állítható

magasságú láb a könnyebb
munka érdekében.

WB NEW UPP 2000
(Ár nettó)

22/511-051

119.800 Ft/db

68

profeSSZionáliS MunkaálloMáS kiegészítőkkel
lámpatartó
lámpával

5
10

6

12

WB X-LIGHT 150

55.800 Ft/db
(Ár nettó)

7

11

perfotált
hátfal

WB X-BACK 1500

57.800 Ft/db
(Ár nettó)

3

4

8
9

2
1

WB X-SHELF 150
polc

18.800 Ft/db
(Ár nettó)

munkapad

WB NEW 1500 H1

139.800 Ft/db
(Ár nettó)

ÚJ!

A
hatékony
munka
megvalósításához
elengedhetetlen a személyre és munkára szabott
profi felszerelés. Munkaállomásunk segítségével
úgy variálhatja a kiegészítőket, hogy ne legyen
feleslegesen elpazarolt hely, idő és energia.

A hatékony, gyors és kényelmes
munka profi támogatója.
Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

A berendezés csak illusztráció.

Csavarhúzótartó:

Peremes polc:

2

1

WB

Csavarbehajtótartó:

X-HOLDER

1

WB

3

X-HOLDER

2

WB

4

X-HOLDER

3

WB

X-HOLDER

4.900 Ft/db

3.900 Ft/db

4.900 Ft/db

4.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

Villáskulcstartó:

Kétfogú tartó:
6

5

69

Csavarbehajtótartó:

Hurkos tartó:
7

4

’U’ tartó:
8

metaloBox
műhely

WB X-HOOK 1/SET 5

WB X-HOOK 2/SET 5

WB X-HOOK 3/SET 5

4.900 Ft/db

WB

X-HOLDER

5

5.900 Ft/szett*

5.900 Ft/szett*

5.900 Ft/szett*

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

’C’ tartó:

Mágnes:

Egyfogú tartó:
9

10

11

Kalapácstartó:
12

WB X-HOOK 5/SET 5

WB X-HOOK 6/SET 5

WB

5.900 Ft/szett*

7.900 Ft/szett*

2.900 Ft/db

X-HOOK

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

7

*A szett 5 db terméket tartalmaz.

22/511-051

WB X-HOOK 4/SET 5

5.900 Ft/szett*
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trolley

trolley

SHELF 3

CLASSIC S

TROLLEY SHELF 3

TROLLEY CLASSIC S

68.800

Ár /nettó/

Raktárról:

ÚJ!

0

m

Raktárról:

69
4
m

m

920 m m

trolley

m

966 m m

trolley

SHELF 2

CLASSIC L

TROLLEY SHELF 2

TROLLEY CLASSIC L

840
920
600
300 kg

mag.
szél.
mély.
teherbírás

58.800

Ár /nettó/

Raktárról:

1013
1316
794
300 kg
98.800

1013 mm

Ár /nettó/

88.800

Ár /nettó/

ÚJ!

60

mag.
szél.
mély.
teherbírás

1013
966
694
300 kg

mag.
szél.
mély.
teherbírás

1013 mm

840 mm

840
920
600
300 kg

mag.
szél.
mély.
teherbírás

Raktárról:

840 mm

ÚJ!

60

0

m

ÚJ!

79
4
m

920 m m

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 5015 / kék Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

m

m

1 31 6 m

m

RAKTÁRI
kézikocsi
4 db kerék, amelyből
2 db fix és 2 db forgó kerék

“

A nehéz és nagy alkatrészek mozgatása komoly problémát okozhat azokon a
helyeken, ahol nincs meg hozzá a megfelelő
eszköz. Raktári kézikocsijaink erre kínálnak
megoldást. A négyféle kialakítás és a magas
teherbírás a biztosíték arra, hogy termékeinkben nem fog csalódni. Mindezek mellé
pedig design-os kialakítás is jár.

metaloBox

Ergonomikus
fogantyú

71

műhely

Peremes tálca

TROLLEY SHELF 3 és
TROLLEY SHELF 2
típusok esetén

22/511-051

Nagy teherbírású
rakodó felület

72
Ergonomikus fogantyú
(gurulós konténer)

Opcióban választható
fiókosztó fémlapok

Központi zár (2 kulccsal),
mely egyszerre bezárja
az összes fiókot

Műanyag fül
a fiókok biztonságos
nyitása érdekében
(gurulós konténer)

fiÓkoS
konténerek

“

Sok időt és idegeskedést spórolhatunk, ha minden
kéznél van, amikor dolgozunk. A
metaloBox® konténerek fiókjai
praktikus formájúak, erősek,
oszthatóak és 90%-ig kihúzhatóak. Legyen szó szerszámról,
alkatrészekről, csavarokról, itt
mindennek megvan a helye. Még
egy dologra odafigyeltünk: sok
konténer könnyen felborul, ha
egy időben számos, telepakolt
fiókot kihúzunk, ami nagyon
veszélyes lehet. A mi konténereink egyszerre csak egy fiókot
engednek kihúzni, így Ön nem
csak könnyen, de biztonságosan
is dolgozhat.

C - R O L L
740 / 580 H3

169.800 Ft/db
(Ár nettó)

Opcióban választható
gumilap a fiókok
belsejébe

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

Biztonsági perem
(gurulós konténer)

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

Gumilap tető
a szekrény védelméért
(gurulós konténer)

Feliratozható
fiókfogantyú

FIX
konténerek
C-FIX

840 / 580 DH2
C-FIX 840/580 DH2

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.
Ár /nettó/

73

C-FIX

C-FIX

840 / 580 H3

1220 / 580 H5

C-FIX 840/580 H3

2 db + 1 szekr.

840
578
600
129.800

Ár /nettó/

Raktárról:

C-FIX 1220/580 H5

3 db
840
578
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

139.800

Ár /nettó/

Raktárról:

199.800
Raktárról:

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

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

szekrény mérete (mm): 550 x 578 x 600

1220 / 580 H9
C-FIX 1220/580 H9

Ár /nettó/

GUMILAP PEREMES SZEGÉLLYEL

- a praktikum miatt

1220 / 730 H6
C-FIX 1220/730 H6

9 db
1215
578
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

C-FIX

műhely

C-FIX

metaloBox

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

5 db
1215
578
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

269.800
Raktárról:

6 db
1215
731
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.
Ár /nettó/

229.800
Raktárról:

9.800-10.800 Ft/db típustól függően.
(Ár nettó)

RÉTEGELT FA FEDŐLAP

- a biztonság miatt

fiókok magassága (mm): 3 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200

fiókok magassága (mm): 2 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 2 x 300

22/511-051

14.800-17.800 Ft/db típustól függően.
(Ár nettó)

GurulÓS
konténerek

74

C-ROLL
740/580 H3

C-ROLL 740/580 H3

Ár /nettó/

169.800

Ár /nettó/

C-ROLL
740/580 2S

C-ROLL 740/580 2S

199.800

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

C-ROLL
760/730 2S

738
578
600
89.800

-

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.
Ár /nettó/

763
731
753
99.800
Raktárról:

5 db
1013
731
600
229.800

Ár /nettó/

Raktárról:

C-ROLL 760/730 2S
-

Raktárról:

C-ROLL 1010/730 H5

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

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

Ár /nettó/

1010/730 H5

4 db
863
731
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

Raktárról:

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

C-ROLL

860/730 H4

C-ROLL 860/730 H4

3 db
738
578
600

fiókok sz.
mag.
szél.
mély.

C-ROLL

fiókok magassága (mm): 1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 1 x 250

“

Minden cég számára
fontos, hogy munkatársai hatékonyan és gyorsan tudjanak
haladni a munkájukkal. Ha
valamit szerelni kell, de a szükséges szerszámok messze vannak,
sok idő megy el a felesleges mászkálással. C-ROLL® gurulós konténereink pikk-pakk megoldják ezt
a problémát: a fiókot csak arrébb
kell gurítani, így a szükséges
eszközök egyből kéznél lesznek.

“

A gyors és hatékony munka feltétele az, hogy mindent gyorsan megtaláljunk. Fiókosztóink segítségével az alkatrészeket úgy tudja rendszerezni, hogy
azok megtalálásával ne menjen el feleslegesen sok idő. Konténereit és WB NEW munkapadjait egészítse ki fiókosztóinkkal, és spóroljon energiát munkatársainak.

FÉM fiókosztó

75

MűanyaG fiókosztó

metaloBox
műhely

Előnyei:

Előnyei:
- az összes fiókmérethez rendelhető
- masszív nemesacél fiókosztószett
- egyedileg variálható belső elrendezés
a perforációnak köszönhetően
- stabil, fix kialakítás
- strapabíró megoldás a nagyobb
alkatrészek folyamatos tárolásához

8.800-31.800
(Ár nettó)

Ft/szett típustól függően

- a 75 mm magas fiókokhoz rendelhető
- strapabíró műanyag fiókosztószett
- több elemből álló, kényelmesen
variálható belső dobozkialakítás
- kivehető tálcák, amelyek könnyen
mozgathatóak és tisztíthatóak
- könnyű kezelhetőség
- címkézési lehetőség

12.800-16.800

Ft/szett típustól függően

(Ár nettó)

22/511-051

A konkrét fiókosztóra vonatkozó árajánlatért keresse metaloBox ® értékesítőjét!

76

Profi
munkapadok
profik számára!

“

Jó munkát csak megfelelő minőségű eszközökkel lehet végezni. A metaloBox® WB-munkapadjai
strapabíróak, könnyen tisztíthatóak, kézreállóak. És
mivel mindez jó designnal is párosul, így igazán öröm
lesz velük a munka.
40 mm vastagságú
munkalap.

Könnyen gördülő,
golyókosaras fióksín,
központi zár.

100%-ig kihúzható,
80 kg-ig terhelhető
fiókok.

W
1

B
8

-

D
4

H
0

379.800 Ft/db
(Ár nettó)

Alapszín: RAL 7035 / világosszürke és RAL 5015 / kék Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

Állítható magasságú
polc.

WB-D

WB
fiókok sz.
-

WB-DD

1000 kG teHerbíráSú 77
munkapadok

mag. (mm)

szél. (mm)

870

1500
1840

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

700

149.800
169.800

1 db
+ 1 szekr.

mag. (mm)

szél. (mm)

870

1500
1840

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

700

249.800
269.800

2 db
+ 2 szekr.

mély. (mm)

Ár (nettó)

870

1500
1840

700

329.800
359.800

Raktárról:

Raktárról:

metaloBox

WB-DH

műhely

WB-H

szél. (mm)

WB-HH

Raktárról:

mag. (mm)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

4 db

870

1500
1840

700

269.800
289.800

5 db
+ 1 szekr.

870

1500
1840

700

359.800
379.800

8 db

870

1500
1840

700

399.800
429.800

Raktárról:

WB-HDH

WB-DDD
mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

3 db
+ 3 szekr.

870

1840

700

439.800

9 db
+ 1 szekr.

870

1840

700

Ár (nettó)

fiókok sz.

mag. (mm)

szél. (mm)

mély. (mm)

499.800

12 db

870

1840

700

Raktárról:

Ár (nettó)
549.800
Raktárról:

22/511-051

fiókok sz.

Raktárról:

Raktárról:

WB-HHH

Raktárról:
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Magasított,

580-710 mm

920-1060 mm

tappancsos
üzemi munkaszék

PRACTICA
PLUS / FIX

46.900 Ft/db
(Ár nettó)

“

ÜZEMI
munkaszékek

Ideális megoldás azok számára, akik
futószalag mellett, szerelősoron, műhelyben
szerelőasztalnál vagy kassza mögött végzik a napi
munkájukat. PRACTICA® munkaszékeink kímélik
a gerincet és a hátizmokat. Felületük könnyen
tisztítható, magasságuk állítható.

79

Alapfelszereltség
ergonomiailag átgondolt, kényelmes üléspozíció
könnyen tisztítható, tömör, habosított ülőfelület és háttámla (műanyag verzió)
könnyen tisztítható műanyag lábazat

görgős és tappancsos kivitelben is rendelhető

KRÓMOZOTT LÁBTARTÓKARIKA A PRACTICA PLUS/FIX-HEZ

Görgős üzemi

munkaszékek

ülőlapok:

PRACTICA PLUS/FIX ÉS NORM/ROLL: 490 X 450 MM
PRACTICA W/R1/ROLL: 440 X 400 MM
PRACTICA W/R2/ROLL: ∅ 390 MM

450-550 mm

405-535 mm

440-560 mm

870-970 mm

műhely

790-930 mm

metaloBox

PRACTICA
W/ R 1 / ROL L

PRACTICA
W/ R 2/ ROL L

36.900 Ft/db

26.900 Ft/db

19.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

22/511-051

PRACTICA
N OR M / ROL L

koMbinált
tárolószekrény

80

Alapfelszereltség
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

“

1800 mm

univerzális tárolószekrény
irodai felszerelés, munkaruha,
szerszámok egy helyen
való tárolására.

M U L T I
1800 / 1000

98.800 Ft/db
(Ár nettó)

40KG
teherbírás
polconként

40
0
m
m

10 0 0 m m

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

“

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

takarítÓeSZköZtárolÓ
szekrény

81

Alapfelszereltség
4 DB POLC

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

seprűtároló rekesz

1800 mm

műhely

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

metaloBox

“

C L E A N
1800 / 600

69.900 Ft/db
(Ár nettó)

40KG
teherbírás
polconként

40

0

m

m

60 0 m m

22/511-051

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

82

“

A LIGHT® termékcsalád üzemi és irodai környezetben is tökéletesen megállja
a helyét. A 30 kg teherbírású polcokon irodai mapparendszerek, kisebb alkatrészek és
könnyebb szerszámok is biztonsággal elhelyezhetőek, a 2 pontos zárszerkezetnek köszönhetően pedig a szekrény maximálisan megbízható. Elsősorban akkor ajánljuk ezt a szekrényt,
ha nincs szükség nagy teherbírást igénylő alkatrészek és szerszámok tárolására.

1800 mm

1800 mm

könnyű
tárolás!

0

0

m

m

m

m

L I G H T
1800 / 600

40

40
60 0 m m

80 0 m m

L I G H T
1800 / 800

49.800 Ft/db

59.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

“

Azoknak a partnereinknek ajánlom ezt a megbízható,
jó minőségű, praktikus szekrényt, akik könnyebb szerszámok,
alkatrészek és irodai eszközök tárolására keresnek megoldást.
Kelemen Erika
értékesítő

könnyű
tárolószekrények

83

Alapfelszereltség
2 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)
A LIGHT 1800/600 EGY PONTON ZÁRÓDÓ ZÁRRAL
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC

POLCOK TEHERBÍRÁSA 30 KG / POLC

metaloBox

1800 mm

műhely

Emil Frey Autócentrum Kft.

40
0
m
m

10 00 m m

30KG

69.800 Ft/db
(Ár nettó)

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

budapest
trekoványecz andrás
üzemeltetési vezető
„Több év együttműködése igazolja, hogy a metaloBox® megbízható partner számunkra és termékeik kielégítik minden elvárásunkat. Rugalmas és gyors ügyintézésük nagyban segítette, hogy
új autószervizünkben időben elindulhatott a munka.”

22/511-051

teherbírás
polconként

L I G H T
1800 / 1000

84

Helytakarékos
tárolás!

“

A LIGHT® termékcsalád új, alacsony verziójának segítségével még egyszerűbben és helytakarékosabban alakíthatja ki az
irodát. Tökéletes megoldást nyújt akkor, ha kevés dolgot kell elhelyezni, amelyre kis hely áll rendelkezésre. Kiegészítve a klasszikus
könnyű tárolószekrényeinkkel (82-83. oldal), tökéletes megoldást
nyújt az irodai mapparendszerek, kisebb alkatrészek és könnyebb
szerszámok ízléses elhelyezésére.

H T
600

39.800 Ft/db

L I G H T
MINI 800

1000 mm

1000 mm

L I G
MINI

49.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

40

40

0

0

m

m

m

m

60 0 m m

80 0 m m

“

könnyű
tárolószekrények

Azoknak a partnereimnek ajánlom ezt a típusú szekrényt, akik kevés hellyel rendelkeznek, mégis praktikusan szeretnék
megoldani a tárolást. Üzemi és irodai környezetbe is kiváló, ha
könnyebb szerszámokat és irodai eszközöket kell benne elhelyezni.

85

László Ágnes
értékesítő

Alapfelszereltség
2 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)
LIGHT MINI 600 EGY PONTON ZÁRÓDÓ ZÁRRAL
POLCOK TEHERBÍRÁSA 30 KG / POLC

1 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC

metaloBox
műhely

1000 mm

L I G H T
MINI 1000

59.800 Ft/db

30KG
teherbírás
polconként

(Ár nettó)

40
0
m
m

10 0 0 m m

22/511-051

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

86

StronG®
szekrényünk
egy igazi rinocérosz.

“

Profi szerszámszekrény, üzemi körülményekhez méretezve.
130 kg-os polcteherbírással, könnyen tisztítható, kopásálló, galvanizált polcokkal, precízen záródó ajtókkal és masszív, 3 ponton
záródó zárszerkezettel. Ezt a szekrényt úgy építettük meg, hogy
megbízható, strapabíró társ legyen a legnehezebb munkában is.

S T R O N G
198 0/ 10 0 0 G

99.800 Ft/db
(Ár nettó)

merevített
lemezpolcok
130 kg/polc
terhelhetőséggel

S T R O N G
1000 / 1000 G

1980 mm

galvanizált
lemezpolcok

79.800 Ft/db

3 ponton záródó,
süllyesztett
forgókilincses zár

1000 mm

(Ár nettó)

42

0

m

m

10 0 0 m m
42

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

0

m

m

10 0 0 m m

“

Erős, masszív, megbízható, jól kihasználható szekrény.
Akkor ajánlom, ha egy partnerünk nehezebb alkatrészeket, szerszámokat, kannákat, kisgépeket szeretne biztonságosan tárolni.
Dombai Krisztina
értékesítő

naGyteHerbíráSú
szerszámszekrények

87

Magyarország

LEGKEDVELTEBB
nagyteherbírású
szerszámszekrénye!

metaloBox

S T R O N G
1000 / 1000 B

műhely

1000 mm

(Ár nettó)

1980 mm

79.800 Ft/db

42

42

m

m

10 0 0 m m

m

m

10 0 0 m m

130KG
teherbírás
polconként

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: test: RAL 7035 / világosszürke ajtó: RAL 5010 / kék Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

S T R O N G
198 0 / 10 0 0 B

99.800 Ft/db
(Ár nettó)

22/511-051

0

0

88

®

EXPERT dobozos
szekrényünk
megszünteti
a rendetlenséget!

“

RK

5 féle standard berendezéssel rendelhető, a kombinációk kialakítása során 4 dobozméretet használtunk. A
dobozokban gyártási, összeszerelési folyamathoz szükséges alkatrészek, csavarok stb. tárolhatóak rendezett
módon, zárható szekrényben. Az EXPERT®-tel minden
azonnal kéznél van, semmi sem veszhet el.

3109

1.500 Ft/db
(Ár nettó)
Méret: 90 x 117 x 300 mm
(magasság x szélesség x mélység)

Belső terhelhetőség: 2 kg
Térfogat: 2 l

SK

2311

1.400 Ft/db
(Ár nettó)
Méret: 125 x 150 x 230 mm
(magasság x szélesség x mélység)

1980 mm

Csak
pakoljon be
és spóroljon
munkatársai
idejével!

1980 mm

Belső terhelhetőség: 5 kg
Térfogat: 3 l

42

EXPERT A - 28
0
m
m

(Ár nettó)

42

189.800 Ft/db

10 0 0 m m

0

m

m

10 0 0 m m

EXPERT B - 46

209.800 Ft/db
(Ár nettó)

SK

DOBOZOS
tárolószekrények

3521

2.600 Ft/db
(Ár nettó)
Méret: 145 x 210 x 350 mm
(magasság x szélesség x mélység)

89

Belső terhelhetőség: 15 kg
Térfogat: 7,5 l

SK

Alapfelszereltség

3522

2.900 Ft/db

HORGANYZOTT LEMEZPOLCOK

(Ár nettó)

SZABÁLYOZHATÓ POLCMAGASSÁG

3 ponton záródó, süllyesztett forgókilincses zár
POLCOK TEHERBÍRÁSA 50 KG / POLC

Méret: 200 x 210 x 350 mm
(magasság x szélesség x mélység)

Belső terhelhetőség: 20 kg
Térfogat: 10,5 l

metaloBox

0

m

42
m

10 0 0 m m

EXPERT C - 36

0

1980 mm

1980 mm

1980 mm

műhely

42

m

42
m

10 0 0 m m

EXPERT D - 52

0

m

m

10 0 0 m m

EXPERT E - 72

229.800 Ft/db

259.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

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

Kis helyen is
praktikusan
RK

“

Dobozos tárolószekrényünk ajtó nélküli verziója még több
helyet spórol és még praktikusabban használható. Kis helyen is
kényelmesen elfér, és az eszközök még gyorsabban elérhetőek. Felejtse
el a felesleges időpocsékolást, és gyorsítsa fel kollégái munkáját.

SK

3109

1.400 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

Méret: 90 x 117 x 300 mm

Méret: 125 x 150 x 230 mm
(magasság x szélesség x mélység)

(magasság x szélesség x mélység)

Belső terhelhetőség: 5 kg
Térfogat: 3 l

0

1980 mm

Belső terhelhetőség: 2 kg
Térfogat: 2 l

42

2311

1.500 Ft/db

1980 mm

90

m

42
m

10 0 0 m m

0

m

m

10 0 0 m m

EXPERT OPEN A-28

EXPERT OPEN B-46

169.800 Ft/db

179.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

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

SK

ajtÓ nÉlküli
DOBOZOS
tárolószekrények

3521

2.600 Ft/db
(Ár nettó)
Méret: 145 x 210 x 350 mm
(magasság x szélesség x mélység)

Belső terhelhetőség: 15 kg
Térfogat: 7,5 l

SK

91

Alapfelszereltség

3522

HORGANYZOTT LEMEZPOLCOK

2.900 Ft/db

SZABÁLYOZHATÓ POLCMAGASSÁG

POLCOK TEHERBÍRÁSA 50 KG / POLC

(Ár nettó)
Méret: 200 x 210 x 350 mm
(magasság x szélesség x mélység)

Belső terhelhetőség: 20 kg
Térfogat: 10,5 l

metaloBox

0

m

42
10 0 0 m m

m

0

1980 mm

1980 mm

1980 mm

műhely

42

m

42
10 0 0 m m

m

0

m

10 0 0 m m

m

EXPERT OPEN D-52

EXPERT OPEN E-72

189.800 Ft/db

209.800 Ft/db

239.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

22/511-051

EXPERT OPEN C-36

FALI DOBOZOS
tárolószekrények
Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

egyajtós szekrény állítható magasságú polcokkal

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ PERMMENTES POLCOK

falra szerelhető

E X P E R T
W A L L Y
3 8 0 / 4 7 0

380 mm

“

Sokszor előfordul, hogy egy-egy
munkaállomáson csupán néhány alkatrészre van szükség. Ha ez nincs kéznél,
vagy nincs rendszerezve, akkor rengeteg
idő megy el a keresgéléssel és a mászkálással. Fali dobozos tárolószekrényünk
megoldja ezt a problémát, így minden
elérhetővé válik a szükséges helyen.

39.800 Ft/db
(Ár nettó)

ÚJ!
20

5m

m

470 mm

2 db polccal

580 mm

92

E X P E R T
W A L L Y
5 8 0 / 4 7 0

49.800 Ft/db
(Ár nettó)

20

5m

ÚJ!
m

470 mm

4 db polccal

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

alkatrÉSZtárolÓ
szekrények
LILIPUTI C-57

LILIPUTI A-36

34.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

36 db dobozzal

57 db dobozzal

- 30 db LILIPUTI BOX 1
(35 x 52 x 138 mm)
- 4 db LILIPUTI BOX 2
(57 x 136 x 136 mm)
- 2 db LILIPUTI BOX 3
(57 x 276 x 136 mm)

- 55 db LILIPUTI BOX 1
(35 x 52 x 138 mm)
- 2 db LILIPUTI BOX 2
(57 x 136 x 136 mm)

578 mm

551 mm

28.800 Ft/db

m

15

m

306 mm

LILIPUTI B-48

LILIPUTI D-40

32.800 Ft/db

41.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

48 db dobozzal
- 45 db LILIPUTI BOX 1
(35 x 52 x 138 mm)
- 2 db LILIPUTI BOX 2
(57 x 136 x 136 mm)
- 1 db LILIPUTI BOX 3
(57 x 276 x 136 mm)

551 mm

5m

40 db dobozzal
- 40 db LILIPUTI BOX 4
(50 x 76 x 163 mm)

ÚJ!
15

5m

m

ÚJ!
18

306 mm

műhely

306 mm

630 mm

5m

ÚJ!

metaloBox

ÚJ!
15

“

93

A legkisebb dolgok tűnnek
el a legkönnyebben. Az apró alkatrészek tárolására kifejlesztett szekrényünk olyan megoldást kínál erre
a problémára, amely kis helyigénye
mellett praktikusan rendszerezi az
ilyen felszereléseket.

5m

m

366 mm

22/511-051

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 5002 / kék Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

EXTRA SZÉLES
tárolószekrény

94

“

MAXXX® szekrényünk igazán univerzális, hiszen egymagában
több funkciót egyesít. Amellett, hogy szélességének köszönhetően nagy
tárolókapacitással rendelkezik, a polcok teherbírása miatt kihasználható
az a rengeteg hely, amely a szekrény méreteiből adódik. Olyan ipari helyiségekbe ajánljuk, ahol kevés a hely sok szekrénynek, de mégis több, nehéz
és nagyméretű eszközt kell rendezetten és praktikusan elhelyezni.

Alapfelszereltség
3 ponton záródó, süllyesztett, forgókilincses zár
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ GALVANIZÁLT POLC

2000 mm

POLCOK TEHERBÍRÁSA 100 KG/POLC

M A
1 2

X
0

X X
0 !

139.800 Ft/db
(Ár nettó)

100KG
teherbírás
polconként

45

0

m

m

1180 m m

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

“

Vannak olyan munkaterületek, ahol a használt eszközök megkövetelik
az extra mélységű tárolási lehetőséget. DEEP® munkaszekrényünk erre kínál
megoldást. A 625 mm-es szekrénymélység egyedülálló a kategóriájában, végre
elzárhatóak a nagyméretű dobozok és ládák, ráadásként a 100 kg teherbírású
polcaival még a nehezebb alkatrészekkel is megbirkózik.

extra MÉly
tárolószekrény

95

Alapfelszereltség
2 PONTON ZÁRÓDÓ ZÁR
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ GALVANIZÁLT POLC
POLCOK TEHERBÍRÁSA 100 KG/POLC

metaloBox

1950 mm

műhely

D
6

E
2

E
5

P
!

149.800 Ft/db
(Ár nettó)

100KG
teherbírás
polconként

62
5

m

m

1044 m m

22/511-051
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kis dolgoknak
fiókban a helyük!

“

Fiókos, nagyteherbírású szerszámszekrényünk PROFI® megoldást nyújt
műhelyek számára. Könnyen gördülő, jól terhelhető fiókjai az apróbb eszközök rendezett tárolására kínálnak megoldást, míg a 100 kg-ig terhelhető polcokon a nagyobb
szerszámok, alkatrészek biztonságos tárolására van lehetőség.

magas nyílásszöggel
rendelkező ajtók

1950 mm

galvanizált, merevített
lemezpolcok, állítható
magassággal, egyenként
100 kg/polc teherbírással

100KG

70KG

teherbírás
polconként

teherbírás
fiókonként

2 ponton záródó zár

62
5
1044 m m

P R O F I
1950/10 0 0/2

189.800 Ft/db
(Ár nettó)
Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

golyós csapágyakon
gördülő fiókok,
70 kg/fiók teherbírással

fiÓkoS,
naGyteHerbíráSú
szerszámszekrények

97

m

műhely

1950 mm

1950 mm

metaloBox

62
5

62
5

m

1044 m m

m

1044 m m

P R O F I
1950/1000/4

219.800 Ft/db

239.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

22/511-051

P R O F I
1950/1000/3

m

98

98

A PROFI

Csavarhúzótartó:

Peremes polc:
1

Csavarbehajtótartó:

2

Csavarbehajtótartó:
4

3

szerszámtároló

“

Perforált fallal szerelt
szekrényünk a profi megoldás,
ha szerszámait és a hozzá tartozó
nagyobb eszközöket egy helyen,
kényelmesen szeretné tárolni.
A 8-féle változatban rendelhető
szekrények rendelkeznek minden
olyan tulajdonsággal, ami a
hatékony munkához nélkülözhetetlen. Választhatja fiókkal,
vagy fiók nélkül, de egy biztos:
TOOL® szekrényeinkben nem fog
csalódni.

WB

X-HOLDER

1

WB

X-HOLDER

2

WB

X-HOLDER

3

WB

X-HOLDER

4.900 Ft/db

3.900 Ft/db

4.900 Ft/db

4.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

Villáskulcstartó:

Kétfogú tartó:

5

WB

6

X-HOLDER

5

Hurkos tartó:

4

’U’ tartó:

7

8

WB X-HOOK 1/SET 5

WB X-HOOK 2/SET 5

WB X-HOOK 3/SET 5

4.900 Ft/db

5.900 Ft/szett*

5.900 Ft/szett*

5.900 Ft/szett*

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

’C’ tartó:

Mágnes:

Egyfogú tartó:
9

10

Kalapácstartó:

11

12

WB X-HOOK 4/SET 5

WB X-HOOK 5/SET 5

WB X-HOOK 6/SET 5

WB

5.900 Ft/szett*

5.900 Ft/szett*

7.900 Ft/szett*

2.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

X-HOOK

*A szett 5 db terméket tartalmaz.

7

profeSSZionáliS
szerszámszekrények

TOOL PERFWALL-2/3D

TOOL PERFWALL-2/4D

239.800 Ft/db

259.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

TOOL PERFWALL-3/2D

TOOL PERFWALL-3/3D

TOOL PERFWALL-3/4D

219.800 Ft/db

249.800 Ft/db

269.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

* A berendezés csak illusztráció. A termék mérete és alapfelszereltsége megegyezik a 96. oldalon lévő termékével.

22/511-051

TOOL PERFWALL-3

169.800 Ft/db

műhely

TOOL PERFWALL-2/2D

209.800 Ft/db

metaloBox

TOOL PERFWALL-2

159.800 Ft/db

99

100

P O I S O N
1 9 5 0 / 5 0 0

149.800 Ft/db
(Ár nettó)

P O I S O N
1 0 0 0 / 9 3 0

139.800 Ft/db

1000 mm

1950 mm

(Ár nettó)

Tökéletes
biztonság!

50

0

m

50

m

930 m m

0

m

m

50 0 m m

“

POISON® vegyszerszekrény-családunk nemcsak szép és
feltűnő, de nem utolsósorban megfelel a vegyszerek, festékek,
mérgek tárolására vonatkozó előírásoknak is. Minden szekrénybe
saválló lemezből készült, magas oldalfalú, biztonságosan rögzített
kármentő tálcák kerülnek. A szekrény masszív, az ajtók biztonságos
módon, 3 ponton záródnak. A fokozott szellőzést az ajtók sarkaiban
elhelyezett perforáció segíti.

veGySZerÉS MÉreGtárolÓ
szekrények

101

Alapfelszereltség
3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR
peremes, saválló lemezből készült kármentő tálca
VIZEKRE VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSÁRA
2 db tálca az alacsony, 4 db tálca a magas szekrényeknél

metaloBox

1950 mm

műhely

3 ponton
záródó
biztonsági
zár

4 db peremes,
saválló lemezből
készült
kármentő
tálca

szellőzés
perforációval

50

P O I S O N
1 9 5 0 / 9 3 0
0

m

m

930 m m

(Ár nettó)
22/511-051

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: test: RAL 7035 / világosszürke ajtó: RAL 1023 / sárga Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

159.800 Ft/db

PC
24”

102

design-os,
lekerekített
szekrénytest

zárható
1630 mm

billentyűzettartó
és egérpad

oldalajtó a központi
vezérlőegység
eléréséhez

beépített
ventilátor

30

0

m

m

650 m m

P C
2 4 ”
KEYBOARD+

189.800 Ft/db
(Ár nettó)

PC
19”

SZáMítÓGÉp-tárolÓ
szekrények

103

Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)
billentyűzet és egértartó

MONITORTÁROLÓ REKESZ
BEÉPÍTETT VENTILÁTOR

kábelelvezető és kivezető nyílások a szekrényben
PC 24” KEYBOARD+ SZEKRÉNY MAX. 40 CM MAGAS GÉPHÁZHOZ HASZNÁLHATÓ

1600 mm

0

m

m

P C
F
L
550 m m

“

A gyártást és a raktári munkát el sem tudnánk
ma már képzelni számítógépek segítsége nélkül. Gyakran
szükség van ezen gépek védelmére sérülés, szennyeződés,
lopás, illetéktelen felhasználás ellen. Ezekre a problémákra
nyújtanak megoldást a metaloBox PC ® szekrényei, melyek
kialakításuknak köszönhetően olyan praktikusan használható, mellyel biztosítják a legkényelmesebb munkavégzést, legyen szó bármilyen környezetről.

beépített
ventilátor

30

műhely

oldalajtó
a központi
vezérlőegység
eléréséhez

Praktikus
segítség!

metaloBox

fix
billentyűzettartó
és egérpad

1 9 ”
A
T

159.800 Ft/db
(Ár nettó)
22/511-051
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104

“

235 mm

Raktári adminisztrációban, gyártósorok mellett a munka
ideális segítője HELPI® szekrényünk, melynek írópultja kényelmesebbé, pontosabbá és gyorsabbá teszi az ilyen jellegű munkavégzést.
A szekrény zárható részében elférnek a szükséges nyomtatványok,
dossziék. S ami még szebb az egészben: a HELPI-vel egy munkatársa
sincs helyhez kötve, ma itt raktározunk, holnap pedig ott, az iroda
pedig jön velünk.

írópult, amellyel könnyű és
gyors lesz bármilyen
adminisztrációs és
leltározási feladat elvégzése

900 mm

1 db
kihúzható
fiók

H

E

L

P

I

77.800 Ft/db

125 mm

(Ár nettó)

45

0

m

görgős alváz
a könnyű
mozgatásért

m

50 0 m m

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (2 KULCCSAL)

PEREMES LERAKÓFELÜLET

1 db kihúzható fiók + 1 db állítható magasságú 40 kg-ig terhelhető polc
a két első kerék fékezhető

görgős alváz

ÍRÓPULT

900 mm

900 mm

írÓpultoS
szekrények

m

50 0 m m

64.800 Ft/db
(Ár nettó)

műhely

H
T

E

L
O

P

I
P

59.800 Ft/db
0

L

P

I

(Ár nettó)

0
m

m

m

m

50 0 m m

E

77.800 Ft/db

45

45

(Ár nettó)

H

125 mm

900 mm

900 mm

235 mm

235 mm

m

m

m

(Ár nettó)

E L P I
O
L
L

metaloBox

0

49.800 Ft/db

0

45

50 0 m m

H
R

45

H E L P I
C A B I N E T

125 mm

1 db kihúzható fiók

50 0 m m
22/511-051
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SZelektív
hulladékgyűjtő

billenő fedél

fogantyú

leemelhető tető

750 mm

Jellemzői

SELECT

70L

- 70 literes űrtartalom
- billenő fedéllel
- lábakon álló
- fogantyú a kényelmes ürítéshez

36.800 Ft/db
(Ár nettó)

ÚJ!

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK:
-

kék
zöld
piros
sárga

MATRICASZETT

2.800 Ft/szett
30

(Ár nettó)

0
m
m

40 0 m m
Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

SMARTO
tárolószekrények

Ha minden hely számít

- okos megoldás a maradék helyekre

107

1800 mm

1800 mm

0

m

33
m

420 m m

műhely

1800 mm

metaloBox

33

0

S M A R T O
C L E A N

m

33
m

420 m m

S M A R T O
WA R D R O B E

0

m

m

420 m m

S M A R T O
M U L T I

54.800 Ft/db

49.800 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

(Ár nettó)

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

108

Fémszekrények
irodába

110.

ROLO
Rolóajtós tárolószekrény
Elegáns irodába

111.

DOCUMENT
Kétajtós irodai tárolószekrény
A klasszikus megoldás

112.

SLIDE
Tolóajtós szekrény
Maximális helykihasználás

DESIGN,
PRAKTIKUM,
STABILITÁS!

109
Fém irodai szekrényeink nemcsak
biztonságosabbak, hanem
megjelenésükben modernebbek
hagyományos társaiknál.
Termékkínálatunkban minden típusú
irodai kellék tárolására megoldást
nyújtunk Önnek.

metaloBox

MI MINDENRE
MEGolDÁST
NYúJTuNK!

iroda

116.

SAFE

120.

FILE
Fiókos függőmappa-tároló szekrény
Gyors és egyszerű archiválás

122.

FIRE
Tűzbiztos tárolószekrény
Korrekt védelem

22/511-051

Irodai széf
Biztonságos tárolás

“

110

ROLO® szekrényünk praktikus, helytakarékos és
ideális bármilyen irodahelyiségbe.

rolÓajtÓS
szekrények
Alapfelszereltség
TOLÓRETESZES ZÁR (KÉT KULCCSAL)

könnyűszerkezetes felépítés, zajmentes működés

a rolós ajtók könnyen gördíthetők
rugalmas anyagból készülnek, praktikus fogantyúmegoldással

R
O
L
O
1950/10 0 0

155.800 Ft/db

2 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC (ROLO 1200/1000)
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC (ROLO 1950/1000)

1200 mm

1950 mm

(Ár nettó)

R
O
L
O
1200/1000

135.800 Ft/db
(Ár nettó)

0

0

42

42

m

m

50KG

m

m

10 0 0 m m

teherbírás
polconként

Anyaga: test: I. osztályú acéllemez rolós ajtó: műanyag Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás

10 0 0 m m

fÉM irattárolÓ
szekrények

“

Klasszikus design, tökéletes biztonság és ideális
kialakítás, amelyek miatt DOCUMENT® szekrényünk a
legjobb társ az irodában.

111

Alapfelszereltség
3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC (DOCUMENT 1980/1000)
1 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC (DOCUMENT 1000/1000)
50 kg-ig terhelhető polcok

metaloBox

DOCUMENT
1980/1000

89.800 Ft/db

1000 mm

iroda

1980 mm

(Ár nettó)

42

0

0

42

10 0 0 m m

DOCUMENT
1000/1000

69.800 Ft/db
(Ár nettó)

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

m

m

50KG

m

m

10 0 0 m m

112

S L I D E
2000/1200

129.900 Ft/db
(Ár nettó)

40KG

2000 mm

teherbírás
polconként

S L I D E
900/1200

89.900 Ft/db
(Ár nettó)

900 mm

45
0
m
m

1200 m m
45

0

m

m

120 0 m m

“

SLIDE ® szekrényünk ideális társ az irodában. Tolóajtóinak köszönhetően a szűkebb helyeken is könnyedén
hozzáférhet irataihoz. A többféle méret segítségével egyedi
irodaképet alakíthat ki.

tolÓajtÓS
szekrények

113

Alapfelszereltség
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLCOK

BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

A POLCOK TEHERBÍRÁSA 40 KG / POLC
nem kell összeállítani, kollégáink a helyszínen összeszerelik a szekrényeket

149.900 Ft/db
S L I D E
9 0 0 / 1 8 0 0

109.900 Ft/db

iroda

2000 mm

(Ár nettó)

metaloBox

S L I D E
2000/1800

(Ár nettó)

900 mm

45

0

m

m

180 0 m m

0
m

40KG

m

teherbírás
polconként

22/511-051

45
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1800 m m

114

S L I D E
PUT-ON 1200

S L I D E
PUT-ON 1800

79.900 Ft/db

99.900 Ft/db

45

0

700 mm

(Ár nettó)

2000 mm

2000 mm

“

SLIDE ®
tolóajtós
termékeink a legnépszerűbb irodai szekrényeink
közé tartoznak, éppen ezért
döntöttünk úgy, kihozzuk
belőlük a legtöbbet. Így
született meg a PUT-ON és
az OPEN szekrénykialakítás.
De mi is a lényege ezeknek?
PUT-ON kiegészítő termékeinket arra terveztük, hogy
a standard SLIDE ® szekrényeink tetejére állítva, Ön
az irodájában rendelkezésre
álló falfelületet akár teljes
magasságban használhassa
tárolásra.
OPEN
nyitott
tárolószekrényeink
ajtó
nélküli kialakítása pedig
lehetővé teszik, hogy a lehető
leggyorsabban és legkényelmesebben
hozzáférjen
a dossziékhoz, irodai dokumentumokhoz.

700 mm

(Ár nettó)

m

45
m

1200 m m

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

S L I D E
2000/1200

0

m

m

1800 m m

S L I D E
2000/1800

129.900 Ft/db

149.900 Ft/db

(Ár nettó)

(Ár nettó)

700 mm

SPECIÁLIS
MEGOLDÁSOK
irodába

O
P
E
N
PUT-ON 1200

74.900 Ft/db
(Ár nettó)

115

O
P
E
N
2000/1200

119.900 Ft/db

O
P
E
N
2000/1200

119.900 Ft/db

79.900 Ft/db

(Ár nettó)

0

m

45

120 0 m m

0

m

45
m

120 0 m m

0

(Ár nettó)

m

m

iroda

m

120 0 m m

O
P
E
N
PUT-ON 1800

700 mm

45

O P E N
900/1200

metaloBox

900 mm

2000 mm

2000 mm

(Ár nettó)

94.900 Ft/db
(Ár nettó)

O
P
E
N
2000/1800

144.900 Ft/db
2000 mm

O P E N
900/1800

900 mm

2000 mm

(Ár nettó)

O
P
E
N
2000/1800

99.900 Ft/db

45

0

(Ár nettó)

m

m

18 00 m m

(Ár nettó)

45

0

m

m

18 00 m m

45

0

m

m

18 00 m m

22/511-051

144.900 Ft/db
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több ponton
záródó zárszerkezet

vastag biztonsági
ajtó és szekrénytest

megerősített
zsanérszerkezet

280 mm

S
A
F
E
2 8 0 / 3 5 0

78.800 Ft/db
(Ár nettó)

Súlya: 22 kg

30 0

mm

350 mm

ÚJ!

606 mm

S
A
F
E
6 0 6/426 A4-1

138.800 Ft/db
(Ár nettó)

Súlya: 57 kg

ÚJ!
393
m

m

426 mm

IRODAI SZÉFEK

117

“

SAFE ® termékcsaládunk kifejlesztését
az egyik legfontosabb alapvető szükséglet
hívta életre: a biztonság. Kialakítása során
fontos volt számunkra, hogy ne csak a nevénevé
ben, de a küllemében is tükrözze a funkcióját.
A több ponton záródó ajtók, a vastag ajtó- és
szekrénytest, valamint a megerősített zsanézsané
rok mind az Ön biztonságát szolgálják. A didi
vatos és komoly grafitszürke szín pont ezt az
üzenetet húzza alá.

Alapfelszereltség
több ponton záródó, magas biztonságú zár
megerősített zsanérok

B

duplafalú ajtókialakítás

LEFÚRHATÓ KIALAKÍTÁS

180º-ban nyitható ajtók, kivéve a safe 280/350, mert az 90º-ban nyitható

mabisz „aa” feltörési kategória (kivéve safe a4-3, ami „b” kategória)

VDMA

VDMA 24992 NÉMET szabvány szerinti „b” biztonsági kategória (kivéve safe a4-3, ami „a” kategória)

24992

metaloBox
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168.800 Ft/db

806 mm

1200 mm

(Ár nettó)
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Súlya: 67 kg

Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: ral 7024 / grafitszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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700 mm

Súlya: 124 kg

ÚJ!
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1 20 0/ 70 0 A4-3

288.800 Ft/db
(Ár nettó)
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ÚJ!
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“

380 mm

Az irodai tárolás egyik legnagyobb kihívása, hogy a
folyamatosan gyűlő dossziéknak megtaláljuk a megfelelő helyet.
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy egy idő után elfogynak azok a
terek, ahová hagyományos szekrényt lehetne elhelyezni. WALLY®
szekrénycsaládunk a szabad falfelületek praktikus kihasználására
nyújt esztétikus és praktikus megoldást.
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5m

m

470 mm

2 db polccal

W A L L Y
3 8 0 / 4 7 0

ÚJ!

29.800 Ft/db
(Ár nettó)

580 mm
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5

m

m

470 mm

4 db polccal

W A L L Y
5 8 0 / 4 7 0

36.800 Ft/db
(Ár nettó)

ÚJ!

FALI tárolószekrények
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Alapfelszereltség
BIZTONSÁGI ZÁR (KÉT KULCCSAL)

falra szerelhető

380 mm

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ PERMMENTES POLCOK
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLCOK A WALLY 380/470 ÉS A WALLY 580/470 TÍPUSÚ SZEKRÉNYNÉL
FIX POLC A WALLY 780/550 SZEKRÉNYNÉL

34

0m

m

550 mm

W A L L Y
3 8 0 / 5 5 0

ÚJ!
metaloBox

38.800 Ft/db
(Ár nettó)

780 mm

iroda

W A L L Y
7 8 0 / 5 5 0

ÚJ!

48.800 Ft/db
(Ár nettó)

34

0

m

1 db polccal
m

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

“

A metaloBox FILE ® szekrényei esztétikus, jó minőségű és
biztonságos segítői mindenkinek, aki függőmappákkal dolgozik. A
függőmappa szekrények lelke a jól működő és stabil fiókok. 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 hozzáférhető vagy visszahelyezhető,
mert a fiókok 100%-ig kihúzhatóak. A szekrény 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 ® szekrények közül és
tegye munkáját szó szerint gördülékennyé!

központi zár
(két kulccsal)

F
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E
D O U B L E 4

149.900 Ft/db
(Ár nettó)

1357 mm

120

könnyen
kihúzható fiók

59
0

m

m

787 m m

DIN A4 típusú,
függeszthető
irattartók részére,
amelyekből
fiókonként 160-200 db
helyezhető el

füGGőMappa
-tárolÓ
szekrények

F

I

L

E
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ZERO FILE
szekrényünk extra
gazdaságos megoldást
nyújt iratai tárolására.

központi zár
(két kulccsal)

4

metaloBox

89.900 Ft/db
(Ár nettó)
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iroda

F

1357 mm

(Ár nettó)

1400 mm

79.900 Ft/db

733 mm
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m

m

68.900 Ft/db
(Ár nettó)
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0
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m

m

433 m m

m
460 m m
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Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés / porszórás
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1950 mm
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Súlya: 138 kg
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E
195 0/ 1 20 0

399.900 Ft/db
(Ár nettó)

“

FIRE® termékcsaládunk optimális megoldás, ha iratait biztonságban szeretné tudni. FIRE ® szekrényeink nem csak az esetlegesen
kialakuló könnyebb tűzesetekben nyújtanak hathatós védelmet, hanem
több ponton záródó zárszerkezetük és duplafalú kialakításuk miatt a
betörők dolgát is megnehezítik. Mindemellett tökéletesen illeszkednek
bármilyen irodai környezetbe, esztétikus és praktikus kialakításuknak
köszönhetően.

tűZbiZtoS
szekrények
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Alapfelszereltség
megerősített zárótüskék

megerősített speciális zsanérpántok alul-felül

din 4102-es szabvány szerinti éghetetlen 25 mm vastag szigetelőlapok az ajtóban
5 ponton záródó zárszerkezet, alul-felül 1x, középen 3x
4 DB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ POLC

iroda

1950 mm

metaloBox

50
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m

930 m m

m

Súlya: 115 kg
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(Ár nettó)

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

SZÁLLÍTÁS

124

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 beszereljük 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 időzítést, 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.

SZÁLLÍTÁSI TARIFATÁBLÁZAT
távolság (Székesfehérvártól)

szállítási költségek (nettó)

0 – 50 km

9.500 Ft

51 – 100 km

19.000 Ft

101 – 200 km

29.000 Ft

201 km felett

39.000 Ft

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

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

ingyenes,
kulcsrakész
átadás

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

metaloBox

Szállítás

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

szolgáltatásaink

Szerviz,
garancia

1 év teljes körű garancia
(kivéve zárak),
utánrendelési garancia,
gyors hibaelhárítás
22/511-051
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Néha több embernek
kell öltözőszekrény,
mint ami rendelkezésre
áll, aztán pedig ezek
üresen állnak?

FOLYAMATOSAN GONDOT JELENT
ÖNNEK AZ ÖLTÖZŐSZEKRÉNY-KÉRDÉS?
VÁSÁROLJON MÉG, VAGY NE?
ZAVARJA A GONDOLAT, HOGY MI
LESZ MAJD AZ ÜRESEN HAGYOTT
SZEKRÉNYEKKEL?
PAZARLÁSNAK ÉRZI MINDEZT?

ÖNNEK IGAZA VAN!
Ma már felesleges öltözőszekrényeket
vásárolnia akkor, ha nem biztos benne,
hogy hosszú távon használni fogja
azokat. A metaloBox® öltözőszekrény
bérlet-csomagot számos partnerünk
használja (sokszor kiegészítésként, a
megvásárolt öltözőszekrényei mellett).

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

öltöZőSZekrÉny bÉrlÉS
- a kockázatmentes megoldás

RÉGI öltözőszekrény?

- használt öltözőszekrény beszámítás

Most egyszerűen,
kedvező feltételekkel
lecserélheti

metaloBox

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

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

22/511-051
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Fusetech Kft.
Kaposvár
Simon lajos
HR vezető

22/511-051

„A metaloBox® termékeit a Fusetech Kft. elképzeléseinek és igényeinek megfelelően szállították ki és
helyezték el a cég munkatársai. Büszkék vagyunk
rá, hogy munkatársaink minőségi és megjelenésében is vonzó tárolási megoldásokkal bővített
környezetben végzik munkájukat.”
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Nagel Hungária Logisztikai Kft.
Alsónémedi
lénárd Erzsébet
minőségirányítási vezető helyettes
„A metaloBox ® Kft. visszatérő vásárlóiként
nem volt számunkra kérdés, hogy új telephelyünkön az öltözők berendezését ismét
rájuk bízzuk. Megbízhatóságuk, pontosságuk
kiemelkedő. Egyedi gyártásban készítették el
a megálmodott öltözőszekrényeinket, főkulcsos
rendszerben, így munkatársaink kényelmesen,
ugyanazon kulccsal tudják nyitni értéktárolójukat, és öltözőszekrényeiket is. A felmerülő,
utólagos kéréseinknek is azonnal eleget tettek.
A végeredmény egy esztétikus öltöző és egy
színekben gazdag értéktároló lett.”

HELL ENERGY Magyarország Kft.
Szikszó
Béres Szabolcs
gyárigazgató
„2010 óta állunk kapcsolatban a metaloBox-szal.
Egy új öltözőhelyiség berendezése mindig nagy
feladat, rengeteg feltételnek kellett megfelelni.
Fontos szempont volt az esztétikus megjelenés, a
jó helykihasználás, és természetesen a költségek.
A dizájnos kialakításnak köszönhetően vidám,
fiatalos és praktikus környezetben öltözhetnek
kollégáink. A metaloBox ® Kft. a HELL Energy
magas minőségi követelményeinek maximálisan megfelelő öltözőszekrényeket szállította
Európa egyik legmodernebb palackozó üzemébe,
figyelembe véve kérésünket a gyors és pontos
kivitelezésre.”
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Audi Hungaria Motor Kft.
Győr
Németh Norbert
létesítménygazdálkodás

22/511-051

„A jelenleg több mint 7000 főt foglalkoztató Audi
Hungaria munkatársainak mintegy kétharmada
foglalkozik közvetlenül gyártási tevékenységgel,
így vállalatunknál jelentős mennyiségben állnak
rendelkezésre öltözőszekrények. Az Audi minőségi
követelményeinek megfelelő öltözőszekrényeket,
nagyfokú rugalmassággal, a szállítói hűséget és
precizitást szem előtt tartva a metaloBox® Kft.
szállítja a győri vállalatnak.”
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Bonduelle Central Europe Kft.
Nagykőrös
Hörömpő Attila
karbantartási vezető
„2011-ben cégünk szociális épületének földszinti
része teljes felújításra került. Az öltözőszekrények
kiválasztásakor fontos szempont volt az esztétika,
a kényelem és a biztonság, valamint a higiéniai
követelményeknek való megfelelőség. A beruházás
eredményeként praktikus és esztétikus szekrényeket használhatnak a dolgozóink. A beszerzés teljes
ideje alatt korrekt, megbízható partnert ismertünk
meg a cégben.”

Master Good Kft.
Kisvárda
Nyerges István
üzemvezető
„A Master Good Kft. új kutyaeledelnek szolgáló
szalámi gyártó üzeme közel 100 új munkahelyet
teremtett Kisvárdán. A beruházásnál fontos szempont volt az öltözőhelyiségek kialakításánál az
öltözőszekrények praktikus és kényelmes elrendezése, valamint egy olyan típus kiválasztása,
amellyel minden dolgozó elégedett lehet. A színes
ajtós öltözőszekrényeket, és az azokhoz tartozó
értékmegőrzőket azért választottuk, mert kellemes
hangulatot teremtenek az öltözőben. A megvásárolt termékek minősége a metaloBox® Kft. által
kínált magas színvonalat tükrözik.”
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RAFI Hungaria Kft.
Mezőtúr
Nyíri lajos
műszaki vezető

22/511-051

„A metaloBox® szekrényeket azért választottuk,
mert az évek során bizonyítottan teljesítik
dolgozóink elvárásait, hogy védjék személyes
ruházatukat és értékeiket a munkaidő alatt és azon
túl is. Szép kivitelűek, festésük időtálló, egységes
megjelenést biztosítanak az öltözőhelyiségben.”
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Duvenbeck IMMO Logisztikai Kft.
Kecskemét
Farkas lívia
HR Manager
„2011-től tartozunk a metaloBox® Kft. vevőkörébe, hiszen a Duvenbeck cégcsoport kecskeméti
leányvállalatát ez év szeptemberében adta át. A
vezetőség az öltözők mérete és a folyamatosan
bővülő létszám miatt döntött a hosszúajtós szekrények mellett, melyek a cég színvilágát is tükrözik, megteremtve a „Duvenbeck zöld” fogalmát. Az
öltözőhelyiségekbe pad, az ebédlőbe értékmegőrző
szekrény is került, növelve ezzel a komfort- illetve
biztonságérzetet. A metaloBox® termékeket csak
ajánlani tudjuk.”

Hamburger Hungária Kft.
Dunaújváros
Hatvani Norbert
projekt mérnök
„Öltözőszekrényeinket a metaloBox-tól vásároltuk. A szekrényeket a gyár minden dolgozója, alsó
és felső vezetője is használja. Cégünk 100%-ban
hulladékpapírból gyárt hullámalappapírt, fontos
számunkra a környezetvédelem. Ennek kifejezése a
gyár arculatában is megjelenik, a színek meghatározóak, ezért döntöttünk úgy, hogy zöld és bézs
színű ajtókkal rendeljük meg őket. Kényelem,
esztétika és a helytakarékosság szempontjából az
ülőpados típust választottuk, hiszen így a sorok
közt könnyebb a közlekedés és van mód átöltözéskor leülni. A szekrények megvásárlása, beállítása
gördülékenyen, zökkenőmentesen zajlott.”
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Mátrametál Kft.
Sirok
Tahóczki György
műszaki és koordinációs vezető
22/511-051

„Mottó: Vállalatunk a tökéletesre törekszik, s ennek
megfelelően választjuk meg partnereinket is jelen esetben a metaloBox-ot.”
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BLTZ-Invest Kft.
Gégény
Pallai Dóra
HR asszisztens
„A nyíregyházi székhelyű BLTZ-Invest Kft. mintegy
7000 négyzetméteres hűtőháza több mint 3000
tonna gyümölcs tárolására és több mint 15000
tonna feldolgozására alkalmas. Az üzem létesítésekor fontos szempont volt a minőség, melyre az
öltözőhelyiségek kialakításánál is nagy hangsúlyt
fektettünk. A közel harminc fő részére kialakított
öltözőinkbe „Z”-ajtós szekrényeket választottunk,
mivel annak elrendezését tartottuk a legpraktikusabbnak. A helyiség designjához alkalmazkodó
színes ajtóknak köszönhetően pedig barátságos
légkörben öltözhetnek át a cég alkalmazottai.”

Rhodius Magyarország Kft.
Tapolca
Magyar Ágnes
HR manager
„Kapcsolatunk a metaloBox-szal 2014-ben vált
szorosabbá, amikor szükségesnek éreztük öltözőink korszerűsítését. A feladat nem volt egyszerű,
mivel nagyon korlátozottak voltak az öltöző adottságai, azonban a befogadóképességet növelnünk
kellett. A maximális helykihasználás érdekében a
„Z”-ajtós szekrényeket választottuk. Ez a megoldás
egyszerre kínálta a biztonságot, a hatékonyságot a
legjobb minőségben és a legkedvezőbb áron. Ha két
szóban kellene jellemeznem a metaloBox® Kft-t azt
mondanám: Tökéletes Csapatmunka.”
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Eagle Ottawa Hungary Kft.
Szolnok
Bodnár Beáta
HSE coordinator

22/511-051

„Olyan megoldást kerestünk, amivel egyszerre
biztosíthattuk munkavállalóink számára ruháik,
cipőik megfelelő módon történő tárolását és
a könnyen megtartható rendet. A metaloBox®
ezen igényeinkhez igazodva javasolta az új
öltözőszekrénytípusát, melyről az eltelt idő függvényében elmondható, hogy jó választás volt.”
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Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft.
Kecskemét
Szűcs Zoltán / metaloBox®
szállítási osztályvezető
„A kecskeméti Mercedes gyár összes beszerzése
a németországi központon keresztül folyik, így a
metaloBox-nak az ott megszokott paramétereket
és szigorú feltételeket kellett teljesítenie a felkészültség, a szállítás és a beszállítói megbízhatóság területén. A szekrény típusának kiválasztásánál fontos szempont volt a helytakarékosság,
a kedvező ár és a biztonság, ezért ajánlottuk a
„Z”-ajtós szekrényeket, valamint egy olyan lakatkilincset, amely zárt állapotban körbefordítható.
Eredményként esztétikus és praktikus öltözőszekrényeket használnak a cég dolgozói.”
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eGyedülállÓ
metalobox®
Garancia
CSOMAG
ÖRÖKÖS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA
metaloBox

A nálunk vásárolt öltözőszekrények nem válnak értéktelenné. A metaloBox ®
Kft. garantálja, hogy az Ön által megvásárolt metaloBox ® öltözőszekrényeket
később kérésre visszavásárolja. Természetesen a visszavásárlási ár mindig
függ a termékek aktuális állapotától.

ALKATRÉSZ GARANCIA
Nálunk nem fordulhat elő, hogy a megvásárolt szekrényeit alkatrészek, zárak
vagy egyéb kiegészítők hiánya miatt később nem tudja használni. A metaloBox ®
Kft. garantálja, hogy az Ön által megvásárolt termékekhez az alkatrészek a
vásárlást követő minimum 5 évig rendelkezésre állnak. Ritka kivételt jelent, ha
egy alkatrész metaloBox-nál fenntartott tartalékkészlete kifogy és a termékcsalád teljes átalakítása miatt az adott alkatrészt nem tudjuk pótolni.

SZERVIZGARANCIA
A nálunk vásárolt szekrényt mindig van kivel megjavíttatni. A metaloBox ®
Kft. egy éves teljes körű garanciát vállal a termékeire (zárakat kivéve), ami azt
jelenti, hogy rendeltetésszerű használat esetén ezeket térítésmentesen, rövid
határidőn belül javítjuk. Ezen kívül a metaloBox ® Kft. vállalja, hogy a nála
vásárolt termékek meghibásodása esetén, térítés ellenében, később is kiszáll a
helyszínre, és azokat megjavítja.
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