anno 1997

Ceny v katalogu se od 1. května
2022 zvýšily o 10%.
Aktuální ceny konzultujte s naším prodejním týmem
nebo se podívejte na naše webové stránky.

+10%

2022

KATALOG PRO ŠKOLY

Ceny v tomto katalogu jsou platné 31. prosince 2022

PROJECT 4/8

11.770 Kč/ks
CENA (bez DPH)

2

3

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

4

čas

My máme
na detaily!

Kdykoliv můžete vyměnit
Pomůžeme s výběrem
Zařídíme, nainstalujeme
Dodáváme ze skladu
Můžeme se potkat na osobní schůzce

5

WE ♥ ŠATNÍ SKŘÍŇKY

metaloBox
www.metalobox.cz

6

Izbegi škola
Eva Stomp
ředitelka
„metaloBox® jsme poprvé kontaktovali v srpnu 2011, když
jsme se rozhodli poskytnout našim studentům uzamykatelné skříňky. Skříňky používají starší studenti. Zakoupili
jsme si verzi s krátkými dveřmi, protože nejvíce využívá
místo. Hloubka a tvar skříňek vytváří dostatek prostoru.
Vybrali jsme výrobky metaloBox®, protože jsme zjistili, že
jsou nejlepší na trhu z hlediska kvality a ceny. Kromě toho
jsme byli velmi spokojeni se „službou“ a jejich vstřícností.
Jejich výrobky jsou velmi atraktivní a snadno se čistí.
Dodávka a instalace proběhla hladce a profesionálně. Byli
jsme a stále jsme velmi spokojeni.”

Šatní skříňky
s krátkými dveřmi
”

7

300 mm

Pokud je na chodbě tak málo prostoru, že se do něj vejdou pouze skříňky „Z”, doporučujeme využít řešení
obchodníků. Tento typ skříněk je vhodný, když studenti nepřinášejí do šatny mnoho věcí, a tak nepotřebují
ve skříňce spoustu místa na uložení dlouhých kabátů, tašek atd.
Erika Kelemenová / obchodní zástupkyně

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

8.070 Kč/ks
Skladem:

9.900 Kč/ks
Skladem:

1800 mm

2/4

šatna

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

11.770 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

CENA (bez DPH)

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. strana)

Barevné dveře:
275 Kč/dveře
(viz 35. strana)

Police:
PROJECT/SHELF300
515 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.290 Kč/ks
(viz 19. strana)

www.metalobox.cz

11.770 Kč/ks

4/8

8

Óbuda Waldorfská škola
Attila Szecsodi
ředitel
„Naše škola, byla v akademickém roce 2014/15 nově zrekonstruována. Výměnu skříněk jsme nejdříve zahájili u nižšího
stupně, poté jsme se přestěhovali do mnohem větší budovy.
To znamenalo, že studenti mohli studovat ve větších
učebnách a společných prostorech. Vzhledem k tomu, že
nová budova měla odlišné vlastnosti, bylo třeba nainstalovat praktické skříňky, které mohli studenti samostatně
používat. Při výběru našich skříňek bylo důležité mít dobrou
kvalitu a hezký vzhled. Naši studenti byli překvapeni a
velmi šťastní, když si mohli vybrat své vlastní skříňky.”

Šatní skříňky
s dveřmi typu „Z”
”

9

350 mm

Nejoblíbenější skříňky mezi našimi zákazníky! Doporučuji to všem našim partnerům, kteří mají
ve svých šatnách omezený prostor, ale hodně studentů, kteří potřebují skříňky. Tyto boxy jsou
robustní a dobře vypadají. Dokonce i dlouhé zimní kabáty lze bezpečně uzamknout.
Kristýna Dombaiová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
1100 mm

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

8.210 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) 72 KČ/DVEŘE

6
1800
1020
500

11.020 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

11.020 Kč/ks
Barevné dveře:
302 Kč/dveře
(viz 35. strana)

Podnož:
LK G PR
od 1.464 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.510 Kč/ks
(viz 19. strana)

www.metalobox.cz

CENA (bez DPH)

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. strana)

10

Univerzita Szeged Sport Center
Jozsef Szabo
vedoucí sportovního centra
„Sportovní centrum univerzity Szeged pořádá pravidelně
týdenní sportovní aktivity pro téměř 6000 studentů.
Abychom zajistili, že všechny různé skupiny mohou přijít a
převléci se v příjemném prostředí, s ohledem na estetická
a bezpečnostní kritéria a mohou si bezpečně ukládat své
cennosti. Potřebovali jsme takové skříňky, které nám byly
dodány pomocí metaloBoxu. Navíc nabízí studentům také
maximální pohodlí. V důsledku organizačních a servisních
pravidel, kterými se řídí používání šaten, neexistují v
šatnách žádné krádeže a skříňky jsou také vhodné pro ty,
kteří přicházejí do centra z vnější strany univerzity, dělat
různé druhy sportovních tréninků. Pokud jde o cenu,
dodávky, příslušenství a následné objednávky, metaloBox®
se snaží co nejlépe vyhovět požadavkům zákazníků.”

Šatní skříňky
s dlouhými dveřmi

11

”

300 mm

Nejuznávanější a nejrozšířenější řešení! Tyto skříňky mají dostatek prostoru pro všechno a můžete bezpečně
sbalit kabáty, tašky a boty. Jsou vyrobeny k dokonalosti a doporučuji je všem našim partnerům,
kteří chtějí poskytnout dlouhodobou potřebu do šaten svých studentů.
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

5.380 Kč/ks
Skladem:

PROJECT
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

3
3
1800
900
500

7.230 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) 72 KČ/DVEŘE

4
1800
1200
500

8.810 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:
420 Kč/dveře
(viz 35. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 1.830 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.290 Kč/ks
(viz 19. strana)

m

12 00 mm

PROJECT

8.810 Kč/ks
CENA (bez DPH)

4

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. 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

7.230 Kč/ks
Skladem:

3
1800
1200
500

9.910 Kč/ks
Skladem:

0m

m

12 00 mm

PROJECT 3FF

9.910 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Šatní skříňky s přepážkou
a policí na obuv
”

13

500 mm

V našich skříňkách s dělenými stěnami vnitřní přepážka znamená, že vaše oblečení můžete oddělit od
školního po pracovní oblečení pohodlně a hygienicky, a to vše jedním uzamčením dveří.
Estetické řešení, které prakticky využívá prostor a vejde se do jakékoli 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

5.380 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) 72 KČ/DVEŘE

2
1800
1000
500

8.820 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

8.820 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Barevné dveře:
od 509 Kč/dveře
(viz 35. strana)

Šikmá stříška:
TOP PR
od 1.945 Kč/ks
(viz 30. strana)

Lavička na sezení:
OSP PR
od 2.510 Kč/ks
(viz 19. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. strana)

Šatní skříňka
s malými přihrádkami

14

Základní výbava
držák na jmenovku / nožičky s výškou 120 mm
větrání přes větrací otvory na dveřích
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

Šatní skříňka
pro tělesně znevýhodněné
Základní výbava
polička na obuv / držák na jmenovku / nožičky s výškou 120 mm / 1 ks držák na deštník
výsuvná tyč na ramínka ulehčující uskladnění / 1 ks držák na ručník / větrání přes větrací otvory na dveřích
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

400 mm

1800 mm

1800 mm

300 mm

PROJECT 3/9 AC

HANDICAP PR 2/800

8.940 Kč/ks

16.350 Kč/ks

CENA (bez DPH)

50

0m

CENA (bez DPH)

50
m

90 0 mm

0m

m

800 mm

15

metaloBox
šatna

Základní škola Váci Utcai
Attila Pap
ředitel

www.metalobox.cz

„V listopadu 2012 se tento sen splnil díky samosprávě
a šetrnému hospodaření školy. Šlo mi především o
praktický a estetický nábytek s dobrým poměrem cena/
kvalita. Museli jsme také najít prostorově úsporné řešení,
abychom do našich úzkých chodeb umístili 200 skříněk.
Skříňky metaloBox® všechna tato kritéria dokonale splnily.
Atmosféru na chodbě opravdu něčím dokreslují a drží nejen
kabáty a tašky, ale také housle. Jsem přesvědčen, že tento
„osobní prostor” je pro naše starší studenty nesmírně
důležitý a mohou si interiér vyzdobit vlastními plakáty a
fotografiemi.”

16

Vyzkoušejte,
sedněte si,
prosím!

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

Šatní lavičky
330

Základní výbava
OP

450 mm

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

OP

1000

délka

1000

17

3.040 Kč/ks
mm

2000

Skladem:

OP

1500

délka

1500

3.660 Kč/ks

4.040 Kč/ks

Skladem:

CENA (bez DPH)

2000 mm

Zapuštěné
šrouby

Masivní
konstrukce

OP

2000

délka

2000

4.040 Kč/ks
Skladem:

OP E/H 1000

OP E/H 2000

délka

6.440 Kč/ks

Skladem:

1000

4.510 Kč/ks

1500

OP E/H 2000

šatní lavičky

CENA (bez DPH)

metaloBox

1600 mm

Černé, plastové ochranné
klouzáky

OP E/H 1500
délka

360

mm

Polička na obuv

5.570 Kč/ks
Skladem:

délka

2000

6.440 Kč/ks
Skladem:

20 00 mm

OP K/H 2000

10.210 Kč/ks

OP SHOE-SHELF 1000
délka

1000

1.339 Kč/ks

(pro lavičky OP 1000 a OP E/H 1000)

1600 mm

Zaoblené
kraje

CENA (bez DPH)

74 0

OP SHOE-SHELF 1500
délka

1500

1.693 Kč/ks

1.922 Kč/ks

(pro lavičky OP 2000 a OP E/H 2000)

20 00 mm

2000

10.210 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

18

Balatonfüredi Yacht Club
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

19

”

PROJECT 4

Montované lavice pod skříňky jsou ideální pro hygienu, pohodlí a čistotu.
Vaši studenti budou mít vždy kde sedět, aby se mohli pohodlně převléknout.
A pod skříňkami je velmi snadný úklid.

8.810 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

3.270 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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Taška, boty, mobilní telefon? To vše je na správném místě v malých
úložných boxech od metaloBox®. Uzamykatelné, snadno čistitelné přihrádky umožňují
každému rychle najít své věci, skříňky jsou malé a snadno uskladnitelné.

300 mm

300 mm

0m

1850 mm

1850 mm

18.830 Kč/ks

205 mm

170 mm

50

BOX 3/30 NEW

90 0 mm

17.040 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
170 x 500 x 300 mm

Rozměry přihrádek:
205 x 500 x 300 mm

50
m

BOX 3/24 NEW

0m

m

90 0 mm

Skříňka na úschovu cenností 21
s malými přihrádkami
Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře
300 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

235 mm

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

šatna

1850 mm

metaloBox

BOX 3/21 NEW

15.600 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
235 x 500 x 300 mm

Extra příslušenství na objednávku

50

0m

m

90 0 mm

Barevné dveře:
172 Kč/dveře

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

Podnož:
LK G 900
1.373 Kč/ks
(viz 30. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. strana)
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Skříňky parapet
na uskladnění
osobních věcí
Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

300 mm

300 mm

900 mm

900 mm

900 mm

300 mm

m

PARAPET 3/12 NEW

0m

Rozměry přihrádek:
240 x 500 x 300 mm

m

CENA (bez DPH)

0m

m

7.340 Kč/ks

90 0 mm

50

50

0m

PARAPET 3/9 NEW

136 mm

175 mm

240 mm

50

90 0 mm

90 0 mm

PARAPET 3/15 NEW

9.010 Kč/ks

9.460 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
175 x 500 x 300 mm

Rozměry přihrádek:
136 x 500 x 300 mm

Nástěnná skříňka na úschovu 23
cenností s malými přihrádkami
Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / plechy bezpečně ohnuté zpět
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

200 mm
metaloBox

140 mm

šatna

720 mm

”

Každá skříňka má 25 přihrádek na cennosti a několik jednotek může
být umístěno spolu podél zdi, jedna nad druhou, vedle sebe. To vám umožní nastavit
atraktivní skříňový systém téměř libovolné velikosti, který lze dokonce později
rozšířit. Toto řešení je praktické, jednoduché a z dlouhodobého hlediska velmi
efektivní z hlediska nákladů, protože vybízí vaše studenty, aby neztratili své klíče!

200

1000 mm

mm

BOX 5/25 NEW

9.260 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
140 x 200 x 200 mm

www.metalobox.cz

individuální
umístění na stěnu

24

300 mm

393 mm

1850 mm

BOX 3/12 NEW

13.030 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
393 x 500 x 300 mm

Gymnázium Kecskemét János Bolyai
Dr. Eva Timar
vedoucí instituce
„Po mnoho let si studenti gymnázia pronajali skříňky
suliBox® a poté jsme na rok 2015/2016 koupili skříňky
metaloBox®. Tyto skříňky jsou u studentů velmi oblíbené.
Protože jsme začali používat cenné skříňky s číslovanými
visacími zámky, škola je mnohem úhlednější a samozřejmě
nesmíme zapomenout na jejich důležitou roli při zajišťování cenností studentů. Barevné dveře dodávají chodbám
budovy jedinečnou atmosféru.”

50

0m

m

90 0 mm

Skříňky na úschovu
cenností

”

Naše skříňky BOX 3/12 a 3/15 jsou tak populární, protože jsou velmi univerzální
k použití. Jsou dostatečně velké pro batohy, vybavení do tělocvičny, knihy nebo všechny
osobní věci, které je třeba udržovat v bezpečí.
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Základní výbava
police bez prahů pro jednoduchou údržbu / vyztužené dveře
300 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
311 mm

metaloBox

S perforovanými
dvířkami, intenzivní
větrání

šatna

1850 mm

BOX 3/15 NEW

14.250 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Rozměry přihrádek:
311 x 500 x 300 mm

Extra příslušenství na objednávku

50

0m

m

90 0 mm

Barevné dveře:
172 Kč/dveře

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

Podnož:
LK G 900
1.373 Kč/ks
(viz 30. strana)

www.metalobox.cz

Zámky se systémem na
centrální klíč:
142 Kč/dveře
(viz 33. strana)
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Skříňky na výdej a sběr pracovního oblečení
Základní výbava

1820 mm
45
0m

WASH 1/10
380 NEW

38 0 mm

m

38 0 mm

m

CENA (bez DPH)

0m

9.790 Kč/ks

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 72 KČ/DVEŘE

45

WASH 1/15
380 NEW

m

m

0m

0m

45

45
38 0 mm

větrání / u sběrných skříněk kovová zábrana proti vsunutí rukou

1820 mm

1820 mm

1820 mm

Nejoblíbenější skříňka na
výdej pracovního oblečení
v České republice!

WASH 1/5
380 NEW

38 0 mm

WASH COLL
380
NEW

8.130 Kč/ks

6.570 Kč/ks

5.670 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

Skříňky na klíče

”

Na skladování náhradních klíčů ve vyhotovení pro
30 až 200 klíčů. Barevné lišty a dokumentace zjednoduší
přehled mezi klíči.
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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)
Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak

300 mm

KEY

30

2.700 Kč/ks
CENA (bez DPH)

80

mm

individuální
umístění na stěnu

24 0 mm

metaloBox

mm

80

380 mm

50

mm

140

380 mm

KEY

100

mm

380 mm

KEY

200

3.410 Kč/ks

4.410 Kč/ks

6.130 Kč/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

www.metalobox.cz

KEY

550 mm

550 mm

550 mm

80

šatna

JDE SE NA VĚC, DOST BYLO HLEDÁNÍ!
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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.

29

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

30

Extra příslušenství na objednávku!

Zámky se systémem
na centrální klíč

PRAKTICKÉ
využití prostoru

Pořádek navrchu
- šikmá stříška na šatní skříňce

- když požadujete maximální bezpečnost

TOP

PR

- možnost oddělení prostoru na boty

od 1.830 Kč/ks
CENA (bez DPH)

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.

S extra policí navíc si zajistěte
více místa ve skříňce.

PROJECT / SHELF
od 458 Kč/ks
CENA (bez DPH)

+ 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).

Galvanizovaná podnož
– delší životnost

MAXIMÁLNÍ OCHRANA PROTI KOROZI!

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

V případě objednání šatních skříněk se systémem na centrální klíč je
příplatek za tyto zámky: 142 Kč/dveře

Z PADL 6,5

Cena zámku se systémem na centrální klíč je v případě doobjednávky:
318 Kč/dveře

120 Kč/ks*
CENA (bez DPH)

+ K systému Vám dodáme jeden centrální klíč, kterým dokážete v
případě potřeby otevřít všechny zámky patřící do systému!
Podrobnosti viz strana 32 a 33!

Galvanizovaná podnož pro skříňky a bezpečnostní uzamykaní.

Visaci zamky distribuovane firmou metaloBox® s.r.o..
Uvedene ceny plati pouze pro visaci zamky!

Popis:
- možnost otočení o 360°
- pro třmen zámků 4-8 mm
- vhodné pro všechny
skříňky metaloBox®
- stabilní kovové vyhotovení,
designový plastový povrch

Uzávěr na visací
zámek extra

Zámek na mince
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Z RJ COIN

920 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Příplatek za zámek
při nákupu skříňek: 116 Kč/dveře
samostatně: 266 Kč/dveře

Charakteristiky
- používá se s 10Kč
- doporučeno pro více uživatelů

- 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

Uzávěr na visací
zámek

Zámek s číselnou
kombinací

šatna

Popis:

metaloBox

Zámek uvedený na obrázku je jen ilustrační.
Podrobné detaily zámku nabízeného u
metaloBox® můžete najít na straně 30.

Z RJ CODE

1.012 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Charakteristiky

Zámek uvedený na obrázku je jen ilustrační.
Podrobné detaily zámku nabízeného u
metaloBox® můžete najít na straně 30.

- 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

www.metalobox.cz

Příplatek za zámek
při nákupu skříňek: 94 Kč/dveře
samostatně: 214 Kč/dveře
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”U nás se už

systém na
centrální
klíč osvědčil!
„V základní sportovní škole Újbuda Gyula
Grosics jsou skříňky používány v letech
6, 7 a 8. Objednali jsme si skříňky se
systémem hlavních klíčů, protože jsme
cítili, že studenti ve starších letech jsou
dostatečně zralí, aby neztratili klíče. S
tímto typem zámku jsme zcela spokojeni,
protože můžeme dokonce otevřít skříňky
těch zapomnětlivějších dětí. Bylo to nutné
více než jednou, což opět dokazuje, že
jsme se rozhodli správně. S tímto typem
zámku srdečně a upřímně doporučujeme
skříňky metaloBox®! ”

Újbuda Gyula Grosics Sports School
Mihaly Kiss
ředitel

Zámky se
systémem na
centrální klíč
PRO VÁS JEDEN CENTRÁLNÍ KLÍČ,
KTERÝ OTEVŘE VŠECHNY SKŘÍŇKY
Studenti mají 1 klíč do vlastního oddílu.

10.000
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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: 142 Kč/dveře
Následná objednávka: 318 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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MATNÉ
LAKOVÁNÍ

PĚKNÝ DESIGN!
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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 s výběrem 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: 275 od 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

Jídelní
souprava BASIC
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Popis:
- 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

3.840 Kč/ks
CENA (bez DPH)

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

Zádor-Hús 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 )

1.030 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:
- černá kovová konstrukce
- sedadlo a opěrka z kvalitní bukové překližky
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg
Rozměry:
- celková výška: 790 mm
- výška sedací části: 455 mm
- šířka sedací části: 465 mm
- hloubka sedací části: 385 mm

metaloBox

Barva:
konstrukce: černá
deska: buková překližka

Magnetec, s.r.o.

1.445 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

Popis:
- černá kovová konstrukce
- plastová sedací část
- pevná plastová opěrka a sedací část
- stohovatelná
- nosnost: 130 kg
Rozměry:
- celková výška: 780 mm
- výška sedací části: 470 mm
- šířka sedací části: 450 mm
- hloubka sedací části: 400 mm
Barva:
konstrukce: černá
barevné možnosti sedací části:
žluté, tyrkysové, zelené, oranžové, bordó

S N AC K
TA B L E
180 / W N

5.970 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

1.200 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Ø 900 mm

Barový stůl
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”
S N A C K
TABLE O90

5.030 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)

Ø 1100 mm

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.

S N A C K
BAR NEW

5.050 Kč/ks
CENA (bez DPH)

S N A C K
TABLE O110

5.970 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)
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”

Dáváte přednost teplejšímu nábytku s dřevěným efektem? Z
naší řady Lamino si můžete vybrat z různých designů a velikostí skříněk,
které vyhovují vašemu vkusu. Doporučujeme naše skříňky z laminovaného nábytku těm partnerům, kteří chtějí svým studentům poskytnout
opravdu příjemnou, pohodlnou a moderní šatnu. Jedinečné, veselé a
vícebarevné dveře skříňky fandí šatně. Standardně si můžete vybrat z
barev na této stránce bez příplatku.

Skříňky z laminovaného
nábytku

bříza
přírodní dub

Základní výbava

350 mm

nastavitelné nohy / ventilace / věšák na šaty

dub světlý

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 142 Kč/dveře

třešeň marbella
LAMINO

japonská třešeň

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

třešeň

2
2
1800
600
500

6.550 Kč/ks

wenge

Skladem:

buk světlý

2/4

LAMINO

2/6

LAMINO

Z4

4
1800
600
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

6
1800
600
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

4
1800
700
500

7.720 Kč/ks
Skladem:

8.770 Kč/ks
Skladem:

Základní barva: skříňka tělo: bílá; dveře na obrázku jsou třešňový a opálový dub

1800 mm

vanilla

LAMINO
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

cappucino

BARVY ZA PŘÍPLATEK:

šedá
burgundy
Dveře jsou vyrobeny
z 18 mm laminované
desky a nástavce skříně
jsou 16 mm

oranžová
žlutá
pastelově zelená

50

0m

Lepená hrana je ve stejné
barvě jako nábytek

LAMINO Z4
m

700 mm

9.690 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Robustní, chromovaná
závěsná tyč

100 mm vysoké,
nastavitelné nohy

9.690 Kč/ks
Skladem:

”

Skříňky z MDF

Skříňky MDF jsou vyrobeny z pevnějšího a odolnějšího materiálu. Výběr
barevných dveří a zaoblených hran vytváří přátelské a útulné prostředí v šatnách. Tělo skříňky
má vždy bílou barvu, ale dveře skříňky lze objednat jako standardní vybavení bez dodatečných
nákladů, ve všech barvách barevné řady RAL. Z naší řady MDF si můžete vybrat ze skříněk
různých designů a přihrádek, které vyhovují vašemu vkusu a potřebám.

Základní výbava

41

350 mm

nastavitelné nohy / ventilace / věšák na šaty
Dveře lze vybrat z barevného rozsahu RAL (bez příplatku)
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (S DVĚMA KLÍČI) 142 Kč/dveře

2

9.440 Kč/ks

2/4

MDF

2/6

MDF

4
1800
600
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

6
1800
600
500

poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

10.100 Kč/ks
Skladem:

11.130 Kč/ks
Skladem:

Z4
4
1800
700
500

12.310 Kč/ks
Skladem:

Základní barvy: tělo skříňky: bílá; dveře na obrázku: RAL 1000 zelená a RAL 4009 pastelově fialová

obchod se zařízením

Skladem:

MDF
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

metaloBox

2
1800
600
500

1800 mm

MDF
poč. přihr.
výška
šířka
hloubka

DOSTUPNÉ BARVY
(BEZ PŘÍPLATKU):

Dveře jsou vyrobeny
z 16 mm silného MDF
a skříň je vyrobena z 16 mm
laminovaného nábytku

Zaoblené, lakované hrany

50

0m

m

700 mm

MDF

12.310 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Chromovaný a robustní hák

100 mm vysoké,
nastavitelné nohy

Z4
www.metalobox.cz

Můžete vybrat libovolnou
barvu na základě barevného
schématu RAL

42

Skříňky
s posuvnými dveřmi

”

Naše skříňky SLIDE® jsou ideální do skladů. Díky posuvným dveřím je snadný
přístup k tomu, co je uvnitř, a to i v nejužších prostorech.

Základní výbava

2000 mm

police s nastavitelnou výškou / bezpečnostní zámek (s dvěma klíči)
není potřeba montáž, naši zaměstnanci namontují skříňky přímo na místě / nosnost polic 40 kg/police

S L I D E
2000/1200

S L I D E
2000/1800

S L I D E
9 0 0 / 1 2 0 0

S L I D E
9 0 0 / 1 8 0 0

počet polic
výška
šířka
hloubka

počet polic
výška
šířka
hloubka

počet polic
výška
šířka
hloubka

počet polic
výška
šířka
hloubka

4
2000
1200
450

11.770 Kč/ks
Skladem:

2x4
2000
1800
450

14.440 Kč/ks
Skladem:

1
900
1200
450

8.330 Kč/ks
Skladem:

2x1
900
1800
450

10.050 Kč/ks
Skladem:

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

S L I D E
2000/1800

14.440 Kč/ks
CENA (bez DPH)

45

0m

m

18 00 mm

Nosnost
každé police

40 KG

”

Lehké skladovací
skříňky

Doporučuji tento spolehlivý, vysoce kvalitní, praktický kabinet našim partnerům, kteří hledají
řešení pro uložení lehčího vybavení a příslušenství.
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Základní výbava

Kristýna Dombaiová / obchodní zástupkyně

dvoubodový bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / LIGHT 1850/600 NEW s 1 bodovým bezpečnostním systémem
4 ks polic s nastavitelnou výškou / nosnost polic je 30 kg / police

metaloBox

L I G H T
1850 / 1000 NEW

výška

1850

výška

1850

výška

1850

šířka

600

šířka

800

šířka

1000

hloubka

400

hloubka

400

hloubka

4.640 Kč/ks
Skladem:

5.630 Kč/ks

400

1850 mm

L I G H T
1850 / 800 NEW

obchod se zařízením

L I G H T
1850 / 600 NEW

6.360 Kč/ks

Skladem:

Skladem:

L I G H T
1850 / 1000 NEW

6.360 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Nosnost
každé police

30 KG

40

0m

m

1000 mm
www.metalobox.cz

Kombinovaná
skladovací skříň

44

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

”

1800 mm

Univerzální skladovací skříňka na uskladnění
kancelářského vybavení, pracovního oblečení
a nářadí na jednom místě.

M U LT I
1800/1000
N E W

7.300 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Nosnost
každé police

40 KG

40
0m
m

10 00 mm

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

”

Ideální místo na uložení košťat, věder a dalších
věcí k mytí podlahy, přičemž je dostatek místa i pro
ostatní čistící prostředky.

Skříň na
čistící potřeby

45

Erika Kelemenová / obchodní zástupkyně

Základní výbava
bezpečnostní zámek (s dvěma klíči) / 4 ks polic / příhrádka na košťata

”
1800 mm

obchod se zařízením

C L E A N
1800/600
N E W

metaloBox

Prakticky rozdělený vnitřní prostor, ve kterém je
možné pohodlně ukládat čistící potřeby s delší
rukojetí, vědra a čistící prostředky.

6.240 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Nosnost
každé police

40 KG

40

0m

m

60 0 mm

www.metalobox.cz

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

S M A RTO
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

5.260 Kč/ks

5.290 Kč/ks

4.800 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

Skříňka na kabáty
”

47

Elegantní a praktické řešení pro uložení kabátů a tašek.

Základní výbava

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

obchod se zařízením

2000 mm

metaloBox

WARDROBE 1200!

13.600 Kč/ks
CENA (bez DPH)

45

0m

m

11 80 mm
www.metalobox.cz

Materiál: Ocelový plech 1. třídy Základní barva: RAL 7035 / světle šedá Povrchová úprava: práškový lak
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Pracovní stoly fix
Kvalitní, stabilní buková
pracovní deska o tloušťce
40 mm a nosností 800 kg

WB NEW

počet
zásuvek
-

WB NEW H1

výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)
880

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

1500
2000

700

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

9.430
10.480

1 ks

Skladem:

WB NEW H2

výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)
880

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

1500
2000

700

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

14.690
15.730

2 ks

Skladem:

WB NEW D

výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)
880

Jako další z možností si
můžete vybrat nožičky
s nastavitelnou výškou

1500
2000

700

CENA
(bez DPH)

počet
zásuvek

18.890
19.930

1 skříňka
+ 2 poličky

Skladem:

WB NEW
2000
H2

19.930 Kč/ks
CENA (bez DPH)

výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)
880

1500
2000

700

CENA
(bez DPH)

16.780
17.830
Skladem:

RACK
regálový
systém
Jednoduché, bezšroubové spoje

Vysokokapacitní a vysoce kvalitní
ocelové police

Nastavitelná výška polic

Nohy s plastovou ochranou

Pevná
kontrukce

RACK

Příslušenství

2000

/

400

počet polic

5

výška

2000

šířka

1080

šířka

1040

420

nosnost polic

150 kg

maximální nosnost

750 kg

maximální nosnost

750 kg

CENA /bez DPH/

5.520

CENA /bez DPH/

4.960

2000 mm

Skladem:

Pevná
kontrukce

RACK

Příslušenství

2000

/

500
5

výška

2000

šířka

1080

šířka

1040

520

10 80 mm

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

hloubka

520

nosnost polic

150 kg

nosnost polic

150 kg

maximální nosnost

750 kg

maximální nosnost

750 kg

CENA /bez DPH/

6.460

CENA /bez DPH/

5.900

KG
maximální
hmotnost

Skladem:

150

KG
nosnost polic

bez montáže

www.metalobox.cz

m

5

2000

Skladem:

0m

RACK 2000 / 500 EXTR
počet polic

výška

750

dílna

150 kg

hloubka

42

420

nosnost polic

počet polic

také pro
kancelářské
účely

hloubka

metaloBox

CENA (bez DPH)

5

2000

Skladem:

5.520 Kč/ks

RACK 2000 / 400 EXTR
počet polic

výška
hloubka

R A C K
2000 / 400

49

”

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)

FILE

4

9.050 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Lehce výsuvná
zásuvka

FILE

2

8.040 Kč/ks
CENA (bez DPH)

Pro závěsné kartotéky
typu DIN A4, kterých
se do každé zásuvky
vejde 80 až 100ks

733 mm

1357 mm

50

59

0m

59

m
43 3 mm

0m

m

43 3 mm

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

Kovové skříňky
na dokumenty

51

”

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

DOCUMENT
1980/1000
metaloBox

9.040 Kč/ks
CENA (bez DPH)

1000 mm

1980 mm

sborovna

DOCUMENT
1000/1000

7.030 Kč/ks
CENA (bez DPH)

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

10 00 mm
www.metalobox.cz

Nosnost
každé police

m

m

0m

0m

42

42
10 00 mm

Co to znamená metaloBox® on-time?

DOPRAVA

52

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.

53

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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Stará šatní skříňka?

- odečtení ceny použitých šatních skříněk

Nyní ji můžete
jednoduše vyměnit
za výhodné podmínky

Bezplatně zjistíme stav
Vašich šatních skříněk
a navrhneme Vám takovou
cenu odpočtu, kterou
jistě neodmítnete.

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

55

metaloBox
reference

Kossuth Lajos Základní škola
Adrienn Hargitaiová
učitelka anglického jazyka

www.metalobox.cz

„Na naší nové škole s moderním vybavením jsme chtěli
našim žákům poskytnout maximum jak z pohledu pohodlí,
tak i bezpečnosti. Proto jsme se rozhodli pro skříňky od
firmy metaloBox®. Naši žáci je využívají s velkou radostí a
nadšením. Od jejich zavedení je větší pořádek i ve třídách.
Díky skříňkám již nejsou ztracené pomůcky. Se skříňkami
od firmy metaloBox® jsme spokojeni, nejsou jen kvalitní
a praktické, ale i estetické. Díky barvám zabezpečují
příjemnou a přátelskou atmosféru na našich chodbách.”

56

Americká mezinárodní škola
Gabriella Thomasová
vedoucí přijímacího oddělení
„Již několik let jsme zákazníky metaloBoxu. Hledali jsme
pro naše studenty 1.stupně možnost, která by zajistila
dlouhodobé řešení pro organizované a pohodlné skladování
tašek a kabátů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro
skříňky s širšími přihrádkami. Nechtěli jsme, aby uzamykali
dveře, a tak jsme vybrali zámky bez klíčů. Myslíme si, že tyto
skříňky s barevnými dveřmi dokonale zapadají do přátelského obrazu naší školy.”

Základní škola Szigetszentmiklós
Attila József a základní umělecká škola
Ibolya Zilingová
vedoucí instituce
„Naše moderní a krásná nová budova s 24
 učebnami, které
jsme používali od 1. září 2014, má všechny rysy 21. století.
Potřeby studentů, kteří sem přijdou, zajišťují také skříňky
metaloBox®. Tyto skříňky nejen poskytují studentům
vhodné místo k uložení vybavení, ale také přidávají barvu a
jas do chodby školy. Rodiče byli také spokojeni s uzamykatelnými skříňkami metaloBox®, protože jejich děti mohou
bezpečně uzamknout všechny věci, které s sebou nemusí
brát domů.”
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Gymnázium Istvána Széchenyiho
Maria Weiszová
zástupce ředitele

www.metalobox.cz

„V rámci společné investice mezi Městským úřadem
Szolnok, který provozuje tuto instituci a Nadací Istvána
Széchenyiho byly v létě 2014 vyměněny skříňky studentů
ve dvou chodbách gymnázia Istvána Széchenyiho. Studenti
byli nadšeni, protože místo sdílení uzamykatelné skříňky
mezi 3 nebo 4 osobami, měl každý svůj vlastní prostor,
bezpečně uzamčený. Podlahy v chodbách byly obnoveny
současně, takže tyto oblasti jsou nyní dostatečně
vyhotoveny. Důležitým rozdílem je také to, že nyní můžeme
školní rozvrhy zavěsit nad skříňky, což u dřívějšího systému
skříněk nebylo možné. Díky tomu byla budova pro všechny
studenty útulnější, přátelštější a pohodlnější.”

58

Základní škola Jánose Blaskoviče
Gabriella Gorgová
ředitel
„Naše místní rada, s ohledem na budoucnost našich
dětí, zřídila pro naše město dobře naplánovanou a plně
vybavenou školu, která je vhodná pro 21. století. Při montáži
nové budovy jsme kladli velký důraz na harmonizaci obrazu
školy uvnitř i z venku, aniž bychom ztratili praktičnost. Pro
naše studenty vyššího stupně základní školy jsme na chodbě
nainstalovali řadu skříní pro jednu osobu, které jsme navrhli
společně s odborníky metaloBox®. Uzamykatelné skříňky
„Z“, které jsme si vybrali, mají dostatek prostoru pro kabáty,
sportovní výstroj a vybavení pro výuku technologie, což
vše přispívá k tomu, aby byly školní tašky studentů lehčí.
Naše spolupráce s metaloBoxem byla charakterizována
precizností a flexibilitou, dodávky probíhaly přesně na
čas a pracovní vztah byl vždy správný. Rád bych doporučil
společnost a její produkty všem veřejným vzdělávacím
institucím.”

Střední průmyslová škola Gyula Andrássy
Laszlo Mihalik
ředitel
„Studijní program naší školy byl přeměněn poté, co jsme
začlenili Regionální integrované středisko odborného
vzdělávání Miskolc. Nové okolnosti znamenaly, že jsme
museli zřídit nové šatny, pro které jsme neměli příliš
mnoho volného prostoru. Potřebovali jsme řešení, které by
maximalizovalo využití prostoru, ale které by také umožnilo
našim studentům, aby si během zimní sezóny udrželi své
oblečení v bezpečí. Vybrali jsme si proto skříňky typu„Z“,
takže nyní se mohou dva student převléct v prostoru jedné
skříňky a stále si mohou pověsit své dlouhé zimní kabáty.
Pokud jde o poměr ceny k hodnotě, metaloBox® porazil
veškerou konkurenci. Dalším důvodem, proč jsme si vybrali
tuto společnost, je jejich nekonvenční kombinace harmonických barev. Naše dosavadní zkušenosti s používáním
skříňek nás ujišťují, že jsme se rozhodli správně.”
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Gábor Sztehlo Lutheran Mateřská škola,
Základní škola a Gymnázium
Ildiko Sallaiová
ředitel
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„V naší škole, která udržuje tradice a zároveň se stává stále
modernější, chceme, aby se naši studenti cítili pohodlně.
Důležitou roli v tom hrají naše skříňky metaloBox®, které
jsme vybrali pro jejich dobrou kvalitu, příznivou cenu a
estetický vzhled. Při výběru typu skříňky, kromě úspory
místa, bylo důležité, aby skříňky v chodbách sloužily všem
500 našim studentům. Naše přání se brzy staly skutečností díky vstřícnosti a přesnosti členů týmu metaloBox®.
Naši studenti gymnázia byli nesmírně nadšeni, když získali
vlastní skříňky, a od té doby je spokojeně využívají.”
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