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Poskytujeme
metaloBox

komplexní
služby

- NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY
- PRVNÍ KONTAKT
- BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
- BEZPLATNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ
- PROFESIONÁLNÍ DOPRAVA
- SKUPINA PROFESIONÁLŮ
- PŘEDÁNÍ NA KLÍČ

www.metalobox.cz
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Proč kov?

”

Kvalita je souhrn vlastností charakterizujících podstatu věcí. Běžně jde o míru uspokojení požadavků nebo
cílů. Ocelový plech - u jeho chladné elegance, garantuje životnost, hygienu a kvalitu, díky čemuž dokážeme vyhovět
požadavkům našich zákazníků. Našim cílem je co nejvíce využít možnosti ukryté v oceli.

Výhody
kovových skříněk

”

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

DRŽÍ SVOJI HODNOTU

HYGIENICKÉ

NEHOŘLAVÉ

Kovové šatní skříňky firmy
metaloBox® se vyrábí ze svařovaného
prvotřídního ocelového plechu s
tloušťkou 0,6 - 1 mm s masivními
panty. Díky tomu se nemůže stát,
že se odlepí nebo se panty dveří
posunou a dveře budou viset. Proto
kovové skříňky zaručují úspornější
řešení než skříňky dřevěné.

Díky dlouhé životnosti kovových
skříněk, je uživatelé nejčastěji
vyměňují kvůli změně počtu
zaměstnanců nebo kvůli modernizaci.
Proto společnost metaloBox®, Vaše
použité kovové skříňky od Vás v
případě výměny odkoupí, v závislosti
na jejich stavu.

Kovové skříňky jsou z pohledu
hygieny výhodnější než dřevěné,
snadno se umývají, suchým nebo
mokrým hadrem se lépe utírají,
zatímco v případě dřevěných skříněk
se z povrchů nebo otvorů špína
odstraňuje hůře. Ne náhodou, je v
případě systému HACCP používání
kovových skříněk povinností.

Kovové skříňky se vyrábí z prvotřídního
nehořlavého ocelového plechu.

„

MOHOU SE PŘEMÍSŤOVAT,
OPRAVOVAT
Kovové skříňky můžete jednoduše
přemístit bez poškození. Případné
mechanické poškození se lehce opraví.
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Můžeme se potkat
na osobní schůzce

Pomůžeme s výběrem
metaloBox

Zařídíme, nainstalujeme

Dodáváme ze skladu

Kdykoliv můžete vyměnit

www.metalobox.cz
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My máme čas
na detaily!
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Šedé skříňky

v čem je rozdíl?

11.

PROJECT 4
Šatní skříňky
s dlouhými dveřmi
Jednoduše pohodlné řešení

12.

PROJECT 3FF
Šatní skříňky s přepážkou
Když je hygiena
nejdůležitějším kritériem

13.

PROJECT 2FFC
Šatní skříňky s přepážkou
a policí na obuv
Hygienické a pohodlné

15.

PROJECT Z6 NEW
Šatní skříňky s dveřmi typu „Z”
Opravdu praktické řešení

9

Žádný stres,

na všechno
nabízíme řešení

Mezi šatními skříňkami firmy
metaloBox® určitě najdete typ,
který Vám nejvíce vyhovuje.
Velké kabáty, speciální předpisy,
málo místa, omezený rozpočet?
metaloBox
šatna

PROJECT 4/8
Šatní skříňky s krátkými dveřmi
Když je málo místa

18.

PROJECT 4SLIM
Šatní skříňka pro úsporu místa
Kompromisní řešení: dlouhá dvířka na
malém místě

20.

PROJECT 4MIDDLE
Šatní skříňky s dělící přepážkou,
s otvíráním uprostřed
Nejpohodlnější řešení

24.

PLUS 4
Šatní skříňky s policí na obuv
se zabudovanou lavičkou
Dokonalé řešení, praktické uspořádání

www.metalobox.cz
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Audi Motor s.r.o.
Norbert Németh
hospodář závodu
„Asi dvě třetiny ze 7000 zaměstnanců fabriky Audi se věnují
přímo výrobní činnosti, proto jsou u nás šatní skříňky k
dispozici ve velkém množství. Šatní skříňky vyhovující
přísným kvalitativním požadavkům Audi, s maximální
pružností, dodavatelskou loajalitou a precizností nám
dodává firma metaloBox®.”

Šatní skříňky
s dlouhými dveřmi
”

11

300 mm

Nejpřijatelnější, nejrozšířenější řešení! V této šatní skříňce má všechno své místo, snadno se do ní vlezou
kabáty, tašky, boty. Tato šatní skříňka je dokonale vypracovaná, proto ji doporučujeme hlavně těm
zákazníkům, kteří chtějí problém svých zaměstnanců s převlékáním řešit dlouhodobě a snadno.
Anita Oláhová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
police na klobouk / 2 ks háčky na pověšení oblečení / nožičky s výškou 120 mm / tyč na ramínka
držák na jmenovku / 1 ks držák na ručník / 1 ks držák na deštník / větrání přes větrací otvory na dveřích

2
1800
600
500

5.920 Kč/ks
Skladem:

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

3
3
1800
900
500

7.950 Kč/ks
Skladem:

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

4

1800 mm

2

šatna

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

4
1800
1200
500

9.690 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

Barevné dveře:
462 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.010 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.630 Kč/ks
(viz 43. strana)

m

12 00 mm

PROJECT

9.690 Kč/ks
CENA (bez DPH)

4

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

0m

Šatní skříňky
s přepážkou

12
Výrobní a obchodní
společnost
Chemark s.r.o.

1800 mm

400 mm

50

PROJECT 2FF

PROJECT 3FF

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

2
1800
800
500

7.950 Kč/ks
Skladem:

3
1800
1200
500

10.900 Kč/ks
Skladem:

0m

m

12 00 mm

PROJECT 3FF

10.900 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Šatní skříňky s přepážkou
a policí na obuv
”

13

500 mm

Povinné zavedení systému „čisté a špinavé části” v některých provozech vyvolává otázku, jak se to dá
vyřešit co nejpraktičtěji. Řešení tohoto problému nabízí šatní skříňka s dělícími přepážkami,
protože civilní a pracovní oblečení je snadno a hygienicky oddělené v jedné skříňce. Skříňka dokonale
vyhovuje předpisům a prostorovým podmínkám a může být umístěna v jakémkoli typu šatny.
Ágnes Lászlóová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
2 ks háčky na pověšení oblečení / police na klobouk / nožičky s výškou 120 mm / tyč na ramínka
svislá vnitřní přepážka / 1 ks držák na ručník / 1 ks držák na deštník
držák na jmenovku / větrání přes větrací otvory na dveřích

5.920 Kč/ks
Skladem:

1800 mm

PROJECT 2FFC
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

1
1800
500
500

šatna

PROJECT 1FFC
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

2
1800
1000
500

9.700 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

1000 mm

PROJECT 2FFC

9.700 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:
od 560 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.140 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.890 Kč/ks
(viz 43. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)
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Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Zoltán Šik
vedoucí dopravního
oddělení firmy metaloBox®
„Všechny nákupy firmy Mercedes jsou realizovány přes
německou centrálu, proto musela firma metaloBox®
splňovat tamní parametry a přísné podmínky. Při výběru
typu skříněk byla důležitým kritériem úspora místa,
výhodná cena a bezpečnost. Poté, co jsme zjistili očekávání
zákazníka a parametry šaten, navrhli jsme šatní skříňky s
dvířkami typu „Z” spolu s uzávěrem pro visací zámek. Ten
se v uzamknutém stavu otáčí okolo své osy a tím zvyšuje
bezpečnost skříňky. Výsledkem je to, že zaměstnanci firmy
Mercedes používají estetické a praktické šatní skříňky.”

Šatní skříňky
s dveřmi typu „Z”
”

15

350 mm

Nejoblíbenější typ šatních skříněk u našich zákazníků! Doporučujeme tuto skříňku těm, kteří mají málo
místa v šatnách a je třeba v daném prostoru zajistit místo pro větší počet zaměstnanců. Skříňka je masivní
a estetická, do skříňky je také možné uložit dlouhý zimní kabát, stejně jako pracovní oděv.
Kristýna Dombaiová / obchodní zástupkyně

1100 mm

Základní výbava
tyč na ramínka / držák na jmenovku / nožičky s výškou 120 mm
2 ks háčky na pověšení oblečení / větrání přes větrací otvory na dveřích

4
1800
700
500

9.030 Kč/ks
Skladem:

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

Z6

1800 mm

Z4

šatna

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

6
1800
1020
500

12.120 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

10 20 mm

PROJECT Z6 NEW

12.120 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:
332 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.010 Kč/ks
(viz 30. strana)

Police:
PROJECT/SHELF
567 Kč/ks

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)
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Etiketa s.r.o.
Zdenka Podobnik
grafik
„Měli jsme k dispozici mimořádně malé místo, proto jsme
hledali co nejlepší řešení k tomu, aby jsme svoje šatny
zařídili co nejoptimálnějším způsobem. Jako nejvýhodnejší
jsme zvolili nabídku společnosti metaloBox®, jelikož nám
poskytli také služby, které jsme od jiných společností
nezískali. Vzhledem k rychlé reakci a perfektnímu zařízení
veškeré agendy nás přesvědčili i jejich odborné znalosti o
tom, že jsme na dobrém místě. Současně s tím také odvezli
naše staré skříňky a jejich cenu odpočítali od ceny nových
skříněk. Na náš každý požadavek poskytli kvalitní řešení,
proto i při jiné příležitosti zvolíme právě tuto firmu.”

Šatní skříňky
s krátkými dveřmi
”

17

300 mm

Když je v šatně tak málo místa, že do ni nezapadá ani šatní skříňka s dveřmi typu „Z”, doporučujeme právě
toto řešení naším zákazníkům. V potravinářství je možné tyto skříňky využívat také v systému
„čisté a špinavé části”. V takovém případě dostane jeden zaměstnanec dvě příhrádky - jednu ve špinavé
části, ve které si nechává svůj civilní oděv a jednu v čisté části, kde má svůj čistý pracovní oděv.
Erika Kelemenová / obchodní zástukyně

800 mm

Základní výbava
držák na jmenovku / tyč na ramínka / nožičky s výškou 120 mm
větrání přes větrací otvory na dveřích

PROJECT

3/6

PROJECT

4/8

4
1800
600
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

6
1800
900
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

8
1800
1200
500

8.880 Kč/ks
Skladem:

10.890 Kč/ks
Skladem:

1800 mm

2/4

šatna

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

12.950 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

12 00 mm

PROJECT

4/8

12.950 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:
303 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.010 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.630 Kč/ks
(viz 43. strana)

*Dostupné také s přihrádkami 400 mm.

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

Šatní skříňka
pro úsporu místa

18

250 mm

”

Doporučuji je tehdy, když se standardní šatní skříňky s dlouhými dveřmi nevejdou do šaten, ale naši
zákazníci chtějí zabezpečit svým zaměstnancům snadné řešení. Přihrádky se šířkou 250 mm jsou sice užší, ale
naproti tomu se do nich dají pohodlně uložit šaty, kabáty, boty a tašky.
Zoltán Šik / vedoucí dopravního oddělení

Základní výbava
police na klobouk / 2 ks háčky na věšení oblečení / tyč na ramínka / nožičky s výškou 120 mm
držák na jmenovku / 1 ks držák na ručník / 1 ks držák na deštník
větrání přes větrací otvory na dveřích

1800 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

10 00 mm

PROJECT 4SLIM

10.770 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

Barevné dveře:
410 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR 4SLIM/30
2.380 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR 4SLIM
3.480 Kč/ks
(viz 43. strana)

Šatní skříňka
s malými přihrádkami
”

19

300 mm

Může se stát, že je v šatně málo místa, přesto je potřebná šatní skříňka s optimálními rozměry.
Řešením tohoto problému je naše šatní skříňka PROJECT 3/9 AC s malými přihrádkami,
do které se vejde větší taška či poskládaný kabát. Je dokonalým doplňkem skříňky s většími
přihrádkami, protože je dokonale přizpůsobený k sérii produktů PROJECT.
Kristýna Daročiová / obchodní zástupkyně
510 mm

Základní výbava
nožičky s výškou 120 mm / větrání přes větrací otvory na dveřích

1800 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

šatna

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

90 0 mm

PROJECT 3/9 AC

9.830 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:

Šikmá stříška:

189 Kč/dveře
(viz 39. strana)

1.092 Kč/ks
(viz 30. strana)

Zámek s číselnou kombinací:
Z RJ CODE
1.113 Kč/ks
(viz 35. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

20

600 mm

Šatní skříňky
s dělící přepážkou,
s otvíráním uprostřed
”

Tento typ skříňky doporučím svým zákazníkům tehdy, pokud chtějí pro svoje pracovníky najít co nejpohodlnejší řešení. Jedna osoba má k dispozici dohromady 600 mm místa, které se nachází za dvoukřídlými dveřmi. To z
jedné strany zabezpečuje možnost, aby bylo možné skříňku prakticky umístit i do úzkých prostor, ale z druhé strany,
aby mělo i oblečení pracovníků dostatečně místa. Díky dělící příčce je od sebe možné hygienicky oddělit bežné a
pracovní oblečení a díky velkému prostoru je dostatek místa i pro větší tašky, ale například i pro ochranné pomůcky.
Timea Gerlachová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
háček na zavěšení oblečení / tyč na ramínka / police na klobouk / 1 ks držák na ručník / 1 ks držák na deštník
držák na jmenovku / nožičky s výškou 120 mm / větrání přes větrací otvory na dveřích

1800 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

PROJECT 2MIDDLE

PROJECT 4MIDDLE

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

1
1800
600
500

6.340 Kč/ks
Skladem:

2
1800
1200
500

10.570 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

12 00 mm

PROJECT 4MIDDLE

10.570 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

Barevné dveře:
462 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.010 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.630 Kč/ks
(viz 43. strana)

Dělené skříňky
s dvoukřídlými dveřmi
se 4 policemi
”

600 mm

21

S rozšířenou a vylepšenou verzí naší klasické řady MIDDLE můžete svým zaměstnancům nabídnout
maximální pohodlí. Pokud máte ve svých šatnách dostatek místa, je to ideální volba; díky čtyřem policím si vaši
zaměstnanci mohou užívat pohodlí každý den.

Erika Kelemen / obchodní zástupkyně

Základní výbava
Se 4
policemi

háček na zavěšení oblečení / tyč na ramínka / police na klobouk / 1 ks držák na ručník / 1 ks držák na deštník
držák na jmenovku / nožičky s výškou 120 mm / větrání přes větrací otvory na dveřích / 4 police na pravé straně
metaloBox

1800 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

PROJECT 4MIDDLE MT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

1
1800
600
500

7.400 Kč/ks
Skladem:

2
1800
1200
500

šatna

PROJECT 2MIDDLE MT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

12.680 Kč/ks
Skladem:

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Extra příslušenství na objednávku
50

0m

m

12 00 mm

PROJECT 4MIDDLE MT

12.680 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:
462 Kč/dveře
(viz 39. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 2.010 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.630 Kč/ks
(viz 43. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

22

Dokonalé řešení,
praktické uspořádání

PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

23
PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

metaloBox
šatna

Haribo
Beáta Petheová
marketingová manažerka

www.metalobox.cz

„S firmou metaloBox® jsme v kontaktu od roku 2001. Jejich
produkty jsou velmi stabilní, jejich používání je jednoduché
a praktické. Šatní skříňky PLUS jsme si vybrali vzhledem k
optimálnímu využití prostoru a designovému vyhotovení.
Konečným výsledkem byla esteticky vybavená šatna,
kterou naši zaměstnanci s radostí využívají.”

24

300 mm

2170 mm

80

0m

m

PLUS
1200 mm

4

2170 mm

350 mm

2170 mm

300 mm

80

0m

m

21.980 Kč/ks

PLUS

1200 mm

4/8

80

0m

m

1020 mm

27.900 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

PLUS

Z6

25.620 Kč/ks
CENA (bez DPH)

S PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS
500 mm

400 mm

80

0m

m

100 0 mm

PLUS

2FFC

22.110 Kč/ks
CENA (bez DPH)

2170 mm

2170 mm

2170 mm

400 mm

80

0m

m

1200 mm

PLUS

3FF

23.200 Kč/ks
CENA (bez DPH)

80

0m

m

1200 mm

PLUS 3/6/400

27.790 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Šatní skříňky
s policí na obuv se
zabudovanou lavičkou

25

300 mm

+M

ožn
ost

*
ška
: Šikmá stří

Základní výbava
držák na jmenovku / tyč na ramínka
větrání přes větrací otvory na dveřích / 2 ks háčky na věšení oblečení
2170 mm

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

šatna

VÝHODY:
+ praktické
+ hygienické
ož

os

n

+ pořádek

s t*

+M

+ úspora místa

t: K

+ estetické

om p a k t ní s e d ac

íč

á

50

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

ž no

s t : N e r z o v ý s ok
e

m

30

0m

m

12 00 mm

PLUS

4

21.980 Kč/ks

l*

CENA (bez DPH)
*Vyžádejte si nabídku od vašich metaloBox®-prodejců.

www.metalobox.cz

+

Mo

0m
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Držák na jmenovku

pro lepší orientaci.

U nás je to

všechno zahrnuto v ceně!

Díky 120 mm
vysokým nožičkám

je úklid pod skříňkami snažší.

27

Větrací otvory na dveřích
ručníky rychle uschnou díky
efektivnímu větrání.

Nerezové věšáky
na kalhoty a pásky.

metaloBox
šatna

Držák na ručník

(kromě šatních skříněk s krátkými
dveřmi a dveřmi typu „Z”) - již nikdy se
nestane, že jsou ručníky přivřené do
dveří skříněk.

(kromě šatních skříněk s krátkými dveřmi a
dveřmi typu „Z”) - deštník se jednoduše
odloží a lehce se vysuší.

www.metalobox.cz

Držák na deštník

28

Volitelné příslušenství pro skříňky

Samolepka
na číslování skříněk

Nalepovací štítek
na jméno

Štítek na jmenovku

Rozlišovač klíčů

30 mm

23 mm
67 mm

69 mm

VIGNETTE 1 - 50

VIGNETTE N.CARD 10

ETIKETT PROJECT

Z KEYHOLDER RED

od 227 Kč/balíček

106 Kč/balíček*

240 Kč/balíček*

208 Kč/balíček*

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

* 1 balení obsahuje 10 samolepících jmenovek.

* 1 balení obsahuje 50 štítků na jména.

* 1 balení obsahuje 50 visaček na klíče

Zrcadlo

Podložka na obuv

Držák na ručníky

Extra police do skříňky

PROJECT / XMIRROR

PROJECT / SHOETRAY

PROJECT / TOWEL XOUT

PROJECT / SHELF

201 Kč/ks

122 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

122 Kč/ks
CENA (bez DPH)

od 504 Kč/ks
CENA (bez DPH)

”

Skříň na boty
Nepostradatelné pomůcky pro rychlou a pohodlnou systematizaci.

29

Základní výbava

lehce se čistí, bezprahové poličky

300 mm

300 mm

300 mm

170 mm

205 mm

235 mm
50
m

90 0 mm

OPEN HELMET 21

1850 mm

1850 mm

0m

šatna

1850 mm

metaloBox

50

0m

50
m

90 0 mm

OPEN BOOT 24

0m

m

90 0 mm

OPEN SHOE 30

14.940 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Počet přihrádek: 21 ks

Počet přihrádek: 24 ks

Počet přihrádek: 30 ks

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

17.840 Kč/ks

www.metalobox.cz

13.180 Kč/ks

30

Co dát navrch?
”

Doporučuji tyto skříňky firmám, které působí v oblasti potravinářství, ve kterých je zvýšená hygiena základním požadavkem, kde funguje systém čisté
a špinavé části, nebo kde tento systém plánují. Často je doporučuji i do provozů, neboť je udržování čistoty navrchu skříněk jednodušší a to díky použití šikmých
stříšek. Zaměstnanci tam nemohou házet odpadky nebo nechávat zbytky po jídle.
Anita Oláhová / obchodní zástupkyně

TOP PR
3FF/30

200 mm

2.520 Kč/ks
CENA (bez DPH)

500 mm

TOP PR
NZ6/30

1020 mm

2.380 Kč/ks

200 mm

1200 mm

CENA (bez DPH)

500 mm

Jak zajistit pořádek?

390 mm

5 00

mm

31

1200 mm

G A R D R
PLUS
4

6.660 Kč/ks
CENA (bez DPH)

metaloBox

”

šatna

POŘÁDEK

V ŠATNĚ

Díky botníkům, které se
mohou instalovat na skříňky, nemůže
být umístění doplňků problém. Kromě
toho, že vytvoří dokonalý pořádek,
zvyšuje také bezpečnost.

www.metalobox.cz

Extra příslušenství na objednávku!

Zámky se systémem
na centrální klíč

- když požadujete maximální bezpečnost

+ JEDEN CENTRÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ OTEVŘE VŠECHNO!
Profesionální bezpečnostní zámky k šatním skříňkám s dvěma
klíči. Zámek nabízí 10.000 kombinací otvírání, takto je pak možnost
otvírání více dveří jedním klíčem vyloučená (metaloBox® registrace
zámků).
V případě objednání šatních skříněk se systémem na centrální klíč je
příplatek za tyto zámky: 156 Kč/dveře
Cena zámku se systémem na centrální klíč je v případě doobjednávky:
350 Kč/dveře
+ K systému Vám dodáme jeden centrální klíč, kterým dokážete v
případě potřeby otevřít všechny zámky patřící do systému!
Podrobnosti viz strana 60 a 61!

BEZPEČNOST

32

s 3-bodovým uzamykáním
3-bodové

uzamykání poskytuje
maximální bezpečnost
před vylamováním.

1

Z3-POINT
K I T M B OX

Uzávěr na visací
zámek extra

233 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Popis
- možnost otočení o 360°
- pro třmen zámků 4-8 mm
- vhodné pro všechny
skříňky metaloBox®
- stabilní kovové vyhotovení,
designový plastový povrch
Příplatek za zámek
při nákupu skříňek: 128 Kč/dveře
samostatně: 293 Kč/dveře

2

Zámek uvedený na obrázku je jen ilustrační. Podrobné detaily zámku nabízeného u
metaloBox® můžete najít na straně 34.

Uzávěr na visací
zámek

Popis

3

- možnost otočení o 360°
- zámek je možné uzavřít
ve stlačeném stavu
- pro třmen zámků 3-6 mm
- vhodné pro všechny
skříňky metaloBox®
- stabilní kovové vyhotovení
Příplatek za zámek
při nákupu skříňek: 103Kč/dveře
samostatně: 235 Kč/dveře
Zámek uvedený na obrázku je jen ilustrační. Podrobné detaily zámku nabízeného u
metaloBox® můžete najít na straně 34.

Skříňka na požární klíč

Pořádek navrchu

33

- šikmá stříška na šatní skříňce

TOP

PR

od 2.010 Kč/ks

Popis

CENA (bez DPH)

150 mm

- bezpečnostní zámek (s dvěma klíči)
- skelet skříně z ocelového plechu
- sklíčko s možností výměny
- kladívko na rozbití skla

KEY-AND-RUN
120 mm

482 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 3000 / ohnivá červená Povrchová úprava: práškový lak

- šatní lavičky k šatním skříňkám

Botníky

- aby všechno mělo své místo

šatna

Pohodlí v šatnách

Podrobnosti viz 30. strana!

metaloBox

Díky šikmým stříškám s 30 stupňovým sklonem vyrobených k šatním skříňkám je úklid jednodušší.
Navrchu šatních skříněk nezůstane ani prach či špína, ani zbytky po jídle.

G A R D R
od 4.370 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozmístění šatních laviček zabezpečí
větší pořádek a pohodlné převlékání.

O P
CENA (bez DPH)

Pomocí botníků, které se mohou instalovat na skříňky můžete vytvořit větší pořádek ve vašich šatnách.

Podrobnosti viz 41. strana!

Podrobnosti viz 31. strana!

www.metalobox.cz

od 3.500 Kč/ks

34

Visací zámky
Visací zámek
s klíčem

Kódový visací
zámek

Popis

Popis

- se 3 klíči
- třmen s průměrem 6 mm
- 38 mm x 34 mm (šířka x výška)

- s 4 čtyřmístným číselným kódem
- třmen s průměrem 6 mm
- 42 mm x 42 mm (šířka x výška)

Z PADL 6,5

Z PADL CODE

132 Kč/ks*

161 Kč/ks*

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Visací zámek
s centrálním klíčem

Kódový visací
zámek s centrálním klíčem

Popis

Popis

- se 2 klíči
- pro nouzové otevírání s centrálním klíčem
- třmen s průměrem 6 mm
- 41 mm x 38 mm (šířka x výška)
- 32.400 možných kombinací zámku pouze
s jedním hlavním klíčem

- pro nouzové otevírání s centrálním klíčem
- se čtyřmístným číselným kódem
- třmen s průměrem 5 mm
- 32 mm x 46 mm (šířka x výška)

Z PADL 6,3 / MST

Z PADL CODE / MST

264 Kč/ks*

317 Kč/ks*

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

*Visací zámky distribuované firmou metaloBox®s.r.o.. Uvedené ceny platí pouze pro visací zámky!

Zámek s číselnou
kombinací

Elektronický
zámek

35

metaloBox
šatna

Z RJ ELECTRO

1.113 Kč/ks

2.178 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Charakteristiky

Charakteristiky

- jednoduché používání
- počet možných kombinací je 10.000
- kód volně nastavitelný uživatelem
- možné dodat k pravým i levým dvířkám
- jeden centrální klíč pro případ nouze,
kterým můžete otevřít všechny přihrádky
- nabízíme pro stálého i nestálého uživatele

- snadná manipulace pro uživatele i operátora
- nejmodernější elektronický zámek
- lze použít bez klíčů
- vejde se na všechny typy skříněk a trezorů metaloBox®
- lze nasadit do dveří otevírajících se buď vlevo nebo vpravo
- kromě použití hlavního kódu lze otevřít mechanickým hlavním klíčem
- doporučeno pro trvalé i měnící se uživatele
- lze provozovat s 1 baterií

www.metalobox.cz

Z RJ CODE

Věšáky na stěny

36

Vlastnosti věšáků na stěnu:
stabilní, spolehlivý design / 1. ocelová třída, neutrální barva, lakovaný přírodní jehličnan
lakované kovové háčky / zapuštěné hlavy šroubů

Popis

- délka 1000 mm
- 4 lakované kovové háčky

Věšáky
Vlastnosti věšáků:
ocelová konstrukce s průměrem 50 mm / plastové háčky a držáky na deštníky
plastová ochrana podlahy / dodáváme demontované / celková hmotnost: 5 kg

WALL HOOK 1000

1.084 Kč/ks
CENA (bez DPH)

SNX COATRACK SAVIO

1.999 Kč/ks
Popis

- délka 1500 mm
- 6 lakovaných kovových háčků

Popis

- délka 2000 mm
- 8 lakovaných kovových háčků

WALL HOOK 1500

1.626 Kč/ks
CENA (bez DPH)

WALL HOOK 2000

2.060 Kč/ks
CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Rozměry:
- výška: 1730 mm
- průměr: 430 mm
- průměr věšáku ve výšce háčků: 330 mm

”

Skříňka na kabáty

Profesionální věšák

Elegantní a praktické řešení pro uložení kabátů a tašek.

37

Vlastnosti

- masivní oboustraný, možnost 16 a 28 ks háčků
- silný, plastový háček

Počet háčků: 16 ks

Základní výbava

3 - bodové uzamykání dveří / 2 ks poliček / 1 ks tyč na ramínka

ALU HOOK 16

7.820 Kč/ks
1700 mm

CENA (bez DPH)

Počet háčků: 28 ks
metaloBox

2000 mm

šatna

17 00 mm

ALU HOOK 28

10.200 Kč/ks
CENA (bez DPH)

55

0m

m

1000 mm

ALU WALL
HOOK 10

Počet háčků: 10 ks

2.620 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1000 mm

0m

m

WARDROBE 1200!
11 80 mm

14.960 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Počet háčků: 20 ks

2000 mm

ALU WALL
HOOK 20

4.650 Kč/ks
CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

45

38

MATNÉ
LAKOVÁNÍ

PĚKNÝ DESIGN!

39

BAREVNÉ ”
MOŽNOSTI
7 BAREV SKLADEM!

U firmy metaloBox® si můžete objednat skříňky i s barevnými dveřmi. Stěna
skříňky zůstává ve všech případech světle šedá, což s veselými barvami dvířek vytváří
příjemnou atmosféru v šatně. Uvedené ceny jsou orientační, cena barevného provedení se
liší ve výběru barvy, nezávisí na počtu. Při koupi barevných provedení si v každém případě
žádejte idividuální cenovou nabídku. Pomůžeme Vám i ve výběru barev.

metaloBox
šatna

RAL 1015
SLONOVÁ KOST
SVĚTLÁ

RAL 2009
DOPRAVNÍ
ORANŽOVÁ

RAL 1003
SIGNÁLNÍ
ŽLUTÁ

RAL 5015
NEBESKÁ
MODRÁ

RAL 5021
TYRKYSOVÁ

RAL 6018
ZELENÁ

Cena: od 303 Kč/dveře
v závislosti na typu.
V důsledku barvící technologie se může barva dveří skříněk lišit od skutečné, přiložené obrázky jsou
ilustrační.

www.metalobox.cz

MŮŽETE SI
VYBRAT ZE
7 BAREV!

RAL 3001
SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ

40

Vyzkoušejte,
sedněte si,
prosím!

Díky příjemné barvě smrkových latěk jsou šatní lavičky
od firmy metaloBox® vzhlednější, díky kvalitní povrchové
úpravě a oblým formám pohodlnější. Masivní konstrukce
jim zabezpečí dlouhou životnost. Vyzkoušejte je,
sedněte si, prosím!

Šatní lavičky

OP

4.650 Kč/ks

330

CENA (bez DPH)

Zapuštěné
šrouby

1000

41

Skladem:

OP

1500

délka

1500

Skladem:

Masivní
konstrukce

OP

2000

délka

2000

4.650 Kč/ks
Skladem:

OP E/H 1000

- 8 kovové, barvené háčky

délka

OP E/H 2000

Skladem:

1500

OP E/H 2000

šatní lavičky

CENA (bez DPH)

metaloBox

1600 mm

1000

5.190 Kč/ks

7.410 Kč/ks

OP E/H 1500
délka

360

mm

Polička na obuv

6.410 Kč/ks
Skladem:

délka

2000

7.410 Kč/ks
Skladem:

20 00 mm

- 2 x 8 kovové, barvené háčky

OP K/H 2000

11.740 Kč/ks

OP SHOE-SHELF 1000
délka

1000

1.540 Kč/ks

(pro lavičky OP 1000 a OP E/H 1000)

1600 mm

Černé, plastové ochranné
klouzáky

1000

4.210 Kč/ks
2000 mm

Zaoblené
kraje

OP
délka

3.500 Kč/ks
mm

450 mm

Základní výbava
háčky na věšení oblečení / šrouby zapuštěné do lavičky / ocelové nohy opatřené práškovým lakem
sedací část z prvotřídního lakovaného přírodního jehličnanu

2000

CENA (bez DPH)

74 0

OP SHOE-SHELF 1500
délka

1500

1.947 Kč/ks

2.210 Kč/ks

(pro lavičky OP 2000 a OP E/H 2000)

20 00 mm

2000

11.740 Kč/ks
www.metalobox.cz

OP SHOE-SHELF 2000
2000

délka
Skladem:

(pro lavičky OP 1500 a OP E/H 1500)

délka

OP K/H 2000
mm

42

Yacht klub Balaton
Ištván Bereč
výkonný ředitel
„Právě provedená investice byla naším dávným snem. Více
než 100 mladých sportovců se může díky skříňkám převlékat
ve veselém, mladistvém a praktickém prostředí. Nyní máme
nejlepší podmínky ve svém skoro 150 letém trvání. Barevné
šatní dveře měly obrovský úspěch.”

Šatní skříňky
se zabudovanou lavičkou
”

43

PROJECT 4

Z pohledu hygieny a čistoty je to ideální řešení. Pro zaměstnance je to velmi příjemné, vždy si mají kam
sednout, mají dostatek místa pro pohodlné převlékání. Pod šatní skříňkou je úklid jednoduchý.
Zabudovanou lavičku je možné objednat také s policí na obuv, což umožní systematické ukládání bot.

9.690 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Timea Gerlachová / obchodní zástupkyně

metaloBox

1700 mm

Cena se vztahuje
pouze na skříňky!

400 mm

šatní lavičky

Můžete si objednat k šatním skříňkám!

Pro kompletní nabídku modelů
nás kontaktujte!

Šatní skříňky se zabudovanou lavičkou umožňují efektivnější využití prostoru, zabezpečí mnohem více
místa pro pohodlné převlékání a pohyb mezi skříňkami.

OSP PR
4-4/8-3F F

3.760 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Cena se vztahuje pouze na
zabudovanou lavičku!

84
0m
m

12 00 mm
www.metalobox.cz
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Jednoduché
větrací otvory

Kdy si máte vybrat

ZERO produktovou řadu?

• pokud Vám stačí skříňka s jednoduchým designem

1800 mm

• pokud nechcete nakupovat doplňky
(šikmá stříška, zabudovaná lavička, nožičky)
• pokud pro Vás není důležité to,
aby skříňka stála na nožičkách

Pouze šedá varianta

ZERO

2

4.960 Kč/ks
CENA (bez DPH)

50

Design
bez nožiček

0m
m

600 mm

Základní výbava
jednoduchá ventilace / tyč na ramínka
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

ZERO

2

ZERO

7.180 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

50

50

0m

0m

3

ZERO 2FF

6.390 Kč/ks
CENA (bez DPH)
50

m

m

900 mm

0m

m

metaloBox

4.960 Kč/ks
600 mm

45

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Šatní skříňky ZERO

800 mm

2/4

ZERO

9.810 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

ZERO

8.230 Kč/ks
CENA (bez DPH)
50

m

900 mm

m

0m

m

0m

50

0m

3/6

700 mm

Z4
www.metalobox.cz

6.670 Kč/ks
50

600 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

šatna

ZERO

Zapomeňte na nepořádek,
soustředte se na práci!

46

”

Taštička, přezůvky, mobilní telefon nebo svačina? Často není praktické nechávat si tyto věci v šatně, nebo je můžete
potřebovat vedle pracoviště, nejčastěji během přestávek. Ve skříňkách na úschovu od firmy metaloBox® jsou tyto předměty na správném
místě. V uzamykatelných a lehce udržovatelných skříňkách si každý jednoduše najde své věci, skříňky zaberou málo místa a lehce se pro
ně najde prostor na chodbě, nebo v jídelně.

300 mm

300 mm

205 mm

170 mm

BOX 3/30 NEW

20.710 Kč/ks

1850 mm

1850 mm

Vyztužené dveře

BOX 3/24 NEW

18.740 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
170 x 500 x 300 mm

Rozměry přihrádek:
205 x 500 x 300 mm

Počet přihrádek: 30 ks

Počet přihrádek: 24 ks

50

50

0m

0m

m

m

90 0 mm

90 0 mm

Skříňka na úschovu cenností 47
s malými přihrádkami
Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře
300 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
235 mm

šatna

1850 mm

metaloBox

BOX 3/21 NEW

17.160 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
235 x 500 x 300 mm
Počet přihrádek: 21 ks

Extra příslušenství na objednávku

50
0m
m

90 0 mm

Barevné dveře:
189 Kč/dveře

Šikmá stříška:
TOP ZR 900
1.092 Kč/ks
(viz 30. strana)

Podnož:
LK G 900
1.579 Kč/ks

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

48

300 mm

1850 mm

365 mm

BOX 3/12 NEW

14.330 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
365 x 500 x 300 mm
Počet přihrádek: 12 ks
Erste Bank s.r.o.
Linda Murányová
vedoucí PR a interní komunikace
„Při výběru skříněk jsme brali v úvahu více faktorů. Vedle
nákladů bylo důležité i to, abychom mohli relativně malou
kancelář zařídit co nejúčinněji a nejosobitěji. Všímali jsme si
i estetiky, vždyť nakonec může v neutrálním kancelářském
prostředí vytvořit barevný nábytek vhodnou atmosféru
a v konečném důsledku může zabezpečit lepší pohodu
mezi kolegy. Skříňky od firmy metaloBox® nás nezklamaly.
Pozitivní ohlasy byly i od kolegů, kteří tyto skříňky
používají.”

50

0m

m

90 0 mm

”

Naše skříňky BOX 3/12 NEW a 3/15 NEW vděčí za svůj úspěch tomu, že se mohou využívat pro různé
účely. Vejdou se do nich tašky, boty, helma, ochranné brýle nebo nářadí, na které je třeba si dávat pozor.

Skříňky na úschovu
cenností

49

Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře
300 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
285 mm

S perforovanými
dvířkami, intenzivní
větrání
metaloBox

1850 mm

šatna

BOX 3/15 NEW

15.680 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
285 x 500 x 300 mm
Počet přihrádek: 15 ks

Extra příslušenství na objednávku

50

0m

m

90 0 mm

Barevné dveře:
189 Kč/dveře

Šikmá stříška:
TOP ZR 900
1.092 Kč/ks
(viz 30. strana)

Podnož:
LK G 900
1.579 Kč/ks

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

Grundfos s.r.o.
Zuzana Tóthová
asistentka riaditela výroby

300 mm

900 mm

„Protože během přestávek ve výrobě není moc času a
možností, aby se naši pracovníci mohli vrátit zpět do šatny,
potřebovali jsme skříňky, do kterých si mohou vložit přes
den své osobní věci (mobilní telefon, pití a jiné věci), a to
v blízkosti výrobních prostor. Naše továrny jsme postavili
tak, aby byly všude dokola okna, a tím jsme zabezpečili
přirozené světlo, které jsme nechtěli ztratit díky skříňkám
a proto jsme si zvolili Parapet na uskladnění osobních věcí.”

PARAPET
3/9 NEW
240 mm

8.070 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
240 x 500 x 300 mm
Počet přihrádek: 9 ks

50

0m

m

900 mm

300 mm

PARAPET
3/12 NEW

900 mm

50

9.910 Kč/ks
CENA (bez DPH)

175 mm

50

0m

m

900 mm

Rozměry přihrádek:
175 x 500 x 300 mm
Počet přihrádek: 12 ks

Skříňky parapet na
uskladnění osobních věcí

300 mm

51

Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře

900 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

PARAPET
3/15 N E W

10.410 Kč/ks
136 mm

CENA (bez DPH)

Počet přihrádek: 15 ks

50

0m

900 mm

šatna

m

”

S naší sérií výrobků PARAPET® využijete veškerý
prostor, hlavně nevyužité prostory pod okny. Různá omezení
v budově a místnostech už více nejsou překážkou, naše nízké
skříňky na uskladnění osobních věcí si najdou všude své místo.
Jsou vynikajícím doplňkem vysokých skříněk z této série, spolu s
nimi vytvářejí dokonalou harmonii ať už v jídelně, nebo v šatně.

metaloBox

Rozměry přihrádek:
136 x 500 x 300 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

779 mm

900 mm

300 mm

PARAPET
3/3
NEW

Extra příslušenství na objednávku

7.020 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
779 x 500 x 300 mm

50

0m

m

900 mm

Zámky se systémem na
centrální klíč:
156 Kč/dveře
(viz 61. strana)

Barevné dveře:
189 Kč/dveře

Podnož:
LK G 900
1.579 Kč/ks

www.metalobox.cz

Počet přihrádek: 3 ks

52

Kde

design

a praktičnost
jdou ruku v ruce!

Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / perforovaná dvířka / nožičky s výškou 120 mm
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

Skříňky na úschovu cenností
s velkými přihrádkami

400 mm

53

400 mm

402 mm

402 mm

Přihrádky se šířkou 400 mm,
více prostoru
metaloBox

Ergonomické otvory,
intenzivní větrání

1800 mm

1800 mm

16.920 Kč/ks

J U M B O
BOX
3/12

šatna

J U M B O
BOX
2/8

22.220 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
402 x 500 x 400 mm

Rozměry přihrádek:
402 x 500 x 400 mm

Počet přihrádek: 8 ks

Počet přihrádek: 12 ks

Integrovaná rukojeť
a držák na jmenovku
s moderním designem

50

0m

m

50
80 0 mm

m

12 00 mm
www.metalobox.cz

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

54

300 mm

402 mm

1800 mm

BOX
3/12
P L E X I

22.580 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
402 x 500 x 300 mm

50

ECE s.r.o.

0m

m

90 0 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Bezpečnostní skříňky
s dvířkami z plexiskla

police bez prahů pro jednoduchou údržbu / nožičky s výškou 120 mm
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

Rozměry přihrádek:
173 x 500 x 300 mm

BOX PARAP
12 PLEXI

BOX PARAP
9 PLEXI

Rozměry přihrádek:
242 x 500 x 300 mm

55

Rozměry přihrádek:
132 x 500 x 300 mm

BOX PARAP
15 PLEXI

Základní výbava

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

9 ks

1000

900

500

20.520

12 ks

1000

900

500

24.640

15 ks

1000

900

500

25.670

Rozměry přihrádek:
402 x 500 x 400 mm

JUMBO
3/12 PLEXI

BOX
3/15 PLEXI

šatna

BOX
3/12 PLEXI

Rozměry přihrádek:
322 x 500 x 300 mm

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

12 ks

1800

900

500

22.580

12 ks

1800

1200

500

32.080

15 ks

1800

900

500

24.640

Rozměry přihrádek:
201 x 500 x 300 mm

Rozměry přihrádek:
173 x 500 x 300 mm

BOX
3/30 PLEXI

BOX
3/24 PLEXI

BOX
3/21 PLEXI

Rozměry přihrádek:
132 x 500 x 300 mm

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
přihrádek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

21 ks

1800

900

500

41.140

24 ks

1800

900

500

42.170

30 ks

1800

900

500

46.300

www.metalobox.cz

počet
přihrádek

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

metaloBox

Rozměry přihrádek:
402 x 500 x 300 mm

”

Díky našim lékárničkám předejdete tomu problému, že pokud budete
rychle potřebovat potřebné prostředky na poskytnutí první pomoci, najdete
je zde. Všechno je možné v nich skladovat na jednom místě a díky znaku,
nacházejícího se na dveřích, je možné skříňku lehce poznat.

Lékárničky
Základní výbava
bezpečnostní zámek (s dvěma klíči ) / skříňka s fixními poličkami
police s možností lehkého čistění bez prahu / možnost montáže na stěnu
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 9003 / bílá Povrchová úprava: práškový lak

MEDICINE
380/470
380 mm

2.970 Kč/ks
CENA (bez DPH)

se 2 ks poliček

individuální
umístění na stěnu

205

mm

470 mm

MEDICINE
580/470

580 mm

56

3.750 Kč/ks
CENA (bez DPH)

se 4 ks poliček

20

5m

m

470 mm

Skříňky na klíče

”

Na skladování náhradních klíčů ve vyhotovení
s pro 30 až 200 klíčů. Barevné lišty a dokumentace
zjednoduší přehled mezi klíči.

57

Základní výbava
bezpečnostní zámek (s dvěma klíči ) / pozinkované háčky na klíče
očíslované, barevné lišty s nastavitelnou výškou
sešit na evidenci klíčů jako součást skříňky (kromě key 30)

Volně přemístitelné
lišty na klíče

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

300 mm

KEY

30

2.970 Kč/ks
CENA (bez DPH)

80

mm

24 0 mm

individuální
umístění na stěnu

Pro 30 klíčů

metaloBox

mm

80

380 mm

50

mm

140

380 mm

KEY

Pro 100 klíčů

100

mm

380 mm

KEY

Pro 200 klíčů

200

3.750 Kč/ks

4.850 Kč/ks

6.740 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

KEY

Pro 50 klíčů

550 mm

550 mm

550 mm

80

šatna

JDE SE NA VĚC, DOST BYLO HLEDÁNÍ!

”

Naše malé skříňky na cennosti lze umístit na různá
místa: nástěnné skříňky lze umístit nad a vedle sebe, zatímco volně stojící
verze vytváří jinou atmosféru. Výhodou našeho systému šatních skříněk na
cennosti je, že jej lze kdykoli rozšířit. Toto řešení je praktické, jednoduché
a z dlouhodobého hlediska efektivní z hlediska nákladů, protože nabádá
uživatele, aby neztráceli klíče.

BOX 5/50 LK300

20.140 Kč/ks

NOVÝ

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
140 x 200 x 200 mm
Počet přihrádek: 50 ks
200 mm
140 mm

1740 mm

58

20

0m

m

1000 mm

Skříňky na cennosti s malými přihrádkami 59
Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / plechy bezpečně ohnuté zpět
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
200 mm

200 mm

metaloBox

720 mm

140 mm

140 mm

1620 mm

šatna

200

BOX 5/25 LK900

11.020 Kč/ks
CENA (bez DPH)

0m

m

1000 mm

BOX 5/25 NEW

10.190 Kč/ks

individuální
umístění na stěnu

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
140 x 200 x 200 mm

Rozměry přihrádek:
140 x 200 x 200 mm

Počet přihrádek: 25 ks

Počet přihrádek: 25 ks

1000 mm

www.metalobox.cz

20

NOVÝ

mm

60

”U nás se už

systém
na centrální
klíč osvědčil!
„Nyní jsme vyměnili v našich šatních
skříňkách od firmy metaloBox® staré zámky
za zámky se systémem na centrální klíč.
Důvodem byl nárust počtu zaměstnanců a
požadavků na jednodušší řízení systému.
Zaměstnanci dostali jednu přihrádku na výdej
pracovního oblečení, stejně tak jednu šatní
skříňku, kterou díky systému na centrální klíč
mohou otevírat jedním klíčem. Registrace
klíčů zabezpečená firmou metaloBox®
garantuje, že každý zaměstnanec dokáže
vlastním klíčem otevřít pouze své vlastní
přihrádky. Pomocí očíslovaných zámků, když
zaměstnanec ztratí svůj klíč, je možné najít
náhradní klíče, nebo se skříňky mohou otevřít
centrálním klíčem.”

Denso s.r.o.
Gábor Abonyi
bývalý nákupčí

Zámky se
systémem na
centrální klíč
PRO VÁS JEDEN CENTRÁLNÍ KLÍČ,
KTERÝ OTEVŘE VŠECHNY SKŘÍŇKY
Pro zaměstnance 1 klíč k vlastní skříňce

10.000

61

kombinací otevírání

Bezpečnostní zámek s dvěma klíči

metaloBox
šatna

BEZPEČNÉ
Zámek a uzávěry zámků z kalené oceli,
s extra masivními a silnými klíči.
KONTROLOVATELNÉ SKŘÍŇKY
Díky centrálnímu klíči můžete kdykoli
kontrolovat obsah skříněk!

DÁREK!

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA ZÁMKŮ
Když se ztratí klíč, není potřeba vrtání
zámků, vylamování dvířek.
Příplatek za zámek
při koupi skříňky: 156 Kč/dveře
Následná objednávka: 350 Kč/dveře

REGISTRACE KLÍČŮ:

abyste neměli dva stejné zámky ve
vašich šatních skříňkách

pro bezpečné a praktické
využívání šatních skříněk

www.metalobox.cz

JEDEN CENTRÁLNÍ KLÍČ:
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Nejoblíbenější skříňka na
výdej pracovního oblečení
v České republice!

Dvířka ve dvěřích

WASH 1/10
380 NEW

WASH 1/5
380 NEW

10.770 Kč/ks

8.940 Kč/ks

7.230 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Počet přihrádek: 15 ks

Počet přihrádek: 10 ks

Počet přihrádek: 5 ks

45
0m

38 0 mm

m

m

m

0m

0m

45

45
38 0 mm

1820 mm

WASH 1/15
380 NEW

1820 mm

1820 mm

Centrální zámek

38 0 mm

”

Pomocí skříněk do prádelny se výdej a sběr pracovních oděvů stává velmi jednoduchou a ovladatelnou
záležitostí. Zaměstnanec odpovědný za výdej a sběr pracovních oděvů používá pouze jeden klíč na obsluhu
celého systému, zatímco zaměstnanci používající konkrétní prostor mohou otevřít jen svůj vlastní. Využití těchto
skříněk se doporučuje zejména v případech, kdy se používá naráz větší množství pracovních oděvů.

Nízké prádelní skříně
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Anita Oláhová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
větrání / u sběrných skříněk kovová zábrana proti vsunutí rukou

Ventilace

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Výdej a sběr pracovního
oblečení v systému:
1820 mm

6.240 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Může být objednáno
s dvěma otvory

šatna

Přihrádky skříňky na výdej pracovního oblečení je
možné jednoduše a rychle doplnit čistým oblečením
otevřením centrálních dveří. Přihrádky mají vnitřní i
vnější číslování.

WASH COLL
380
NEW

metaloBox

1

2
Zaměstnanci si své přihrádky, ve kterých najdou své
čisté oblečení, mohou otevírat vlastním klíčem. Skříňky
jsou se systémem „dvířka ve dveřích”.

3
Na konci směny vhodí zaměstnanci své špinavé pracovní
oblečení do sběrných skříněk.
45
0m
m

38 0 mm

4

11.020 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Pracovní oblečení nashromážděné ve vaku sběrné
skříňky je možné lehce ze skříňky vybrat a přepravit
do prádelny.

www.metalobox.cz

WASH COLL
DOUBLE

Široké prádelní skříně
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Základní výbava
u sběrných skříněk kovová zábrana proti vsunutí rukou
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 79 KČ/DVEŘE

1975 mm

1975 mm

1975 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7042 / grey Povrchová úprava: práškový lak

NOVÝ

NOVÝ

W A S H S TA
1/6 610 N

W A S H S TA
1/9 610 N

WA S H S TA
COLL 610 N

12.110 Kč/ks

13.120 Kč/ks

7.060 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Počet přihrádek: 6 ks

Počet přihrádek: 9 ks
40

m

m

m

5m

5m

610 mm

5m

40

40
610 mm

NOVÝ

610 mm

BÍLÝ
jídelní set
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Popis židle:
- rám z chormové oceli
- pevná plastová opěrka a sedací část
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg
Rozměry židle:
- celková výška: 780 mm
- výška sedací části: 440 mm
- šířka sedací části: 430 mm
- hloubka sedací části: 470 mm
Barva židle:
rám: chrom
sedadlo: bílé

metaloBox

130
kg

Maximální
hmotnost

S N AC K T B L
WHITE 120

S N AC K
WHITE

5.120 Kč/ks

1.331 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

NOVÝ

stabilní, bezpečné vyhotovení
lakovaný kovový rám s bílou deskou o tloušťce 25 mm
konstrukce: černá, pracovní deska: bílá
1200 x 800 x 740 mm (délka x šířka x výška )

www.metalobox.cz

Popis stolu:
Materiál stolu:
Barva stolu:
Rozměry stolu:

NOVÝ

Jídelní
souprava BASIC
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Popis židle:
- černá kovová konstrukce
- perforovaná opěrka
- pevná plastová opěrka a sedací část
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg

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

4.220 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry židle:
- celková výška: 720 mm
- výška sedací části: 465 mm
- šířka sedací části: 460 mm
- hloubka sedací části: 420 mm
Barva židle:
konstrukce: černá
barevné možnosti sedací části:
bordó, tmavěmodrá, šedá, slonová kost

130
kg

Maximální
hmotnost

Zador-Hus s.r.o.
Josef Nagy
ředitel závodu

S N AC K
B A S I C
Popis stolu:
Materiál stolu:
Barva stolu:
Rozměry stolu:

stabilní, bezpečné vyhotovení
kovová konstrukce ošetřená práškovým lakem laminovaná deska s bukovou dýhou, tloušťka: 22 mm
konstrukce: černá, pracovní deska: buková překližka
1200 x 800 x 745 mm (délka x šířka x výška )

1.133 Kč/ks
CENA (bez DPH)

„Naše společnost byla založená v roce 2003 a vyrábí tradiční produkty
domácího typu, založené na rodinných recepturách. Náš závod na
zpracování masa se nachází v Délpest, v obvodě XVIII, kde se při produkci
zaměřené na kvalitu snažíme vyhovět zvětšujícím se očekáváním naší
konzumní společnosti pravidelnými kontrolami a rozvojem produktů
a technologií. Při vytvoření jídelních a šatních prostor, jako i při volbě
společnosti metaloBox® jsme se též rozhodovali na základě kvality.
Barevné šatní skříňky, vyzařující příjemnou náladu používají s radostí i
naši kolegové.”

Jídelní souprava
s BUKOVOU dýhou
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Popis židle:
- černá kovová konstrukce
- sedadlo a opěrka z kvalitní bukové překližky
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg
Rozměry židle:
- celková výška: 790 mm
- výška sedací části: 455 mm
- šířka sedací části: 465 mm
- hloubka sedací části: 385 mm

130
kg

metaloBox

Barva židle:
konstrukce: černá
deska: buková překližka

Maximální
hmotnost

Magnetec, s.r.o.

1.590 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Hana Farkašová
vedoucí lidských zdrojů
„Produkty firmy metaloBox® kupujeme od roku 2008. Proto v důsledku
naší spokojenosti nemohlo být při řešení naší nové jídelny otázkou, na
koho se obrátíme. Stěny ještě nestály, ale v souvislosti se zařízením
jsme už měli zkompletované plány. Při permanentní komunikaci a po
vyjasnění si všech detailů jsme si objednali skříňky s malými přihrádkami
a vybavení jídelny. Tyto skříňky používají naši zaměstnanci při směnách.
Naši zaměstnanci se mohou stravovat v kultivovaném prostředí, v pěkné
a náročně vybavené jídelně.”

www.metalobox.cz

S N A C K
B A S I C
W O O D
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JÍDELNÍ SOUPRAVA

COLOR

S N AC K
TA B L E
1 80 / W N

6.570 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Popis stolu:
Materiál stolu:
Barva stolu:
Rozměry stolu:

stabilní, bezpečné vyhotovení
kovová konstrukce ošetřená práškovým lakem laminovaná deska s bukovou dýhou, tloušťka: 22 mm
konstrukce: černá, pracovní deska: buková překližka
1800 x 800 x 745 mm (délka x šířka x výška )

S N A C K
C
NEW

1.320 Kč/ks
CENA (bez DPH)

”

Naši jídelní židli SNACK C NEW doporučujeme především
na ta místa, kde spolu s odolným provedením hraje roli i design. Díky
veselým a snadno kombinovatelným barvám je možné atmosféru jídelní
místnosti snadno přizpůsobit image společnosti.

COLOR
jídelní židle
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Popis:
- černá kovová konstrukce
- plastová sedací část
- pevná plastová opěrka a sedací část
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg

kg

Maximální
hmotnost

metaloBox

Barva:
konstrukce: černá
barevné možnosti sedací části:
žluté, tyrkysové, zelené, oranžové, bordó

130

STOHOVATELNÉ

Rozměry:
- celková výška: 780 mm
- výška sedací části: 470 mm
- šířka sedací části: 450 mm
- hloubka sedací části: 400 mm

S N A C K
C
NEW

1.320 Kč/ks
www.metalobox.cz

CENA (bez DPH)

70

ROUND

J Í D E L N A
S N A C K
TABLE O90

5.530 Kč/ks
CENA (bez DPH)

S N A C K
C
NEW

1.320 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Ø 900 mm

Barový stůl

71

”
S N A C K
TABLE O90

5.530 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barva:
Rozměry:

stabilní, prostorově úsporný design
kovová konstrukce ošetřená práškovým lakem,
laminátová deska s bukovou dýhou o tloušťce 22 mm
rám: černá; deska: bukový dekor
900 x 720 mm (Øprůměr x výška)

metaloBox

Popis:
Materiál:

V moderním světě plní jídelní kout a
kávový koutek více než svou obvyklou funkci
a působí jako mini společné prostory. Z tohoto
důvodu věříme, že je důležité zajistit, aby
taková místa byla relaxační a zároveň dokonale
praktická. S touto myšlenkou jsme rozšířili náš
sortiment o další produkty, abyste mohli svým
zaměstnancům pomoci trávit společenský čas v
práci pohodlně.

NOVÝ
Ø 1100 mm

S N A C K
BAR NEW

5.560 Kč/ks
CENA (bez DPH)

S N A C K
TABLE O110

6.570 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barva:
Rozměry:

stabilní, prostorově úsporný design
kovová konstrukce ošetřená práškovým lakem,
laminátová deska s bukovou dýhou o tloušťce 22 mm
rám: černá; deska: bukový dekor
1100 x 720 mm (Øprůměr x výška)

www.metalobox.cz

Popis:
Materiál:

Popis:
mimořádně stabilní, spolehlivý design
Materiál: kulatá laminovaná deska stolu,
lakovaný ocelový rám, tloušťka 22 mm
Barva:
rám: šedý, deska: bílá
Rozměry: 700 X 1125 mm (Øprůměr x výška)

72
Šikmá
stříška

Háčky na
oblečení
Ventilace z
perforovaných
otvorů

Kdy zvolit výrobky z nerezové oceli

INOX?

• když je mimořádně důležité, aby pracovní prostředí vyhovovalo
požadavkům HACCP a hygienickým požadavkům
2000 mm

• když potřebujete skříňky bez údržby nebo manipulace
• když potřebujete skříňky, které jsou zaručeně nerezové
• když potřebujete skříňky, které lze snadno dezinfikovat
a vyčistit pomocí tekutých čisticích prostředků

INOX PR 2

19.620 Kč/ks

Pevná nerezová
ocel o tloušťce
0,8 mm

CENA (bez DPH)

NOVÝ
40
0m
m

615 mm

Základní výbava
háček na oblečení / vestavěná šikmá stříška / nerezová ocel odolná vůči kyselinám
perforované otvory pro ventilaci / cena produktu zahrnuje cenu zámku

INOX PR 2

INOX PR 2/4

27.490 Kč/ks

56.280 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

40
615 mm

2160 mm

INOX

0m

NOVÝ
40

m

615 mm

LIGHT

22.840 Kč/ks

30.110 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

NOVÝ

0m

m

910 mm

I N O X
CLEAN 600

INOX OP
2000 MM

2160 mm

m

NOVÝ

metaloBox

0m

INOX BOX 15

19.620 Kč/ks
NOVÝ
40

73

2160 mm

2000 mm

2000 mm

INOX nerezové skříňky

21.480 Kč/ks

NOVÝ

NOVÝ

50

0m

50

m

500 mm

0m

40
m

600 mm

0m

m

200 0 mm

www.metalobox.cz

450 mm

CENA (bez DPH)
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Vše pro
dílnu!

76.

WB NEW
Pracovní stoly s kapacitou 800 kg

80.

WB
Pracovní stoly s kapacitou 1000 kg

82.

RACK
Regálový systém

106.

C-FIX
Dílenské kontejnery

108.

PRACTICA
Dílenské židle

75

Vyberte

Skladovací skříň
s úložnými boxy

128.

PROFI
Dílenské skříně s velkou
nosností se zásuvkami

130.

POISON
Skříně na chemikálie

135.

MULTI
Univerzální skladovací
skříňka

www.metalobox.cz

EXPERT

dílna

120.

metaloBox

si z nich a soustředte
se na práci!

K efektivním a kvalitním pracovním výkonům jsou potřebné
správné podmínky. Proto není jedno ani to, jaké dílenské skříňky,
pracovní stoly pomáhají při práci v dílně, výrobní hale. Jestli
hledáte funkční zařízení s dlouhou životností za dostupné ceny,
jste na správném místě. Zařízení do dílen od firmy metaloBox®
dokazují své výhody v několika dílnách den co den a neustále je
zdokonalujeme.

76
Zaoblené hrany

Centrální zamykání
(s dvěma klíči), které naráz
uzavře všechny přihrádky

Kvalitní, stabilní buková
pracovní deska o tloušťce
40 mm a nosností 800 kg

S výsuvem do 90% svojí hloubky,
nosnost zásuvek do 70 kg

Vyhotovení nožiček
s U - profilu v zájmu
větší nosnosti

Stabilní uchycení
nožiček s V podporou

Pracovní stůl
WB NEW

”

Nožičky chránící podlahu a
vybavené podporou zvyšující
stabilitu

Vyhotovení s možností uchycení k
podlaze pro větší stabilitu

Jako další z možností si
můžete vybrat nožičky
s nastavitelnou výškou

Jednoduché, čisté linie, přesto
praktický a variabilní. Zajímavostí naší nové
série pracovních stolů je kromě jednoduchosti
i praktičnost, kterou nabízí uživateli spolu s
variabilitou. Díky různorodému vyhotovení
dokonale slouží ve všech podmínkách, přičemž
ulehčí každodenní práci.

800

Pracovní stoly s kapacitou 800 kg

70

kg

77

kg/zásuvka

WB NEW

WB NEW H1

WB NEW H1-H1

Maximální
hmotnost

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

-

880

1500
2000

700

10.370
11.530

1 ks

880

1500
2000

700

16.160
17.300

2 ks

880

2000

700

23.080

WB NEW H2

dílna

WB NEW D

Skladem:

WB NEW H2-H2

Skladem:

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

1 skříňka
+ 2 poličky

880

1500
2000

700

18.460
19.610

2 ks

880

1500
2000

700

20.780
21.920

4 ks

880

2000

700

27.500

WB NEW D-H3

WB NEW D-D
výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

880

2000

700

27.710
Skladem:

počet
zásuvek
3 ks
+1 skříňka
+2 poličky

Skladem:

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

880

2000

700

31.160

6 ks

880

2000

700

34.640

Skladem:

Skladem:

www.metalobox.cz

počet
zásuvek
2 skříňky
+2 poličky/
skříňka

Skladem:

WB NEW H3-H3

Skladem:

metaloBox

Skladem:

14.880 Kč/ks

WB ROLL
1 2 0 0

880 mm

WB NEW
R O L L 15 0 0

11.420 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Skladem:

Skladem:

250
kg

70

0m

m

300
kg

15 00 mm

Maximální
hmotnost

810 mm

Pracovní stoly na kolečkách

78

70

0m

Maximální
hmotnost

m

12 00 mm

17.190 Kč/ks

WB ROLL
1200
H

810 mm

WB ROLL
1200
D

26.430 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Skladem:

Skladem:

400
kg

Maximální
hmotnost

70

0m

m

12 00 mm

400
kg

Maximální
hmotnost

810 mm

*Také možnost verze 2000 mm!

70

0m

m

12 00 mm

79
Pracovní stůl s KLASICKOU výškou

Nožičky s klasickou
výškou pro tradiční pracovní procesy.

WB
2 0

NEW
0 0

11.530 Kč/ks
CENA (bez DPH)

metaloBox
dílna

Pracovní stůl s NASTAVITELNOU výškou

13.840 Kč/ks
CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

WB NEW
U P P 2000

670 - 1165 mm

Nožičky s nastavitelnou
výškou v zájmu jednodušší práce.

80

Profesionální pracovní
stoly pro profesionály!

”

Kvalitní práci je možné odvést pouze kvalitními pomůckami. Pracovní
stoly WB od firmy metaloBox® jsou masivní, stabilní, snadno se udržují. Když
je vše spojené i s pěkným designem, je radost s nimi pracovat.
40 mm silná pracovní deska

885 mm

Lehce výsuvný pojezd

Zámek se dvěma klíči

70

0m

m

20 00 mm

WB
MG
2000 DH

38.350 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Robustní design

Základní barva: RAL 7035 / světle šedá a RAL 5015 / nebeská modrá Povrchová úprava: práškový lak

Pracovní stoly s nosností 1000 kg

1000
kg

81

WB MG

WB MG D

WB MG DD

Maximální
hmotnost

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

-

885

1500
2000

700

13.970
16.780

1 ks
+ 1 skříňka

885

1500
2000

700

23.340
26.160

2 ks
+ 2 skříňky

885

1500
2000

700

33.660
36.480

Skladem:

metaloBox

WB MG DH

dílna

WB MG H

Skladem:

WB MG HH

Skladem:

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

3 ks

885

1500
2000

700

25.220
28.030

4 ks
+ 1 skříňka

885

1500
2000

700

36.480
38.350

6 ks

885

1500
2000

700

38.350
41.150

Skladem:

WB MG HDH

WB MG DDD

Skladem:

WB MG HHH

Skladem:

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

výška (mm)

šířka (mm)

hloubka (mm)

CENA
(bez DPH)

3 ks
+ 3 skříňky

885

2000

700

43.040

7 ks
+ 1 skříňka

885

2000

700

44.910

9 ks

885

2000

700

45.850

Skladem:

Skladem:

Skladem:

www.metalobox.cz

počet
zásuvek

82

”

Hlavním úkolem při navrhování našich regálů, je být praktický pro uživatele. Díky svému lehkému sestavení
a snadné montáži mohou být pohodlně umístěny kdekoli, a to i v malé místnosti, kde se nevleze žádná skříň, nebo
mohou být malou náhradní stěnou v zadní části skladu nebo kanceláře. Dále díky své nosnosti mohou být jejich
police maximálně využívány ať už pro účely archivace nebo pro skladování nástrojů.

Jednoduchý
policový systém
Nohy s plastovou ochranou

Jednoduché, bezšroubové spoje

Příslušenství

1800

/

420

počet polic

5

R90 1800 / 420 EXTR
počet polic

5

1800

výška

1800

šířka

1060

šířka

1060

nosnost polic

420
90 kg

hloubka
nosnost polic

420
90 kg

max. zatížení na polici

450 kg

max. zatížení na polici

450 kg

CENA /bez DPH/

3.990

CENA /bez DPH/

3.380

Skladem:

dílna

výška
hloubka

metaloBox

R90

Nastavitelná výška polic

R90 1800 / 420

3.990 Kč/ks

Skladem:

CENA (bez DPH)

kg

90

kg/police

montáž za
příplatek

také pro kancelářské účely

Maximální
hmotnost

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 9003 / bílá Povrchová úprava: práškový lak

42

0m

m

10 60 mm
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450

1800 mm

Pevná
kontrukce

Stabilizační prvek

83

84

Policový systém RACK 85
vysoký 2000 mm
Jednoduché, bezšroubové spoje

Pevná
kontrukce

Nastavitelná výška polic

Příslušenství

2000

/

400

počet polic

5

RACK 2000 / 400 EXTR
počet polic

5

výška

2000

výška

2000

šířka

1080

šířka

1040

420

hloubka

420

150 kg

nosnost polic

150 kg

max. zatížení na polici

750 kg

max. zatížení na polici

750 kg

CENA /bez DPH/

6.070

CENA /bez DPH/

5.460

Skladem:

Skladem:

Pevná
kontrukce

RACK

R A C K
2000 / 400

Příslušenství

2000

/

500

počet polic

5

5

2000

výška

2000

šířka

1080

šířka

1040

hloubka

520

hloubka

150 kg

nosnost polic

150 kg

max. zatížení na polici

750 kg

max. zatížení na polici

750 kg

CENA /bez DPH/

6.490

7.110

Skladem:

Maximální
hmotnost

Skladem:

150

kg/police

montáž za
příplatek

také pro kancelářské účely

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7038 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
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0m

m

10 80 mm
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kg

CENA (bez DPH)

520

nosnost polic

CENA /bez DPH/

6.070 Kč/ks

RACK 2000 / 500 EXTR
počet polic

výška

750

dílna

nosnost polic

metaloBox

hloubka

2000 mm

RACK

Vysokokapacitní a vysoce kvalitní
ocelové police

86

Policový systém RACK 87
vysoký 2400 mm
Nohy s plastovou ochranou

Pevná
kontrukce

Příslušenství

2400

/

400

počet polic

5

RACK 2400 / 400 EXTR
počet polic

5

výška

2400

výška

2400

šířka

1080

šířka

1040

hloubka

420

hloubka

420

150 kg

nosnost polic

150 kg

max. zatížení na polici

750 kg

max. zatížení na polici

750 kg

CENA /bez DPH/

6.490

CENA /bez DPH/

7.110

Skladem:

Pevná
kontrukce

RACK

dílna

Skladem:

R A C K
2400 / 400

Příslušenství

2400

/

500

počet polic

5

RACK 2400 / 500 EXTR

7.110 Kč/ks

počet polic

CENA (bez DPH)

5

výška

2400

výška

2400

šířka

1080

šířka

1040

hloubka

520

hloubka

520

nosnost polic

150 kg

nosnost polic

150 kg

max. zatížení na polici

750 kg

max. zatížení na polici

750 kg

CENA /bez DPH/

7.500

CENA /bez DPH/

8.130

Skladem:

kg

Maximální
hmotnost

Skladem:

150

kg/police

montáž za
příplatek

také pro kancelářské účely

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7038 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
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0m

m

10 80 mm
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750

metaloBox

nosnost polic

2000 mm

RACK

+ 400 mm

Stabilizační prvek

Regál na pneumatiky

88

250
kg

125

Na 14 velkých
pneumatik

kg/police

Maximální
hmotnost

”

Tam, kde jsou služební vozidla, by měl být
prostor na uskladnění zimních / letních pneumatik.
Naše regály na skladování pneumatik nabízí řešení,
díky kterému můžete pneumatiky na jedné straně
skladovat na mnohem menším místě a na druhé
straně jsou snadno a pohodlně přístupné při změně
období. A naše doplňkové produkty pomáhají
vašim zaměstnancům, takže ani pohyb pneumatik
nezpůsobuje žádné problémy.

200
kg

T Y R E
TROLLEY

Maximální
hmotnost

1725 mm

16.610 Kč/ks

Ergonomická
rukojeť

CENA (bez DPH)

1340 mm

Masivní kovová
konsktrukce

TYRE

BOY

13.430 Kč/ks

Pro 15 malých
pneumatik

CENA (bez DPH)

2 kola s brzdami

0m

m

Široká,
klenutá kola

15 40 mm

60

Pevná
kontrukce

TYRE

TYRE RACK
RACK

TYRE

RACK

2000

šířka

1275

šířka

1210

hloubka

400

hloubka

335 kg
1005 kg

5.700

Skladem:

1005
kg

Maximální
hmotnost

nosnost polic
max. zatížení na polici

CENA /bez DPH/

5.700 Kč/ks

EXTR

výška

CENA /bez DPH/

8 4 0 mm
Pozinkovaný
ocelový plech

2000

max. zatížení na polici

m

Příslušenství

výška

nosnost polic

0m

CENA (bez DPH)

2000 mm

67

400
335 kg
1005 kg

4.820

Skladem:

335

kg/police

montáž za
příplatek

TYRE RACK + TYRE RACK EXTR

40

0m

m

12 75 mm

Ruční rudl

89

”

Na každém pracovišti je potřeba rychle a snadno přemisťovat
věci. Nepostradatelným nástrojem je ruční rudl, jehož 3 typy jsou
u nás k dispozici. Náš produkt PRO je pomůckou pro profesionální
pracovní prostor se širšími nebo užšími kolečky, vyšší nosností a
pohodlnými a ergonomickými rukojeťmi, které jsou k tomu dokonale
navrženy. Doporučujeme základní typy, pokud jde o převoz lehčích a
jednodušších věcí.

Bezpečná
rukojeť

metaloBox

CARRY BOY
L O N G

C A R R Y
BOY PRO

2.400 Kč/ks

2.880 Kč/ks

6.270 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

kg

Maximální
hmotnost

kg

Maximální
hmotnost

kg

Maximální
hmotnost

320

m
00 m

Pneumatiky

300

1270 mm

200

1170 mm

200

1150 mm

CARRY BOY
S H O R T

dílna

Zakřivené
madlo

mm

4
mm

Syntetické
ráfky kol

250 m

m

220 m

m

520 m

m

320
mm
mm
820
mm

555

460

mm

60

m
0m

530 m

m

m

0m

46
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350

90

EASY průmyslový koberec

CARPET EASY / 2

2.610 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Povrchová úprava
s drážkami

CARPET

EASY

délka.
šířka.
nízký nášlap

/

2

2m
0,9 m
9,5 mm

CARPET

EASY

délka.
šířka.
nízký nášlap

2.610 Kč/ks

/

6

6m
0,9 m
9,5 mm

6.620 Kč/ks

Profesionální průmyslový koberec
CARPET PRO / 2

4.200 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Ergonomický design
vzduchových bublin

CARPET

PRO

délka.
šířka.
nízký nášlap

/

2

2m
0,9 m
12,7 mm

4.200 Kč/ks

CARPET
délka.
šířka.
nízký nášlap

PRO

/

6

6m
0,9 m
12,7 mm

11.870 Kč/ks

Kovový ochranný rám

”

91

Je velmi důležité, aby každé pracoviště bylo
bezpečné. Důležitá je nejen bezpečnost pracovníků, ale také
bezpečnost prostoru, výrobních strojů a budovy. Naše kovové
zábradlí s tím nabízejí pomoc, se kterou jsou splněna všechna
kritéria. Chrání hmotný majetek před poškozením a také
chrání pracovníky tím, že je upozorňuje na oblasti, kde musí
být během pracovního procesu opatrnější.

Vlastnosti
stabilní kovové provedení / může být upevněno na několika místech / černé štítky pro ochranný rám

600 mm

900 mm
0m

18

250 mm

PILLAR
6
0

U
0

2.620 Kč/ks

6.050 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

dílna

PILLAR
SOLO 1000

metaloBox

m

600 mm

600 mm

600 mm

m
0m

18

600
1200 mm

PILLAR U
1 2 0 0

180

mm

mm

600 mm

P I L L A R
CORNER 600

10.450 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Materiál: Ocel 1. třidy Základní barva: PILLAR SOLO 1000: RAL 1003 / žlutá PILLAR U 600, PILLAR U 1200, PILLAR CORNER 600: RAL 1018 / žlutá
Povrchová úprava: práškový lak

www.metalobox.cz

7.810 Kč/ks

92

Funkční nářadí na perforovanou stěnu
Hranatá police:
1

Držák na šroubovák:
2

Držák na matice:
3

Držák na bity:
4

WB X-HOLDER 1 NEW

WB X-HOLDER 2

WB X-HOLDER 3

WB X-HOLDER 4

365 Kč/ks

365 Kč/ks

365 Kč/ks

365 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Držák na maticové klíče:
5

Dvouháčkový držák:
6

Smyčkový držák:
7

Držák ’U’:
8

WB X-HOLDER 5

WB X-HOOK 1/SET 5

WB X-HOOK 2/SET 5

WB X-HOOK 3/SET 5

365 Kč/ks

504 Kč/set*

504 Kč/set*

504 Kč/set*

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Držák ’C’:

Magnet:

Ozubený držák:
9

10

11

Držák na kladivo:
12

WB X-HOOK 4/SET 5

WB X-HOOK 5/SET 5

WB X-HOOK 6/SET 5

WB X-HOOK 7

504 Kč/set*

504 Kč/set*

869 Kč/set*

365 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

*Sada obsahuje 5 kusů.

Profesionální skříně na nářadí

TOOL PERFWALL-2/3D

TOOL PERFWALL-2/4D

27.710 Kč/ks

30.020 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

TOOL PERFWALL-3/2D

TOOL PERFWALL-3/3D

TOOL PERFWALL-3/4D

25.400 Kč/ks

28.860 Kč/ks

31.160 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

* Výbava je pouze ilustrační. Základní výbava a rozměry jednotlivých výrobků se shodují s výrobky na straně 128.

www.metalobox.cz

TOOL PERFWALL-3

19.610 Kč/ks

dílna

TOOL PERFWALL-2/2D

24.230 Kč/ks

metaloBox

TOOL PERFWALL-2

18.460 Kč/ks

93
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Profesionální pracovní stěna s příslušenstvím
Držák na světlo vč.
světla

WB X-LIGHT 150/LL

8.070 Kč/ks
CENA (bez DPH)

5

10
9

12

7

8

Perforovaná zadní
stěna

4

11

6

WB X-BACK 1500 NEW

6.370 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1
3

2

WB X-SHELF 150 NEW
Polička

2.340 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Pracovní
deska

WB NEW 1500 H1

16.160 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Pro dosáhnutí efektivní práce je potřebné
profesionální pracovní vybavení na míru. Pomocí
různých variant pracovní stanice můžete používat
doplňky tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
plýtvání prostorem, času a energií.

Podporuje efektivní, rychlou a
pohodlnou práci.

Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Zařízení je jen pro ilustraci. Příslušenství pro perforovanou stěnu najdete na straně 92.

Perforovaná zadní stěna

95

individuální
umístění na stěnu

metaloBox

800

PERFWALL
1950

PERFWALL
1450

PERFWALL
800

dílna

PERFWALL

PERFWALL

1450

PERFWALL

1950

800

výška

800

výška

800

šířka

800

šířka

1450

šířka

1950

hmotnost

7 kg

hmotnost

12 kg

hmotnost

CENA /bez DPH/

3.040

Skladem:

Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

CENA /bez DPH/

3.450

Skladem:

Zařízení je jen pro ilustraci. Příslušenství pro perforovanou stěnu najdete na straně 92.

16 kg

CENA /bez DPH/
Skladem:

4.500

www.metalobox.cz

výška

Pojízdná
perforovaná stěna

96

2 kola s brzdami

Příslušenství pro perforovanou
stěnu najdete na straně 92.

1926 mm

1926 mm

Police může být zatížena
do 10 kilo, výška je různě
volitelná

ROLLER 2/1S

ROLLER 2/2S

19.240 Kč/ks

23.090 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

280

280

Maximální
hmotnost

Maximální
hmotnost

kg

84

0m

kg

84
m

10 80 mm

Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

m

Zařízení je jen pro ilustraci.

10 80 mm

Skladový ruční vozík
925 mm

T R O L I
LAMINO S 250

97

NOVÝ

8.200 Kč/ks

”

Naše skladové ruční vozíky lze použít pro
přesun malých i velkých dílů. S naším rozšířeným
sortimentem je naším cílem uspokojit všechny
druhy různých potřeb nabídkou ručních vozíků v
široké škále velikostí a uspořádání.

CENA (bez DPH)

45

250

0m

m

kg

1000 mm

Maximální
hmotnost

NOVÝ
915 mm

9.050 Kč/ks

250
kg

dílna

CENA (bez DPH)

60

0m

m

Maximální
hmotnost

T R O L I
LAMINO L 600

1165 mm

NOVÝ
995 mm

11.620 Kč/ks
CENA (bez DPH)

kg

61

0m

m

Základní barva: RAL 5007 / modrá Povrchová úprava: práškový lak

1125 mm

www.metalobox.cz

600
Maximální
hmotnost

metaloBox

T R O L I
LAMINO L 250

98

Skladový ruční vozík
T R O L I
CLASSIC L
1013 mm

9.160 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Skladem:

300
kg

4 ks kol, z nichž jsou 2 ks fixní
a 2 ks otočných kol

Ergonomické
uchopení

Maximální
hmotnost

69

4m

m

9 6 6 mm

T R O L I
CLASSIC XL

10.470 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Skladem:

1013 mm

300
kg

Maximální
hmotnost

Odkládaci plocha
s vysokou nosností
79

Základní barva: RAL 5015 / nebeská modrá Povrchová úprava: práškový lak

4m

m

13 16 mm

”

99

Přemisťování těžkých a velkých součástek může znamenat
vážné problémy na těch místech, kde k tomu chybí potřebné nástroje.
Naše skladové ruční vozíky poskytují řešení tohoto problému. Různé
druhy provedení a vysoká nosnost jsou zárukou, že se v našich
produktech nezklamete. A k tomu přísluší i designové provedení.

metaloBox
dílna
www.metalobox.cz
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Ergonomický kovový držák
(HANDY SHELF-2 M a
HANDY SHELF-3 M)

Ergonomický plastový držák
(HANDY SHELF-2 S a
HANDY SHELF-3 S)

7.840 Kč/ks

H A N D Y
SHELF-2 S

4.840 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Skladem:

Skladem:

400

kg

0m

m

920 mm

600 mm

H A N D Y
SHELF-3 S

8.500 Kč/ks

5.210 Kč/ks

Skladem:

Skladem:

400

150

kg

kg

Maximální
hmotnost

60

m

m

Základní barva: RAL 5015 / nebeská modrá Povrchová úprava: práškový lak

920 mm

0m

0m

45

Maximální
hmotnost

CENA (bez DPH)

800 mm

840 mm

H A N D Y
SHELF-3 M
CENA (bez DPH)

m

Maximální
hmotnost

0m

Maximální
hmotnost

150

60

45

kg

Podnos s okrajem

800 mm

840 mm

H A N D Y
SHELF-2 M

4 ks kol, z nichž jsou 2 ks fixní a
2 ks otočných kol

600 mm

Provozní montážní vozík

101

”

V rámci provozních oblastí je možné ušetřit spoustu místa tak, že se potřebné
nástroje a součástky z jednoho místa na druhé nepřenášejí ručně, ale dokážeme je přemísťovat najednou. Díky našim skladovým montážním vozíkům je to snadno proveditelné,
čímž se ušetří mnoho energie našich spolupracovníků.

785 mm

C-ROLL
780 / 580 2S
CENA (bez DPH)

dílna

57

metaloBox

9.500 Kč/ks
8m

m

600 mm

810 mm

C-ROLL
760 / 730 2S

10.570 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1m

m

753 mm
Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

www.metalobox.cz

73
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Ergonomické uchopení

2 kola s brzdami

Police s nastavitelnou výškou v
případě velkého užitkového vozíku

8.690 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1040 mm

RUNNER
SMALL-2

Nosnost poličky:
- horní: 80 kg
- nízká: 300 kg

300
kg

50
m

0m

Maximální
hmotnost

985 mm

11.330 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Nosnost poličky:
- horní: 80 kg
- střední: 90 kg
- nízká: 300 kg

m

0m

kg

Maximální
hmotnost

50

300

1040 mm

RUNNER
SMALL-3

985 mm

”

S naší řadou nakládacích vozíků může být snadno přemísťováno
velké, těžké nářadí a díky regálům můžete odvést mnoho věcí najednou.
Vedle toho nabízejí také další úložné prostory.

600
kg

Maximální
hmotnost

Provozní nakládací vozík

RUNNER
B I G - 3

RUNNER
B I G - 4

RUNNER
B I G - 5

14.760 Kč/ks

16.610 Kč/ks

18.460 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Nosnost poličky:
- horní: 150 kg
- střední: 90 kg
- nízká: 600 kg

Nosnost poličky:
- horní: 150 kg
- střední: 90 kg
- nízká: 600 kg

Nosnost poličky:
- horní: 150 kg
- střední: 90 kg
- nízká: 600 kg

600
kg

Maximální
hmotnost

600
kg

Maximální
hmotnost

103

metaloBox

1800 mm

1800 mm

1800 mm

dílna

10 00 mm

www.metalobox.cz

m

m

m

10 00 mm

0m

0m

0m

Základní barva: RAL 5015 / nebeská modrá Povrchová úprava: práškový lak

60

60

60

10 00 mm

Průmyslový třídící vozík

Upínací popruh
s POSTA TIP 2

Sklopná police
s POSTA TIP 3

2 pevná kola a 2 otočná kola

P O S TA
TIP
2
1580 mm

7.180 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Skladem:

400
kg

Maximální
hmotnost

80

0m

m

70 0 mm

P O S T A
TIP
3

1715 mm

104

9.790 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Skladem:

400
kg

82

5m

m

Maximální
hmotnost

72 0 mm

Zvedák na palety

105

Základní výbava
silné pogumované rukojeti / výška zdvihu: 85-200 mm / maximální nosnost: 2000 kg
snadné řízení / otočná rukojeť, 220 °

”

Pokud jsou palety skladovány na pracovišti, potřebujete také způsob, jak je
přesunout. Z mnoha možností navrhujeme a nabízíme zvedák na palety. Díky tomu
můžete paletu rychle a snadno přemístit, a co je navíc, pokud řešíte nedostatek místa,
může být vždy k dispozici tam, kde je to nejvíce potřeba.

metaloBox
dílna

P A L L E T
TRUCK BLACK

16.340 Kč/ks

1250 mm

CENA (bez DPH)

2000
kg

Maximální
hmotnost

115 0 mm

Základní barva: RAL 7024 / grafitově šedá Povrchová úprava: práškový lak

mm

www.metalobox.cz

150 0 mm

5 40

106
Volitelný plastový organizér,
Cena: od 1.610 Kč/set
(cena bez DPH)

Volitelný kovový organizér,
Cena: od 1.108 Kč/set
(cena bez DPH)

Centrální zamykání
(s dvěma klíči),
které naráz uzavře
všechny přihrádky

Plastová úchytka pro
bezpečné otevírání zásuvek
(kontejner na kolečkách)

Ergonomická rukojeť
(kontejner na kolečkách)

C - R O L L
780 / 580 H3

17.990 Kč/ks
Možnost gumové
podložky do zásuvek

CENA (bez DPH)

4 kolečka, zadní 2 jsou
s možností blokování
(kontejner na kolečkách)

Bezpečnostní okraje
(kontejner na kolečkách)

Gumová vrchní část
pro ochranu skříňky
(kontejner na kolečkách)

Madlo zásuvky je možné
označit

Pojízdné a fixní
kontejnery

”

C - R O L L
910 / 730 H4

17.990 Kč/ks

21.150 Kč/ks

CENA (bez DPH)

60

578 mm

počet zásuvek: 3 ks
výška zásuvek (mm):
1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 300

CENA (bez DPH)

60

0m

m

731 mm

0m

m

počet zásuvek: 4 ks
výška zásuvek (mm):
1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 300

731 mm

počet zásuvek: 5 ks
výška zásuvek (mm):
1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 1 x 250

metaloBox

m

24.340 Kč/ks

CENA (bez DPH)

60

0m

C - R O L L
1060 / 730 H5

1060 mm

C - R O L L
780 / 580 H3
910 mm

785 mm

Výrazně šetří Váš čas, pokud máte vše při práci po ruce. Zásuvky od firmy metaloBox® mají praktický tvar, jsou silné, je možné
je rozdělit a lze je vysunout do 90% své hloubky. Ať už se jedná o nářadí, součástky, šrouby, zde má všechno své místo. Soustředili jsme se
ještě na jednu věc: hodně kontejnerů se lehce převrátí, pokud naráz vytáhneme několik plných zásuvek, což může být velmi nebezpečné. Naše
kontejnery umožní vytáhnout pouze jednu zásuvku, díky čemuž můžete pracovat nejen jednoduše ale i bezpečně.

107

dílna

840 mm

14.810 Kč/ks

28.580 Kč/ks

0m

m

578 mm

počet zásuvek: 3 ks
výška zásuvek (mm):
1 x 150 / 2 x 300

60

0m

m

578 mm

počet zásuvek: 9 ks
výška zásuvek (mm):
3 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200

CENA (bez DPH)

60

0m

m

731 mm

počet zásuvek: 6 ks
výška zásuvek (mm):
2 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 2 x 300

www.metalobox.cz

Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

24.340 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

60

C - F I X
1220 / 730 H6

1215 mm

C - F I X
1220 / 580 H9

1215 mm

C - F I X
840 / 580 H3

108

Zvýšená

580-710 mm

920-1060 mm

průmyslová židle
na kluzácích

PRACTICA
PLUS / FIX

4.970 Kč/ks
CENA (bez DPH)

110
kg

Maximální
hmotnost

”

Průmyslová
pracovní židle

Ideální řešení pro ty, kteří svou práci vykonávají u pásu,
pracovních linek, v dílnách u pracovního stolu či za pokladnou. Naše
průmyslové židle PRACTICA® chrání Vaše záda a zádové svaly. Jejich
povrch se snadno udržuje, výška je nastavitelná.

109

Základní výbava
ergonomicky promyšlená, pohodlná pozice při sezení / jednoduché čištění, kompaktní pěnové sedadlo i opěradlo
plastové nožičky, jednoduchá údržba / možnost objednání ve vyhotovení s kolečky nebo na kluzácích
chromovaná opěrka na nohy k židli PRACTICA PLUS/FIX
Sedáky:

Průmyslové židle na

kolečkách

PRACTICA PLUS/FIX, NORM/ROLL: 490 x 450 mm
PRACTICA W/R1/ROLL: 440 x 400 mm
PRACTICA W/R2/ROLL: Ø 390 mm
PRACTICA FABRIC/R: Ø 380 mm

metaloBox

CENA (bez DPH)

110
kg

Maximální
hmotnost

2.820 Kč/ks
CENA (bez DPH)

110
kg

Maximální
hmotnost

PRACTICA
W/R2/ROLL

2.100 Kč/ks
CENA (bez DPH)

110
kg

Maximální
hmotnost

490-590 mm

PRACTICA
FA B R I C / R

2.890 Kč/ks
CENA (bez DPH)

110
kg

Maximální
hmotnost

www.metalobox.cz

3.920 Kč/ks

PRACTICA
W/R1/ROLL

450-550 mm

405-535 mm

440-560 mm

870-970 mm

790-930 mm

dílna

PRACTICA
NORM / ROLL

110

Profesionální židle
pro práci na pracovišti

Speciální děrované sedadlo
a opěradlo

Základní výbava
pohodlné místo k sezení z ergonomického úhlu / snadno udržovatelný plastový podstavec
nastavitelná výška / speciální děrované sedadlo a opěradlo / nosnost: 130 kg
asynchronní mechanika: úhel sedadla a zadní části může být nastaven odděleně

COMFORT
NORM/FIX

7.830 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Asynchronní
mechanika

665-795 mm

490-620 mm

870-1000 mm

1000-1130 mm

Sedadlo a opěradlo lze
polohovat zvlášť

130
kg

Maximální
hmotnost

COMFORT
NORM/ROLL

7.830 Kč/ks
CENA (bez DPH)

130
kg

Maximální
hmotnost

COMFORT
PLUS/FIX

8.840 Kč/ks
CENA (bez DPH)

130
kg

Maximální
hmotnost

Židle usnadňující stání

111

Popis
speciální plastová sedací plocha / sedací plocha s nastavitelnou výškou: 660-900 mm / nosnost: 110 kg
šířka sedáku: 320 mm / hloubka sedáku: 220 mm / jednoduchý design

metaloBox

5.210 Kč/ks
870 mm

CENA (bez DPH)

110

dílna

PRACTICA
S TA N D - U P

kg

Maximální
hmotnost

Sedací plocha
s nastavitelnou výškou

520 mm

www.metalobox.cz

112

”

Série LIGHT® je dokonalým řešením jak do dílenského, tak kancelářského prostředí. Na policích
o nosnosti 30 kg můžete bezpečně skladovat šanony s dokumenty, menší součástky, lehčí nářadí a díky
dvoubodovému uzamykání je skříňka maximálně spolehlivá. Tuto skříňku doporučujeme zejména v případě, kdy
není potřeba skladovat těžké součástky a nářadí.

1850 mm

1850 mm

Jednoduché
uskladnění!

0m

m

m

0m

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

40

40
60 0 mm

L I G H T
1850 / 600
N E W

80 0 mm

L I G H T
1850 / 800
N E W

5.100 Kč/ks

6.190 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

1850 mm vysoká
lehce úložná skříň

”

113

Tuto spolehlivou, praktickou a kvalitní skříňku doporučuji svým zákazníkům, kteří hledají řešení
pro skladování lehčího nářadí, součástek a kancelářských potřeb (psací potřeby, papíry, dokumenty).
Kristýna Dombaiová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
dvoubodový bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / zesílené dveře
4 ks polic s nastavitelnou výškou / nosnost polic je 30 kg / police

metaloBox

1850 mm

dílna

40
0m
m

10 00 mm

7.000 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Emil Frey Autocentrum, s.r.o.

30

kg/police

Ondřej Trekovaný
vedoucí provozu
„Několikaletá spolupráce potvrzuje, že metaloBox® je pro nás
důvěryhodným partnerem a jejich produkty uspokojí všechna naše
očekávání. Jejich flexibilní a rychlý přístup ve velké míře přispěl k tomu, aby
byl v našem novém autoservise spuštěn provoz včas.”

www.metalobox.cz

L I G H T
1850 / 1000
N E W

1400 mm vysoká
lehce úložná skříň

114

”

Tento typ skříňky doporučuji zákazníkům, kteří mají omezený prostor, přesto chtějí
prakticky vyřešit skladování. Je vhodný i do provozních a kancelářských prostor k umístění lehčího
nářadí a kancelářských potřeb.
Ágnes Lászlóová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
dvoubodový bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / zesílené dveře / nosnost polic je 30 kg / police
3 police s nastavitelnou výškou

30

1400 mm

1400 mm

1400 mm

kg/police

L I G H T
1400 / 800
N E W

5.800 Kč/ks
CENA (bez DPH)

m

80 0 mm

0m

CENA (bez DPH)

m

m

5.030 Kč/ks

0m

0m

L I G H T
1400 / 600
N E W

40

40

40
60 0 mm

10 00 mm

L I G H T
1400 / 1000
N E W

6.770 Kč/ks
CENA (bez DPH)

115

1000 mm

1000 mm

1000 mm

dílna

10 00 mm

LIGHT 1000
MINI NEW

4.030 Kč/ks

5.250 Kč/ks

6.050 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

www.metalobox.cz

LIGHT 800
MINI NEW

m

m

m

80 0 mm

0m

0m

0m

LIGHT 600
MINI NEW

40

40

40
60 0 mm

metaloBox

1000 mm vysoká lehce úložná skříň
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Naše skříň STRONG®
je opravdovým
nosorožcem.

”

Je to profesionální skříň na nářadí, dimenzovaná pro
dílenské podmínky. Nosnost pozinkovaných polic je 130 kg, skříň
se lehce udržuje, je masivní, dveře se precizně uzavírají a dodávají
se s masivním tříbodovým uzamykáním. Tato skříň je navržená
tak, aby byla spolehlivým partnerem i při nejtěžší práci.

S T R O N G
1980 / 1000 G

11.040 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Vyztužené police
z ocelového plechu
s nosností 130 kg/police

S T R O N G
1000 / 1000 G

1980 mm

Pozinkované
police

8.830 Kč/ks

Zabudovaný otočný zámek s
tříbodovým uzamykáním

1000 mm

CENA (bez DPH)

42

0m

m

10 00 mm
42

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

m

10 00 mm

Skříně na nářadí
s velkou nosností

”

Je to silná, masivní, spolehlivá skříň s možností rozsáhlého
využití. Doporučuji ji tehdy, kdy chce náš zákazník bezpečně
skladovat těžší součástky, nářadí, vědra a pracovní nástroje.
Angela Kurkovszkyová / obchodní zástupkyně

117

Naše nejoblíbenější skříň

na nářadí

s velkou nosností

metaloBox

S T R O N G
1000 / 1000 B

dílna

1000 mm

CENA (bez DPH)

1980 mm

8.830 Kč/ks

42

0m

m

10 00 mm

m

10 00 mm

130

kg/police

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: tělo: RAL 7035 / světle šedá a dveře: RAL 5010 / modrá Povrchová úprava: práškový lak

STRONG
1980 / 1000 B

11.040 Kč/ks
CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

42

0m

”

Dnes si již nedokážeme představit výrobu a
práci ve skladu bez pomoci počítačů. Tato zařízení je
často nutné chránit před poškozením, znečištěním,
odcizením nebo neoprávněným použitím. Skříň
metaloBox PC® poskytuje řešení těchto problémů,
které je díky svému designu praktické a zajišťuje
nejpohodlnější způsob práce bez ohledu na prostředí.

Skříň na počítač 24”
Základní výbava
bezpečnostní zámek (se dvěma klíči) / přihrádka na monitor / police na myš a klávesnici / otvory pro kabely
police v přihrádce na počítač / větrací otvory ve spodní přihrádce / skleněné okno v horních dveřích

Speciálně
navržené
zaoblené tělo

Velikost přihrádky na monitor:
535 x 595 x 235 mm
(výška x šířka x hloubka)

Uzamykatelná
police na myš
a klávesnici

1630 mm

118

Boční dvířka
pro přístup k
ovládacím prvkům

PC 24” NEW

12.730 Kč/ks
CENA (bez DPH)

30
0m

65 0 mm

m

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7005 / šedá Povrchová úprava: práškový lak

Paletová klec

Těžký servisní vozík
Vlastnosti

Vlastnosti
kompatibilní s EUR paletami o rozměrech 1200 x 800 mm / sklopné dveře / pozinkovaná ocel / mohou být
diagonálně složeny a naskládány na sebe, s ohledem na kapacitu výtahu

odpovídá normě EN 1757-3 / 4 kolečka (1 s brzdou)
celková nosnost 600 kg (včetně nosnosti horní police 200 kg)

RUNNER
HEAVY 1200

17.300 Kč/ks

119

NOVÝ

CENA (bez DPH)

PALLET
CONTAINER

Skladem:

3.760 Kč/ks

K dispozici také v menší velikosti,
cena 15.370 Kč (bez DPH)

CENA (bez DPH)

metaloBox

600
kg

900 mm

850 mm

dílna

Maximální
hmotnost

Sklopné
dvěře

m

120 0 mm

120 0 mm

Paleta slouží pouze pro ilustraci,
cena se vztahuje na paletu.

www.metalobox.cz

m

0m

0m

Upraveno na
standardní velikost
EUR palety

80

80

120

Naše skříň EXPERT®
s úložnými boxy
zruší nepořádek!

PB EXPERT
B L U E

”

Můžete si ji objednat v 5 standardních vyhotoveních, při vytvoření
kombinací jsme použili 4 velikosti úložných boxů. V boxech je možné v
uzamykatelné skříni přehledně skladovat součástky, šrouby atd., potřebné k
výrobním a montážním procesům. Díky skříním EXPERT® je všechno vždy po
ruce, nic se nemůže ztratit.

132 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Rozměry: 81 x 91 x 300 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 2 kg
Objem: 2 l

PB EXPERT
YELLOW

120 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Rozměry: 125 x 150 x 235 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 10 kg
Objem: 4,5 l

1980 mm

1980 mm

Naplňte ji
a urychlíte
práci vašich
zaměstnanců!

EXPERT A - 32

18.880 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Zelený box: 32 ks
Počet boxů: 32 ks

42

0m

m

10 00 mm

EXPERT B - 38

42

20.610 Kč/ks

0m
m

10 00 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

CENA (bez DPH)

Žlutý box: 18 ks
Zelený box: 20 ks
Počet boxů: 38 ks

PB EXPERT
G R E E N

Skladovací skříň
s úložnými boxy

215 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Rozměry: 150 x 205 x 355 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 25 kg
Objem: 11 l

Štítky

121

Základní výbava
PB EXPERT
R E D

201 Kč/ks
CENA (bez DPH)
Rozměry: 81 x 185 x 300 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 5 kg
Objem: 4,5 l

zabudovaný otočný zámek s tříbodovým uzamykáním / nastavitelná výška polic
pozinkované police z ocelového plechu / nosnost polic je 50 kg / police / zesílené dveře

Š T Í T K Y

240 Kč/balení*
CENA (bez DPH)
* Ke každému typu boxů si můžete zakoupit
štítek. Jedno balení obsahuje 50 ks štítků.

metaloBox

0m

42
m

10 00 mm

EXPERT C - 48

0m

1980 mm

1980 mm

1980 mm

dílna

42

42
m

10 00 mm

EXPERT D - 51

0m

m

10 00 mm

EXPERT E - 74

22.900 Kč/ks

25.200 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Žlutý box: 36 ks
Zelený box: 12 ks
Počet boxů: 48 ks

Červený box: 15 ks
Žlutý box: 24 ks
Zelený box: 12 ks
Počet boxů: 51 ks

Modrý box: 54 ks
Zelený box: 20 ks
Počet boxů: 74 ks

www.metalobox.cz

21.850 Kč/ks

Bezdvéřové boxové
skladovací skříně

42

0m

E X P E R T
OPEN A-32

E X P E R T
OPEN B-38

16.980 Kč/ks

18.180 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Zelený box: 32 ks
Počet boxů: 32 ks

Žlutý box: 18 ks
Zelený box: 20 ks
Počet boxů: 38 ks

10 00 mm

E X P E R T
OPEN C-48

10 00 mm

m

10 00 mm

E X P E R T
OPEN D-51

E X P E R T
OPEN
E-74

18.880 Kč/ks

21.160 Kč/ks

23.860 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Žlutý box: 36 ks
Zelený box: 12 ks
Počet boxů: 48 ks

Červený box: 15 ks
Žlutý box: 24 ks
Zelený box: 12 ks
Počet boxů: 51 ks

Modrý box: 54 ks
Zelený box: 20 ks
Počet boxů: 74 ks

42
m

0m

1980 mm

42
m

nastavitelná výška polic / pozinkované police z ocelového plechu / nosnost polic je 50 kg / police

1980 mm

0m

1980 mm

42

Základní výbava

1980 mm

1980 mm

122

0m

42
m

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

10 00 mm

0m

m

10 00 mm

PB EXPERT
B L U E

Nízká skříň s boxy

132 Kč/ks

123

CENA (bez DPH)
Rozměry: 81 x 91 x 300 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 2 kg
Objem: 2 l

Základní výbava
zabudovaný otočný zámek s tříbodovým uzamykáním / nastavitelná výška polic
pozinkované police z ocelového plechu / nosnost polic je 50 kg / police / zesílené dveře

PB EXPERT
YELLOW

120 Kč/ks
1000 mm

Rozměry: 125 x 150 x 235 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 10 kg
Objem: 4,5 l

1000 mm

CENA (bez DPH)

Š T Í T K Y

240 Kč/balení*
CENA (bez DPH)

42

0m

m

10 00 mm

PB EXPERT
G R E E N

EXPERT MINI G-16

0m

m

10 00 mm

EXPERT MINI H-26

11.340 Kč/ks

12.890 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Zelený box: 16 ks
Počet boxů: 16 ks

Žlutý box: 18 ks
Zelený box: 8 ks
Počet boxů: 26 ks

dílna

* Ke každému typu boxů si můžete
zakoupit štítek. Jedno balení
obsahuje 50 ks štítků.

42

metaloBox

215 Kč/ks
Rozměry: 150 x 205 x 355 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 25 kg
Objem: 11 l

PB EXPERT
R E D
CENA (bez DPH)
Rozměry: 81 x 185 x 300 mm
(výška x šířka x hloubka)
Vnitřní nosnost: 5 kg
Objem: 4,5 l

0m

m

10 00 mm

EXPERT MINI I-32

14.850 Kč/ks

42

0m

m

10 00 mm

EXPERT MINI K-44

15.470 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Červený box: 10 ks
Žlutý box: 18 ks
Zelený box: 4 ks
Počet boxů: 32 ks

Modrý box: 36 ks
Zelený box: 8 ks
Počet boxů: 44 ks

www.metalobox.cz

201 Kč/ks

42

1000 mm

CENA (bez DPH)

1000 mm

Štítky

”

Mnohokrát se stane, že na jednotlivých
pracovních místech je potřeba pouze několik součástek.
Pokud nejsou při ruce nebo nejsou uspořádané, zbytečně
ztratíme mnoho času hledáním. Naše nástěnná skladovací
skříňka s úložnými boxy je řešením pro tento problém,
čímž bude vše dostupné na potřebném místě.

Nástěnné skladovací
skříňky s úložnými boxy
Základní výbava
bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / jednodveřová skříňka s poličkami s nastavitelnou výškou
police s možností lehkého čistění bez prahu / možnost montáže na stěnu

380 mm

EXPERT
W A L LY
3 8 / 4 7

4.180 Kč/ks
CENA (bez DPH)

205

se 2 ks poliček
mm

470 mm

s 12 ks boxů

individuální umístění
na stěnu

580 mm

124

EXPERT
W A L LY
5 8 / 4 7

5.100 Kč/ks
CENA (bez DPH)

20

5m

m

470 mm

se 4 ks poliček
s 20 ks boxů

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 9003 / bílá Povrchová úprava: práškový lak

Skladovací skříň
na součástky

”

Nejmenší věci se ztrácejí nejjednodušeji.
Naše skříň, vyvinutá na skladování drobných
součástek poskytuje řešení na tento problém. Díky
tomu, že zabírá málo místa a praktickým způsobem
třídí toto vybavení.

125

LILIPUTI C-57

3.510 Kč/ks
CENA (bez DPH)
578 mm

s 57 ks boxů

metaloBox

15 5

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

306 mm

dílna

mm

LILIPUTI D-40

4.310 Kč/ks
630 mm

CENA (bez DPH)

s 40 ks boxů
- 40 ks LILIPUTI BOX 4
(50 x 76 x 163 mm)

mm

366 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 5002 / modrá Povrchová úprava: práškový lak

individuální umístění
na stěnu

www.metalobox.cz

185

Expert na velké
boxy a nádoby!

126

”

Existují pracovní oblasti, kde používané nástroje vyžadují extra hluboké nebo extra široké možnosti
uskladnění. Naše produkty disponují speciálními rozměry, a tak splňují všechny požadavky. Díky naší skříňce MAXXX®
lze uskladnit nástroje či součástky jakékoli velikosti. A naše produkty DEEP® jsou odborníky na krabice a bedny velkých
rozměrů. Poličky s nosností 100 kg zajistí, aby ve skříni nezůstala nevyužitá plocha.

Základní výbava

2000 mm

zámek s 3 bodovým uzamykáním (DEEP EXTRA 800! a MAXXX 1200!)
zámek s 2 bodovým uzamykáním (DEEP 625!)
4 ks výškově nastavitelné pozinkované police / nosnost polic je 100 kg / police

M A X X X
1 2 0 0 !

13.750 Kč/ks
CENA (bez DPH)

100

kg/police

45

0m

m

1180 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Skladovací skříně EXTRA velikosti

127

1950 mm

dílna

1950 mm

metaloBox

100

kg/police

62

5m

m

10 44 mm

16.590 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

m

93 0 mm

D E E P
EXTRA 800!

23.250 Kč/ks
CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

D E E P
6 2 5 !

80

128

Drobné věci
patří do zásuvek!

”

Naše skříň na nářadí se zásuvkami PROFI® s velkou nosností nabízí řešení do dílen.
Snadno se vysouvající zásuvky s velkou nosností nabízejí řešení na odkládání drobných věcí,
zatímco na policích s nosností do 100 kg je možné bezpečně skladovat větší nářadí a součástky.

Dvířka s velkým stupněm otáčení

1950 mm

Pozinkované, vyztužené
kovové police s nastavitelnou
výškou a nosností
100 kg/police

100

kg/police

2-bodové uzamykání

62

5
10 44 mm

P R O F I
1950/1000/2

21.920 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Zásuvky s pojezdy
a nosností
70 kg/zásuvka

70

kg/zásuvka

Skříně na nářadí se zásuvkami
s velkou nosností

129

5m

m

dílna

1950 mm

1950 mm

metaloBox

62

62

10 44 mm

25.400 Kč/ks
CENA (bez DPH)

5m

m

10 44 mm

P R O F I
1950/1000/4

27.710 Kč/ks
CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

P R O F I
1950/1000/3

130

P O I S O N
1950/500

15.900 Kč/ks
CENA (bez DPH)

P O I S O N
1000/930

15.490 Kč/ks

1000 mm

1950 mm

CENA (bez DPH)

Perfektní
bezpečnost!

50

0m

50

m

93 0 mm

0m

m

50 0 mm

”

Naše série skříní na chemikálie POISON® je nejen pěkná a poutá pozornost, ale v
neposlední řadě vyhovuje předpisům vztahujícím se na skladování chemikálií, barev a jedů.
Každá skříň obsahuje záchytné vany se zvýšeným okrajem, které jsou bezpečně uchycené a
jsou z ocelového plechu s úpravou odolnou vůči kyselinám. Skříň je masivní a dveře se uzavírají
bezpečným tříbodovým uzamykáním. Účinné větrání zabezpečují větrací otvory v rohových
částech skříní.

Skříně na skladování
chemikálií a jedů

131

Základní výbava
tříbodové bezpečnostní uzamykání / na skladování jedů a nebezpečných látek
kovové záchytné vany s okrajem z plechu odolného vůči kyselinám
2 ks záchytných van v případě nízkých a 4 ks záchytných van v případě vysokých skříní

metaloBox

1950 mm

dílna

Tříbodový bezpečnostní
zámek s dvěma klíči

P O I S O N
1950/930
4 záchytné vany se
zvýšeným okrajem z
ocelového plechu a s
úpravou odolnou
vůči kyselinám

17.690 Kč/ks

80

kg/podnos

CENA (bez DPH)

Větrací
otvory

50

0m

m

93 0 mm
www.metalobox.cz

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: tělo: RAL 7035 / světle šedá a dveře: RAL 1023 / dopravní žlutá Povrchová úprava: práškový lak

”
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Skříňka
s psacím pultem
Základní výbava
bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / hranatá odkládací část
1 ks výsuvné zásuvky + 1 ks nastavitelné poličky s nosností do 40 kg
dvě přední kolečka s možností zabrždění / psací pult / konstrukce na kolečkách

H E L P I
CABINET

235 mm

900 mm

Naše skříňka HELPI® je ideálním
pomocníkem při skladové administrativě a na
pracovních linkách. Díky jejímu psacímu pultu
je vykonávání práce tohoto typu pohodlnější,
preciznější a rychlejší. Do uzamykatelné
části skříňky se vlezou potřebné tiskopisy
a pořadače. A to nejlepší je, že díky skříňce
HELPI® ani jeden z Vašich zaměstnanců není
připoután na jednom místě. Dnes skladujeme
zde, zítra tam a kancelář jde vždy s námi.

6.050 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Psací pult, díky kterému bude vykonávání
jakékoliv administrativní nebo inventurní
úlohy jednoduché a rychlé
45
0m
m

50 0 mm

H E L P I
CABINET + ROLL

8.260 Kč/ks

7.540 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

125 mm

50 0 mm

m

m

m

CENA (bez DPH)

0m

0m

0m

6.740 Kč/ks

45

45

45

H E L P I
CABINET + TOP

900 mm

900 mm

H E L P I
COMPLET

125 mm

900 mm

235 mm

1 ks
výsuvná
zásuvka

50 0 mm

Konstrukce na
kolečkách pro
lepší manipulaci
500 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Transparentní skříň
na skladování

Základní výbava
bezpečnostní zámek s 3 bodovým uzamykáním (s dvěma klíči) / transparentní dveře poskytující náhled
4 ks galvanizovaných polic s nastavitelnou výškou pro TRANSPARENTO 1950
4 ks galvanizované police odolné vůči kyselinám pro TRANSP POISON 1950

133

Prosklené dveře,
při rozbití se neštěpí

Zásobník odolný
vůči kyselinám
metaloBox

1950 mm

1950 mm

dílna

Pozinkovaná
police

TRANSP POISON
1
9
5
0

TRANSPARENTO
1
9
5
0

25.440 Kč/ks

19.830 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

70

70

kg/police

0m

50
m

93 0 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

m

93 0 mm

www.metalobox.cz

50

kg/podnos

134

Když je důležitý každý prostor

33

1800 mm

1800 mm

1800 mm

- moudré řešení pro zbývající prostor

Úložná
skříňka SMARTO

0m

m

42 0 mm

SMARTO
CLEAN NEW

33

0m

m

42 0 mm

S M A R T O
WARDROBE NEW

33

0m

m

42 0 mm

SMARTO
LIGHT NEW

5.790 Kč/ks

5.820 Kč/ks

5.280 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Kombinovaná
skladovací skříň

135

Skříň na
čistící potřeby

Základní výbava

Základní výbava

dvoubodový bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / s přepážkou uprostřed
v pravé části jsou 3 nastavitelné police / v levé části je jedna tyč na ramínka / zesílené dveře

bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / 4 ks polic / příhrádka na koštata / zesílené dveře

metaloBox

1800 mm

1800 mm

dílna

C L E A N
1800/600
N E W

M U L T I
1800/1000
N E W

6.860 Kč/ks

8.030 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

40

40

0m
m

10 00 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

m

60 0 mm

40

kg/police

www.metalobox.cz

40

kg/police

0m

136

Výklopné víko

Odnímatelná stříška

Sběr tříděného
odpadu
Charakteristika

900 mm

- objem 90 litrů
- s výklopným víkem

SELECT 90L

3.980 Kč/ks
CENA (bez DPH)

SADA NÁLEPEK

352 Kč/set
30

CENA (bez DPH)

0m

Nabízené barvy:
- modrá
- zelená
- červená
- žlutá

m

45 0 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Plastové popelnice
na tříděný odpad

137

Vlastnosti
- objem 240 litrů
- nosnost 100 kg
- vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu
- odpovídá normě DIN 30 740
- odolný vůči UV záření
- masivní plastové provedení
- 2 kolečka pro snadný pohyb
- rukojeť pro pohodlné použití

Dostupné barvy:
modrá / zelená / žlutá / černá
metaloBox

1050 mm

odpad

BIN

240L

2.190 Kč/ks
CENA (bez DPH)

0m

www.metalobox.cz

58

m

70 7 mm

Průmyslový odpadní
kontejner

138

Vlastnosti
- objem 1100 litrů
- nosnost 440 kg
- vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu
- odpovídá normám EN 840-3 a EN 840-2
- odolný vůči UV záření a chemickým nebo biologickým ničidlům
- posuvné víko
- 2 brzděná kolečka a 2 otočná kolečka

Dostupné barvy:
modrá / zelená / žlutá / černá / červená

1453 mm

1378 mm

BINGO 1100L

11.840 Kč/ks
CENA (bez DPH)

10

15

m

m

Pozinkovaná žáruvzdorná
popelnice

139

Vlastnosti
- objem 1100 litrů
- nosnost 440 kg
- vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu
- 2 brzděná kolečka a 2 otočná kolečka
- povrch pozinkovaný, odpovídá normě EN ISO 1461
- tloušťka materiálu 1,25 mm

metaloBox

1360 mm

1420 mm

odpad

NOVÝ

BINGO 1100L
G A L V A N

25.650 Kč/ks
CENA (bez DPH)

40

m

m

www.metalobox.cz

10

Venkovní odpadkové koše

140

”

Pokud chcete mít své venkovní prostory čisté, uklizené a vzhled je důležitým kritériem, pak naše řada
stylových odpadkových košů nabízí perfektní volbu. Vyberte položky, které odpovídají image vaší společnosti, a
skoncujte s nevzhlednými odpadky a cigaretami! Všechny naše koše jsou navíc dodávány s vyjímatelným vnitřním
vědrem, takže vyprazdňování košů je dětskou hrou.

Vysoce odolný
plastový kryt

Vyjímatelný
kovový koš

Vyjímatelný
popelník

Vyjímatelný
popelník

Vyjímatelný
kovový koš

750 mm

720 mm

620 mm

1015 mm

Vyjímatelná koš
na odpad

Výklopný rám

250 mm

400 mm

400 mm

500 mm

S M O K E
BLACK 30L

OUTDOOR
METAL 60L

OUTDOOR
W O O D

OUTDOOR
PLAST 94L

4.040 Kč/ks

8.690 Kč/ks

7.810 Kč/ks

11.330 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Objem: 30 l

Objem: 60 l

Objem: 33 l

Objem: 94 l

Univerzální plastový koš

141

”

Náš univerzální skladovací kontejner je nejlepším přítelem průmyslového prostředí. Lze je použít mnoha
způsoby a funkcemi, takže pokud to není potřeba v jedné oblasti, můžete je použít jinde. Kromě toho, že funguje
perfektně jako sběrač odpadu, je také ideální pro skladování výrobních zbytků a je odolný vůči přetečení. Může sloužit
jako uložiště různých prvků ve výrobě. Popusťte uzdu své fantazii a použijte jej jako úložný koš.

Vlastnosti
metaloBox

- objem 120 litrů
- 2 rukojeti
- masivní plastové provedení

700 mm

odpad

JOKER 120L

2.780 Kč/ks
CENA (bez DPH)

520 mm

www.metalobox.cz

Venkovní lavice

142

PICNIC ALU

Vlastnosti

16.610 Kč/ks

400
kg

CENA (bez DPH)

Maximální
hmotnost

- s lakovanou borovicovou deskou
- celková kapacita 400 kg,
nosnost na každé straně 200 kg
- rám z pozinkované oceli (PICNIC ALU)
- sedadlo lze zvednout (PICNIC WOOD)
- odolný proti povětrnostním vlivům

720 mm

Lakovaná borovicová
lavice i deska stolu

Rám z pozinkované oceli
18

K dispozici také s opěrkou zad,
cena: 21.890 Kč (cena bez DPH)

40
mm

180 0 mm

780 mm

Sklopné sedadlo
(pro PICNIC WOOD)

PICNIC WOOD

10.470 Kč/ks
CENA (bez DPH)

400
kg

Maximální
hmotnost

Masivní dřevěný rám
18
20
m
m
180 0 mm

”

Naše venkovní lavice nabízejí našim zaměstnancům
maximální pohodlí. Před kanceláří, továrnou nebo halou lze
umístit pohodlnou a nákladově efektivní odpočívadlo, kde si
můžete dát rychlou kávu, snídani nebo přestávku. Čerstvý
vzduch je jen bonus, který vždy pomáhá práci pokročit s
čistou hlavou. Díky odolnému designu odolává také vlivům na
životní prostředí, což zajišťuje, že zaměstnanci a návštěvníci
jej mohou používat po dlouhou dobu.
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metaloBox
venkovní prostředí
www.metalobox.cz
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VENKONVÍ
STŘÍŠKA
S H E LT E R
2 2 0 0

33.340 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Vlastnosti
MONTÁŽ NA MÍSTĚ ZA PŘÍPLATEK!

- mohou být připevněny ke stěně
- pozinkovaná ocelová konstrukce
- střecha z vlnitého plechu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

S H E LT E R
2200 EXTR

28.030 Kč/ks
CENA (bez DPH)

”

Náš venkovní přístřešek je skutečný produkt JOLLY JOKER. Masivní pozinkovaný design zaručuje,
že jej budete používat po dlouhou dobu. Protože ho lze rozšířit, můžete ho kdykoli zvětšit. A možnosti využití
jsou nekonečná: můžete pod něj uložit kola; s našimi venkovními lavicemi můžete připravit odpočívadlo pro
své zaměstnance; pod ním můžete umístit odpadkové koše, aby mohly každý den sloužit co nejdéle; nebo zde
umístíte automat na nápoje pro návštěvníky a dodavatele, kteří k vám přicházejí a mohou si zde zkrátit dobu
čekání. Neomezujte možnosti, popusťte uzdu své fantazii!

2 250

145

Venkovní přístřešek

mm

400 0 mm

metaloBox
venkovní prostředí

SHELTER
2 2 0 0

2170 mm

2020 mm

SHELTER 2200 + SHELTER 2200 EXTR

33.340 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Vlastnosti
- mohou být připevněny ke stěně
- pozinkovaná ocelová konstrukce
- střecha z vlnitého plechu

Venkonví
stříška

SHELTER

MONTÁŽ NA MÍSTĚ ZA PŘÍPLATEK!

2200

SHELTER 2200 EXTR

výška

2170

výška

2170

šířka

2000

šířka

2000

2250

hloubka

hloubka
Skladem:

33.340

CENA /bez DPH/
Skladem:

2250

28.030

www.metalobox.cz

CENA /bez DPH/

2000 mm

Příslušenství

Venkovní lavice
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Vlastnosti

OP OUTDOOR
2000 MM

- pozinkované nohy
- venkovní, plastová lavice

9.100 Kč/ks
450 mm

CENA (bez DPH)

Také dostupné ve variantě
1000 mm
33

0m

20 00 mm

m

Držák na kolo
Vlastnosti

BIKE STOP 5

- pro uložení až 5 kol
- může být připevněno k zemi
- pozinkované

4.720 Kč/ks

490 mm

CENA (bez DPH)

33
0m
m

160 0 mm

Klec na propanbutanové láhve
Vlastnosti
- pozinkovaná konstrukce
- odolná proti povětrnostním vlivům
- utěsněná střecha
- přepravitelné ručním paletovým vozíkem/vysokozdvižným vozíkem
- uzamykatelný visací zámek
- max. kapacita:
GAS CAGE 6x33 KG: 6 x 33 kg
GAS CAGE 12x10 KG: 12 x 10 kg

1891 mm

CENA (bez DPH)

NOVÝ

1m
m

Verze bez police pro vyšší
plynové láhve

www.metalobox.cz

1 15
93 6 mm

venkovní prostředí

41.060 Kč/ks

Pokud jde o skladování plynových lahví, potřebujete praktické
řešení, které navíc odpovídá příslušným předpisům. Pokud se rozhodnete pro naši řadu GAS CAGE, už se nemusíte bát. Verze s odnímatelnou
policí je nabízena ve dvou různých velikostech a lze ji snadno přeměnit
na uložení vysokých plynových lahví.

metaloBox

G AS C AG E
1 2 X10 KG

”
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Vše do kanceláře!

150.

ROLO
Skříně s rolovacími dveřmi
Prostorově úsporné řešení

151.

DOCUMENT
Dvoudvéřová kancelářská skříňka
Klasické řešení

153.

SLIDE
Skříňka s posuvnými dveřmi
Maximální využití místa

157.

SIT
Kancelářská židle
Pohodlí v kanceláři

149

Design,
praktičnost,
stabilita!

metaloBox

Poskytujeme řešení
na všechno!

Kovové kancelářské skříňky jsou nejen
bezpečnější než jejich tradiční verze, ale co
se týče designu i modernější. V naší nabídce
produktů Vám nabízíme řešení na ukládání
všech kancelářských potřeb.

kancelář

DESK PRO
Kancelářský stůl s nastavitelnou výškou
pohodlné řešení

165.

SAFE
Kancelářský trezor
Bezpečné skladování

167.

FILE
Kartotéková skříňka
Rychlá a jednoduchá archivace

169.

FIRE
Protipožární skříňka
Správná ochrana

www.metalobox.cz

159.

Skříňky
s rolovacími dveřmi

150

”

Naše skříňka ROLO® je praktická, šetří prostor a je ideální do jakékoli
kanceláře.

R O L O
1950/1000

15.630 Kč/ks

Základní výbava
závorový zámek (s dvěma klíči) / lehká konstrukce, tichý chod
rolovací dveře se lehce posouvají, jsou vyrobené z flexibilního plastu
2 ks polic s nastavitelnou výškou (ROLO 1200/1000) / 4 ks polic s nastavitelnou výškou (ROLO 1950/1000)

1200 mm

1950 mm

CENA (bez DPH)

R O L O
1200/1000

13.750 Kč/ks
CENA (bez DPH)

m

m

0m

0m

42

42
10 00 mm

50

kg/police

Materiál: Ocelový plech 1. třídy, rolovací dveře: z flexibilního plastu Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

10 00 mm

Kovové skříňky
na dokumenty

151

”

Klasický design, dokonalá bezpečnost a ideální vyhotovení, díky kterým je naše
skříňka DOCUMENT® nejlepším přítelem v kanceláři.

Základní výbava
tříbodový bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / 4 ks polic s nastavitelnou výškou (DOCUMENT 1980/1000)
1 ks police s nastavitelnou výškou (DOCUMENT 1000/1000) / nosnost polic do 50 kg / zesílené dveře

DOCUMENT
1980/1000
metaloBox

9.940 Kč/ks

1000 mm

kancelář

1980 mm

CENA (bez DPH)

DOCUMENT
1000/1000

7.730 Kč/ks
CENA (bez DPH)

10 00 mm

m

m

0m

0m

42

42

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

www.metalobox.cz

50

kg/police

10 00 mm

152

S L I D E
2000/1200

12.950 Kč/ks
CENA (bez DPH)

40

kg/police

2000 mm

S L I D E
900/1200

9.160 Kč/ks
CENA (bez DPH)

900 mm

45
0m
m

120 0 mm

45

0m

m

12 00 mm

Skříňky
s posuvnými dveřmi

153

”

Naše skříňka SLIDE® je ideálním pomocníkem ve Vaší kanceláři. Díky posuvným dvířkám
máte jednoduchý přístup ke svým dokumentům i v užších prostorech. Pomocí různých rozměrů si
můžete vytvořit kancelář podle vlastních představ.

Základní výbava
police s nastavitelnou výškou / bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / nosnost polic 40 kg/police

metaloBox

S L I D E
2000/1800
2000 mm

15.880 Kč/ks

kancelář

CENA (bez DPH)

S L I D E
900/1800
900 mm

11.060 Kč/ks
CENA (bez DPH)

40

kg/police

45

0m

m

18 00 mm

0m
m

www.metalobox.cz

45

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

18 00 mm

Kancelářské
skříně bezdvéřové

154

700 mm

S L I D E
PUT-ON 1200

8.460 Kč/ks
CENA (bez DPH)

O P E N
2000/1200

12.690 Kč/ks
2000 mm

S L I D E
2000/1200

2000 mm

CENA (bez DPH)

O P E N
900/1200

900 mm

12.950 Kč/ks
CENA (bez DPH)

8.460 Kč/ks
CENA (bez DPH)

45

45
0m

m

0m

45
m

12 00 mm

12 00 mm

0m

m

12 00 mm

700 mm

S L I D E
PUT-ON 1800

10.570 Kč/ks
CENA (bez DPH)

O P E N
2000/1800

15.360 Kč/ks
2000 mm

S L I D E
2000/1800

15.880 Kč/ks

2000 mm

CENA (bez DPH)

O P E N
900/1800

45

0m

m

18 00 mm

10.570 Kč/ks

900 mm

CENA (bez DPH)

45

0m

m

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

18 00 mm

45

CENA (bez DPH)

0m

m

18 00 mm

Nástěnné skladovací
skříňky

155

Základní výbava
centrální zámek (se dvěma klíči) / snadno čistitelné, bezrámové police
zaoblené bezpečnostní hrany / jednodveřová, nástěnná skříň

metaloBox
kancelář

20

5m

380 mm

380 mm

580 mm

780 mm

individuální umístění
na stěnu

m

470 mm

340

20
mm

550 mm

5m

m

470 mm

34

0m

m

550 mm

W A L LY
380/550

WA L LY
580/470

WA L LY
780/550

2.970 Kč/ks

4.030 Kč/ks

3.750 Kč/ks

4.970 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 9003 / bílá Povrchová úprava: práškový lak

www.metalobox.cz

W A L LY
380/470
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Naše produkty jsou navrženy
tak, aby vyhovovaly různým potřebám,
ať už je vaše kancelář součástí
jednodušší dílny nebo továrního
prostředí nebo má profesionálnější
a elegantnější atmosféru. S pomocí
našeho portfolia můžete jednoduše a
snadno vytvořit kancelářské prostředí,
které zprostředkovává smysl pro
harmonii a smysl pro detail. Naše psací
stoly jsou k dispozici v řadě velikostí
a barev, naše mobilní podstavce se
dodávají ve dvou standardních barvách
a nabízíme sortiment kancelářských židlí
pro všechny druhy funkcí.

DESK PRO
1 20/80

8.860 Kč/ks
CENA (bez DPH)

NOVÝ

C O N T I
OFFICE
WHITE

5.670 Kč/ks
CENA (bez DPH)

DESK PRO
160/80 U P

16.150 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Profesionální
kancelářská židle

Kancelářské židle

Vlastnosti židle

SIT

- výška sedáku: 470-580 mm
- celková výška: 1045-1155 mm
- sedák a opěrák se synchronním sklonem
- výškově a šířkově nastavitelná loketní opěrka
- síťovaná zádová opěrka pro prodyšnost
- max. nosnost: 110 kg

100

4.020 Kč/ks

Vlastnosti židle
- vysoké tvarované opěradlo
- snadno čistitelné plastové nohy
- nastavení výšky plynovým pístem
- pohodlné sedadlo
- asynchronní mechanismus: úhly sedadla
a opěradla lze nezávisle regulovat

Síťovaná zádová
opěrka pro
prodyšnost

490-620 mm

1000-1130 mm

CENA (bez DPH)

157

NOVÝ

SIT PRO + ARM

7.430 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1045-1155 mm

kancelář

Výškově a šířkově
nastavitelná loketní
opěrka

metaloBox

Také s loketní opěrkou 4.630 Kč/ks

Vlastnosti židle
SIT

250

5.050 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Také s loketní opěrkou 5.670 Kč/ks

www.metalobox.cz

440-570 mm

1040-1170 mm

470-580 mm

Sedák a opěrák
se synchronním
sklonem

- vysoké tvarované opěradlo
- děrovaný design
- nastavení výšky plynovým pístem
- asynchronní mechanismus: úhly sedadla
a opěradla lze nezávisle regulovat

Profesionální
kancelářské stoly

158

”

Tři členové naší řady DESK poskytují
řešení pro různé potřeby. Náš stůl BASIC je
dobrým příkladem jednoduchého designu,
zatímco náš model PRO v čistě bílé barvě dodá
vaší kanceláři nádech elegance a jednoduchosti.
Nejnovějším přírůstkem do našeho sortimentu
je výškově nastavitelný stůl UP, navržený
pro zvýšení pohodlí vašich zaměstnanců;
koneckonců, v dnešní době je stále důležitější
udržovat si zdraví, a to zahrnuje nesezení na
jednom místě osm hodin každý den.

Funkce stolu

DESK PRO
1 2 0 / 8 0

8.860 Kč/ks

- elegantní, jednoduchý design
- stabilní nohy tvaru T, bílé
- odolná, laminovaná deska, bílá

740 mm

CENA (bez DPH)

Také ve verzi široké 1400 mm

80
0m
m

12 00 mm

Funkce stolu

745 mm

- pevná a stabilní kontrukce
- lakovaný kovový rám; laminovaná pracovní deska o tloušťce 22 mm
- rám: černý; bukové dřevo

D E S K
BASIC 120/80

4.220 Kč/ks
CENA (bez DPH)

8 00

mm

1 200

mm

159

metaloBox
kancelář

1170 mm

Stůl s nastavitelnou výškou

Funkce stolu

700 mm

DESK PRO
16 0/80 U P

NOVÝ

- elektricky ovládané nastavení výšky
- různé výškové polohy mezi 700 a 1170 mm
- 2 otvory pro kabely
- laminovaná pracovní plocha odolná proti poškrábání

16.150 Kč/ks
80

0m

80
m

16 00 mm

0m

m

16 00 mm

www.metalobox.cz

CENA (bez DPH)

160

Vlastnosti nastavitelné pracovní židle
- snadné nastavení výšky sedadla
- pohodlné sedadlo, flexibilně se přizpůsobí vaší poloze při sezení
- maximální nosnost: 110 kg
- výška sedu: 450-630 mm
- průměr: 330 mm

SIT AND
M O V E

6.740 Kč/ks
CENA (bez DPH)

NOVÝ

Kancelářské doplňky
Vlastnosti kontejneru:

607 mm

- povrchová úprava práškovou barvou
- kovová skříň, kovové police
- kolečka s brzdami
- horní zásuvka s kancelářským organizérem
- zásuvka na složky
- centrální zámek (se dvěma klíči)

MONITOR
A R M /
DOUBLE

161

NOVÝ

6.490 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Držák na monitor:
C O N T I
OFFICE
W H I T E

5.670 Kč/ks
CENA (bez DPH)

0m

metaloBox

50

- 5-ti bodová nastavitelná opěrka
- snadné nastavení výšky
- masimální nostnost
- jednoduchá opěrka: 10 kg
- dvě opěrky 6kg / opěrka

m
39 5 mm

607 mm

kancelář

C O N T I
W O R K
B L A C K

5.670 Kč/ks
CENA (bez DPH)

50

NOVÝ

MONITOR
A R M /
SIMPLE

4.600 Kč/ks
0m

CENA (bez DPH)
39 5 mm

www.metalobox.cz

m

Okolí továrny
C O N T I
W O R K
BLACK

607 mm

5.670 Kč/ks
CENA (bez DPH)
50

0m

m

39 5 mm

SIT 100

4.020 Kč/ks
CENA (bez DPH)
490-620 mm

Kancelářské vybavení je často potřeba nejen v běžném
kancelářském prostředí, ale i v továrně. Naše jednoduchá, ale atraktivní
řada továrního kancelářského vybavení vám umožní nastavit pracovní
stanice snadno a levně.

1000-1130 mm

”

D E S K
BASIC 120/80

4.220 Kč/ks
CENA (bez DPH)

745 mm

162

8 00

mm

1 200

mm

Okolí kanceláře

163

607 mm

C O N T I
OFFICE
WHITE

5.670 Kč/ks
CENA (bez DPH)

0m

m

3.990 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Podrobnosti
o produktu
viz str. 83!

39 5 mm

5.050 Kč/ks
440-570 mm

CENA (bez DPH)

kancelář

250

metaloBox

SIT

1040-1170 mm

50

R
9
0
1800/420

740 mm

DESK PRO
1 2 0 / 8 0

8.860 Kč/ks

80
0m
m

120 0 mm

www.metalobox.cz

CENA (bez DPH)
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Zámková konstrukce
s uzavíráním na více místech

Pevné bezpečnostní dveře
a tělo skříňky

Posílená konstrukce
bezpečnostních závěsů

SAFE 250 S
250 mm

4.110 Kč/ks

280

CENA (bez DPH)

mm

340 mm

Hmotnost: 9 kg

550 mm

SAFE 550 M

8.240 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Hmotnost: 24 kg

370

mm

410 mm

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7024 / grafitově šedá Povrchová úprava: práškový lak

Kancelářské trezory s klíči

165

Základní výbava
vysoce bezpečnostní zámek zavíraný ve více bodech / vyhotovení dvířek s dvojitými stěnami
posilněné kloubové závěsy / konstrukci je možné uchytit spodní částí k jinému dílu nábytku

”

metaloBox

Vývoj
naší
produktové
skupiny SAFE® byl iniciován z důvodu
jedné z nejzákladnějších potřeb:
bezpečnost. Při jejich vytvoření pro
nás bylo důležité, aby svoje funkce
nepředstavoval jen ve svém názvu, ale
i ve svých funkcích. Dvířka zavírající
se ve více bodech, pevné dveře a tělo
skříňky, jako i zesílené kloubové závěsy
společně slouží pro Vaši bezpečnost.
Módní a luxusní grafitovo šedá barva
podtrhuje přesně tento odkaz.

1030 mm

1610 mm

kancelář

40
0m
m

SAFE 1030 L

18.560 Kč/ks

13.410 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Hmotnost: 90 kg

37

0m

m

45 0 mm

Hmotnost: 45 kg
www.metalobox.cz

55 0 mm

SAFE 1610 XL

”

Skříňky ze série FILE® od firmy metaloBox® jsou estetickými, kvalitními a bezpečnými
pomocníky každého, kdo pracuje s kartotékami. Zárukou kvalitních kartotékových skříněk jsou
fungující, stabilní zásuvky. Pokud se zásuvky zasekávají, jsou slabé, zátěží se prohnou, nebo se těžko
otevírají, můžete říci sbohem efektivní, příjemné práci. Zásuvky ve skříňkách FILE® se otevírají a
zavírají snadno a bez hluku i při plném zatížení. Každá kartotéka je lehce dostupná, jelikož se zásuvky
vysouvají do 100% své hloubky. Každá zásuvka skříňky je otevíratelná/ uzamykatelná jediným
centrálním klíčem. Standardně Vám poskytujeme ochranu proti převrácení skříňky, naráz tedy
můžete vytáhnout pouze jednu zásuvku. Takto můžete předejít nepříjemným překvapením. Vyberte
si i Vy ze série FILE®, aby byla práce s kartotékami příjemná.

Centrální zámek
(s dvěma klíči)

F I L
DOUBLE

E
4

16.600 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Lehce výsuvná
zásuvka

1357 mm
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59

0m

m

78 7 mm

Pro závěsné kartotéky
typu DIN A4, kterých
se do každé zásuvky
vejde 160 až 200 ks

Kartotékové
skříňky
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ZERO FILE
Naše skříňka ZERO FILE nabízí
extra úsporné řešení pro ukládání
Vašich dokumentů

FILE

4

9.960 Kč/ks

Centrální zámek
(s dvěma klíči)

CENA (bez DPH)

metaloBox

2

kancelář

FILE

8.840 Kč/ks
1357 mm

1330 mm

CENA (bez DPH)

733 mm

Z E R O
FILE
4

7.460 Kč/ks
CENA (bez DPH)

59

0m

59

m

43 3 mm

0m

62

m

43 3 mm

m
46 0 mm
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Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

0m

Protipožární skříňky
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Základní výbava
zesílené speciální panty nahoře i dole / zesílený uzavírací systém
podle normy DIN4102 nehořlavá izolace o tloušťce 25 mm ve dveřích
závorový systém uzavírající se v 5 bodech, nahoře i dole 1x a ve středu 3x / 4 ks polic s nastavitelnou výškou

5-bodové
uzamykání,
zesílené držadlo

1950 mm

Zesílená ochrana

Výškově nastavitelná police

50

0m

m

12 00 mm

F I R E
1950/1200

41.560 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

Hmotnost: 138 kg

”

Ohnivzdorné skříně pro
ukládání závěsných složek

Naše série produktů FIRE® je optimálním řešením v případě, že chcete
mít své dokumenty v bezpečí. Naše FIRE® skříňky nabízí účinnou ochranu nejen
při náhlých požárech menšího rozsahu, ale díky svému vícebodovému uzamykání
a dvouplášťovému provedení znepříjemní i práci zlodějů. Tyto skříňky také
díky estetickému a praktickému vyhotovení dokonale zapadnou do jakéhokoli
kancelářského prostředí.
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Základní výbava
elektrostatická povrchová úprava / nosnost zásuvek: 50 kg / verze na kolečkách
60 minutová doba požární odolnosti - podle certifikace EN 15659 / ochrana proti překlopení
plastové rukojeti s gumovou povrchovou úpravou a plastové držáky štítků

metaloBox

895 mm

1233 mm

1950 mm

kancelář

0m

m

93 0 mm

F I R E
1950/930

38.750 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Hmotnost: 115 kg

65

3m

65

m
54 5 mm

3m

m
54 5 mm

FIRE FILE 3

FIRE FILE 2

26.260 Kč/ks

13.550 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Hmotnost: 150 kg

Hmotnost: 110 kg

www.metalobox.cz
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Co to znamená metaloBox® on-time?

DOPRAVA

170

Je to jednoduché: dopravu zabezpečíme tehdy, kdy si to vyžádáte. Jestliže místnost Vaší šatny není ještě hotová a
Vy nechcete Vaše nové šatní skříňky skladovat na chodbě nebo venku, můžete s námi počítat tehdy, kdy je to pro
Vás nejoptimálnější.

Líbí se Vám tento nápad?

Přepravní balíček metaloBox® zahrnuje:
Doprava: 			
příplatek
Doplňkové vybavení: 		
příplatek
Vykládka*: 			příplatek

Pokud i Vy oceňujete správné načasování, využijte metaloBox®!

*Vyložení zboží z auta a uskladnění, umístění.

Pošlete nám Vaši žádost o nabídku a náš obchodní zástupce se s Vámi ihned spojí. Vypracuje Vám nabídku na

Doprava bez nepříjemných překvapení!

míru na vybrané produkty (s množstevními slevami) a můžete se s ním dohodnout.
- který termín dodání je pro Vás ideální
- jaké jsou pro Vás nejvýhodnější podmínky dodání
- jaké platební podmínky Vám vyhovují

Objednané šatní skříňky budete moci přebrat zaručeně nepoškozené, neboť Vám
je přepravíme speciálními auty na přepravu kovového nábytku. Usazení skříněk
vykonají na místě naši profeisonální zaměstnanci.
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Skladování

služby

Servis,
záruka

Zkušení a pečliví zaměstnanci mB, tým
profesionálů, speciální auta na přepravu
kovového nábytku

metaloBox

Doprava

Největší skladové zásoby,
produkty z katalogu jsou
stále skladem, možnost
výběru velikosti a barev

Záruka na 3 roky (kromě zámků),
záruka doobjednání,
rychlé odstranění závad

www.metalobox.cz
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Pronájem šatních skříněk
- řešení bez rizika

Proč si pronajmout od metaloBox®?
Výhodnější řešení vašich nákladů:
lze zaúčtovat jako MĚSÍČNÍ náklady, zaúčtované v plné výši
nenavyšuje investiční rozpočet
pevný měsíční poplatek, vypočtený předem

•
•
•

Protože náš systém funguje pružně:
flexibilní možnosti rozšíření (i částečných) nebo ukončení
upravte množství podle svého počtu zaměstnanců
kdykoli změnit typy skříněk (kvůli změnám v prostoru
nebo potřebám zaměstnanců)

•
•
•

Protože neexistují žádné skryté poplatky:
nájemné zahrnuje doručení oběma způsoby,
opotřebení a poškození (kromě zámků)
žádné další náklady

•
•

Další podrobnosti naleznete na našich webových
stránkách v části „Pronájem”. Klikněte na odkaz:
https://www.metalobox.cz/renting
nebo naskenujte QR kód:

PRONÁJEM

Stará šatní skříňka?

- odečtení ceny použitých šatních skříněk

Nyní ji můžete
jednoduše vyměnit
za výhodné podmínky
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Bezplatně zjistíme stav
Vašich šatních skříněk
a navrhneme Vám takovou
cenu odpočtu, kterou
jistě neodmítnete.
metaloBox
služby

Zavolejte nám pro další podrobnosti nebo nám napište na naší
e-mailovou adresu: info@metalobox.cz

www.metalobox.cz
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IKEA s.r.o.
Andrea Magyar
personální ředitelka

www.metalobox.cz

„Při zakázkách šatních skříní a skříněk na uložení cenností v
případě naší prodejny IKEA ve městě Soroksár, kterou jsme
otevřeli letos, jsme si zvolili našeho osvědčeného partnera,
společnost metaloBox®. Při výběru skříněk na úschovu
cenností, jakož i šatních skříněk pro zaměstnance, byly
důležitým hlediskem rozměry, praktičnost, jakož i poměr
cena / kvalita. Do našich skříněk na úschovu cenností si již
mohou zákazníci odložit své stávající balíčky, čímž se stane
jejich nakupování v naší prodejně jednodušším. Při vytvoření
šaten jsme v zájmu pohodlí našich spolupracovníků zvolili
barevné šatní skříňky vybavené lavičkami na převlékání a
úložným prostorem na boty. Služby nabízené společností
metaloBox® jsou profesionální, rychlé a pružné, proto bylo
pro nás pořízení produktu jednoduché.”
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Master Good s.r.o.
Ištván Nyerges
ředitel závodu
Nový závod na výrobu salámů, určených jako potrava pro
psy společnosti Master Good s.r.o. vytvořil v Kisvárda 100
nových pracovních míst. V rámci investice bylo při vytvoření
šaten praktické a pohodlné umístění šatních skříní, jakož i
volba takového typu, s kterým může být spokojený každý
ze zaměstnanců. Pro šatní skříně s barevnými dveřmi a k
nim příslušející boxy na uložení cenností jsme zvolili z toho
důvodu, aby v šatně vytvářely příjemnou atmosféru. Kvalita
pořízených produktů odráží vysokou kvalitu, nabízenou
společností metaloBox® s.r.o.”

Hamburger Hungária s.r.o.
Norbert Hatvány
projektový inženýr
„Naše šatní skříně jsme koupili od společnosti metaloBox®.
Skříně používá každý pracovník továrny, jakož i nižší a vyšší
management. Naše společnost vyrábí vlnitý karton ze
100% odpadového papíru, proto je pro nás důležitá ochrana
životního prostředí. Projev této skutečnosti se ukazuje i v
rámci image závodu, kde jsou určující barvy, proto jsme se
rozhodli tak, že je objednáme se dveřmi zelené a béžové
barvy. Z hlediska pohodlí, estetiky a úspory prostoru jsme
zvolili řešení se sedacími lavicemi, jelikož tímto způsobem
je mezi řadami jednodušší provoz a je možnost si při
převlékání i sednout. Nákup a nastavení skříní probíhalo bez
problémů.”
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TAKATA Safety Systems s.r.o.
Balázs Vargay
provozní manažer objektu

www.metalobox.cz

„Naše produktová skupina se v roce 2013 rozhodla, že
svůj nejnovější a současně největší závod vybuduje
v Maďarsku. V objektu s rozlohou 60 tisíc metrů
čtverečních v současnosti pracuje 650 pracovníků. Šatní
skříňky, vyhovující vysokým kvalitativním požadavkům
poskytovaných společností metaloBox® slouží k pohodlí
a spokojenosti našich kolegů, současně jsou dokonalým
doplňkem moderního stylu naší budovy.”
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BLTZ-Invest s.r.o.
Dora Pallaiová
HR manažerka
„Chladírenský provoz společnosti BLTZ-Invest d.o.o. se
sídlem v Nyíregyháza o rozloze více než 7000 metrů
čtverečních je vhodný pro uskladnění více než 3000 tun
ovoce a na zpracování více než 15 000 tun. Při vybudování
závodu byla důležitým hlediskem kvalita, na kterou jsme
kladli velký důraz i při vytváření šatních místností. Do
svých šaten, vybudovaných pro skoro třicet osob, jsme
zvolili skříně s dveřmi typu „Z”, jelikož jejich uspořádání
jsme považovali za nejpraktičtější. Díky barevným dveřím,
které se přizpůsobily designu místnosti, se zaměstnanci
společnosti mohou převlékat v útulném prostředí”

Rhodius s.r.o.
Anežka Magyar
HR manažerka
„S firmou metaloBox® jsme se blíže seznámili v roce 2014,
kdy jsme se rozhodli pro obnovu našich šaten. Vybavení bylo
velmi složité kvůli rozměrům prostoru a kvůli zachování
počtu skříněk. Vzhledem k využití volného prostoru jsme
se rozhodli pro koupi šatních skříněk typu „Z”. Tento výběr
skříněk nám zabezpečil bezpečnost, efektivnost a výhodnou
cenu. Pokud bych měla zhodnotit dvěma slovy firmu
metaloBox®, pověděla bych: výborná spolupráce.”
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AVON
Norbert Wencel
vedoucí provozu

www.metalobox.cz

„V roce 2018 naše společnost realizovala nové investice,
ve kterých byly také postaveny šatny. V těchto případech
musel být prostor určený pro velkou část personálu změněn
na menší místnost, takže naše volba spadla na skříňky s
krátkými dveřmi. S nimi se nám podařilo ubytovat téměř
200 osob.”
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Seaway Yachts s.r.o
Marjan Roškaric
logistics manager
„metaloBox® doporučuji všem pro jejich rychlost a
profesionalitu. Nabídli nám řešení připravené k použití s
ohledem na naše jedinečné nároky na kvalitu, výběr barvy
a maximální využití prostoru za dostupnou cenu. Jsou
otevřeni speciálním požadavkům a svou již tak rozmanitou
základní nabídku doplňují o víc produktů. Firmu rád
doporučím i ostatním.”

MAHART Container Center s.r.o
Zoltan Nyirfalvi
technický ředitel
„V roce 2013 jsme se přestěhovali do nové kanceláře, kde
jsme našim zaměstnancům poskytli vlastní šatnu, která
nahradila dříve pronajaté prostory. Při výběru šatních
skříněk byla hlavním kritériem cena a optimalizace
prostoru. Variabilita barev nám navíc pomohla udržet
mladistvý styl naší kanceláře a odpovídala našim
představám. Zaměstnanci společnosti metaloBox® byli
velmi nápomocní.”
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Eagle Ottawa Hungary s.r.o
Beata Bodnar
HSE coordinator
www.metalobox.cz

„Potřebovali jsme řešení, které by současně umožnilo našim
zaměstnancům správně skladovat oblečení a boty a usnadnit
udržování pořádku. K uspokojení těchto potřeb společnost
metaloBox® doporučila svůj nový typ šatních skříněk a čas
ukázal, že to byla správná volba.”
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HELL Energy s.r.o.
Szabolcs Béres
ředitel
„S metaloBox® jsme v kontaktu od roku 2010. Vybavení
šatny je vždy velká výzva. Musí vyhovět mnohým
požadavkům. Důležitým hlediskem byl estetický vzhled,
využití prostoru a samozřejmě výdaje. Díky designovému
řešení naši zaměstnanci mohou šatny využívat ve veselém,
mladistvém a praktickém prostředí. Šatní skříňka HELL
Energy vyhovuje požadavkům vysoké kvality, maximálně a
přesně doručuje výrobky společnosti metaloBox® do jedné
z nejmodernější továrny Evropy na plnění lahví.”
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JEDINEČNÝ BALÍK
GARANCE OD FIRMY
metaloBox®

”

Ceny v tomto katalogu jsou platné do 31.
prosince 2022. Přestože jsme se v době tisku snažili
zajistit, aby byly všechny ceny správné, vyhrazujeme
si právo na opravy v důsledku chyb ve výpočtu,
úpravách nebo tisku nebo v případě jakýchkoli jiných
důvodů. Dále si vyhrazujeme právo na změnu našich
cen v důsledku změn DPH, směnných kurzů, předpisů
nebo jiných faktorů, které jsou mimo naši kontrolu.
Naše ceny podléhají přirážce za suroviny. Podrobnosti
získáte od našeho prodejního týmu nebo se podívejte
na naše webové stránky.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA ZPĚTNÉHO ODKOUPENÍ
metaloBox

U nás zakoupené skříňky se nestanou bezcennými. Firma metaloBox® Bohemia s.r.o. garantuje, že Vámi
zakoupené šatní skříňky posléze metaloBox® na Vaši žádost odkoupí. Samozřejmě kupní cena vždy závisí
na aktuálním stavu produktů.

ZÁRUKA NA SOUČÁSTKY
U nás se nemůže stát, že zakoupené skříňky nebudete moci v budoucnu využívat kvůli nedostatku součástek,
zámků nebo jiných doplňků. Firma metaloBox® Bohemia, s.r.o. garantuje, že pro Vámi zakoupené produkty
budou součástky k dispozici ještě minimálně 5 let. Výjimku tvoří pouze to, když mezitím firma zrušila prodej
celé řady daného produktu, součástky už nejsou skladem a není možné je nahradit.

ZÁRUKA SERVISU
Vždy tu bude někdo, kdo nám v případě poškození skříněk zakoupených od firmy metaloBox® s.r.o, skříňky
opraví. Firma metaloBox® s.r.o. poskytuje 3 letou komplexní záruku na své výrobky (kromě zámků), což znamená,
že v případě pravidelného používání je bezplatně opraví v krátké lhůtě. Kromě toho firma metaloBox® Bohemia,
s.r.o. garantuje, že v případě poruchy u nás zakoupených produktů vycestuje na dané místo i po záruční době a
poruchu za poplatek opraví.

www.metalobox.cz

metaloBox® Bohemia s.r.o.
Business Center Mariánský dvůr
Mariánské nám. 6, Znojmo 66902
+420 777 910 545
www.metalobox.cz
info@metalobox.cz

