
YEARS
1997 / 2022Cene v katalogu so veljavne do 31. decembra 2022

KATALOG

anno 1997

2022
PROJECT 4

(Cena neto)

341 €/kom



2 ”

”

kazalo

Garderobne omare   8 - 39 stran Regali 82 - 87 stran

Omare za shranjevanje osebnih predmetov 46 - 59 stran Omare za proizvodnjo 112 - 118 stran

Jedilna garnitura 65 - 71 stran Zunanji zabojniki za smeti 136 - 140 stran

Klopi za garderobe 40 - 43 stran Skladiščni vozički 97 - 104 stran

Omare za pralnice 62 - 64 stran Omare s posodami za manjše predmete 120 - 125 stran

Delovne mize   76 - 81 stran Vse za pisarno 148 - 169 stran



3

„m
etaloBox

+386 2 621 0210

INOX 
garderobne omare 
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BOX omare
z majhnimi predali
58 - 59 stran

Široke omare
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za jedilnice
65. stran

Transportni vozički 
z večjo nosilnostjo
119. stran

Galvanizirani zabojnik
za odpadke
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Poiščite naše NOVE izdelke! NOVO!
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+386 2 621 0210

Nudimo
vam izreden
paket storitev

- STALEN SERVIS ZA KUPCE 
- DOSEGLJIVOST
- BREZPLAČNO SVETOVANJE 
- BREZPLAČNE MERITVE 
- PROFESIONALNA DOSTAVA 
- PROFESIONALNA EKIPA 
- DOBAVA „NA KLJUČ”

m
etaloBox
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Poklon kovini
Kakovost je bistvena značilnost vseh uspešnih proizvodov ter pomeni določen cilj, h kateremu strmimo vsi. Kovina 

poleg svoje elegance zagotavlja tudi želeno trajnost, higieno in kakovost, s čimer lahko zadovoljimo vse zahteve naših 
kupcev. Naš cilj pa je izkoristiti vse skrite možnosti, ki nam jih nudi kovina.

”

Garderobne omarice metaloBox® so 
varjene iz najkvalitetnejše jeklene 
pločevine, debeline od 0,6-1 mm. 
Tako ni možnosti, da bi prišlo do 
zvijanja pločevine, popuščanja 
varov ali vratnih tečajev, kar bi 
postopoma onemogočilo zapiranje 
vrat. Zaradi svojih prednosti so 
kovinske garderobne omarice 
cenovno vsekakor ugodnejša rešitev v 
primerjavi z lesenimi omaricami.

Kovinske garderobne omarice so 
izdelane iz prvorazredne, negorljive 
jeklene pločevine.

Ne glede na svojo dolgo življenjsko 
dobo je zaradi povečanja števila 
zaposlenih in modernizacije 
največkrat garderobne omarice 
potrebno zamenjati. Podjetje 
metaloBox® d.o.o. Vam nudi možnost 
odkupa Vaših rabljenih omaric ali 
zamenjavo za nove.

Kovinske garderobne omarice so v 
primerjavi z lesenimi bolj higienične 
in enostavnejše za vzdrževanje. 
Na površinah in težje dostopnih 
mestih lesenih omaric se velikokrat 
nabira umazanija, ki jo le s težavo 
odstranite. Pri kovinskih pa prah 
hitro in enostavno zbrišete s suho ali 
mokro krpo.

Kovinske garderobne omarice je 
enostavno premestiti iz enega 
mesta na drugo. V primeru manjših 
mehanskih poškodb, se le-te da 
enostavno popraviti.

Prednosti 
kovine

ČVRSTOST NEGORLJIVOST
DOLGOTRAJNA 
VREDNOST HIGIENIČNOST

ENOSTAVNO JIH JE PREMEŠČATI 
IN POPRAVITI
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+386 2 621 0210

Pomagamo Vam pri izbiri

Opremimo in sestavimo

Lahko nas spoznate osebno

Artikle imamo na zalogi

Menjava je mogoča kadarkoli

Mi imamo čas 
za detajle!

m
etaloBox
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PROJECT 4 
Garderobna omara z dolgimi vrati
Enostavna in udobna rešitev

PROJECT 3FF
Garderobna omara s predelno steno
Kjer je higiena najpomembnejša

PROJECT 2FFC 
Garderobna omara s predelno steno
in prostorom za obutev
Združuje higieno in udobje

PROJECT Z6 NEW
Garderobna omara z „Z”-vrati
Resnično praktična rešitev

Sive omare
V čem je razlika?



20.17. 24.18.
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PROJECT 4MIDDLE
Omare s predelno steno in sredinskim 
odpiranjem vrat
Najudobnejša rešitev

PROJECT 4SLIM
Garderobna omara za majhne prostore
Dobra rešitev: ozka dolga vrata
na majhnem prostoru

PLUS 4
Garderobna omara s predalom za 
obutev in sediščem 
Popolna rešitev, praktična razporeditev

PROJECT 4/8
Garderobna omara s polovičnimi vrati
Kjer je malo prostora

garderoba
+386 2 621 0210

Brez skrbi, 
mi imamo ugodno 

rešitev za vsak problem.

Med številnimi metaloBox® garderobnimi 
omaricami boste sigurno našli pravi 
model za Vas. Želite shraniti zimski plašč? 
Mora omara ustrezati posebnim 
predpisom? Imate na razpolago 
zelo malo prostora?

m
etaloBox
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„Približno tretjina naših, več kot 7000 zaposlenih dela 
v proizvodnem obratu, zaradi česar potrebujemo tudi 
temu primerno število garderobnih omaric. Ker sami 
proizvajamo kakovoste produkte, smo te želeli tudi za 
naše garderobne prostore. Podjetje metaloBox® je z odliko 
opravilo svoje delo.”

Audi Motor d.o.o.

Norbert Nemet
vodja nabave
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garderoba
+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

17 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

” Najboljša in največkrat uporabljena rešitev! V tej garderobni omari ima vse svoj prostor. Zlahka pospravite 
obutev, torbe ter celo zimski plašč. Idealna rešitev, zato jo priporočam tistim kupcem, 

ki iščejo dolgoročno in enostavno rešitev za ureditev slačilnice.

Aleksander Matjašec / prodajni menedžer

Garderobne omare 
z dolgimi vrati

prečni drog za obešanje   /   2 s obešalnika   /   oporne noge višine 120 mm   /   zgornja polica   /   zračniki na vratih
1 držalo za brisačo in 1 za dežnik   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

341 €/kom304 €/kom208 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Na zalogi:Na zalogi:Na zalogi:

PROJECT 2
2

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 3
3

1800
900
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 4
4

1800
1200
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom  
(glej stran 43)

m
etaloBox

  (Cena neto)

*od 3.meseca najema, 
  glej stran 172.

PROJECT 4
341 €/kom

3 €/osebo/mesec*

MOŽEN TUDI NAJEM

NAJEM 
OMARIC



400 mm
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500 mm 1200 mm

18
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m

Chemark d.o.o.

Garderobne omare
s predelno steno

(Cena neto)

PROJECT 3FF
392 €/kom

304 €/kom 392 €/kom
Na zalogi:Na zalogi:

PROJECT 2FF
2

1800
800
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 3FF
3

1800
1200
500

št. prekatov
višina
širina
globina



500 mm

1000 mm
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garderoba
+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

od 21 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 69 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Na zalogi:Na zalogi:

Sedežna klop:
OSP PR
od 90 €/kom  
(glej stran 43)

Z uvedbo zakona o ločevanju civilno delavskih oblačil se je večkrat pojavilo vprašanje, kako najenostavneje 
zadostiti temu predpisu. Rešitev za ta problem vam ponujajo omare s predelno steno, saj udobno 

in higiensko ločujejo delovna in civilna oblačila za enimi vrati. Omara popolnoma zadošča predpisom, 
hkrati pa s praktičnim izkoristkom prostora in estetskim videzom polepša vsak prostor.

Agnes Laslo / vodja prodaje

zgornja polica   /   2 S obešalnika   /  oporne noge višine 120 mm   /   prečni drog za obešanje
notranja vertikalna predelna stena   /   1 držalo za brisačo in 1 za dežnik

zračniki na vratih   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat

Garderobne omare 
s predelno steno in 

prostorom za obutev

PROJECT 2FFC
2

1800
1000

500

PROJECT 1FFC
1

1800
500
500

št. prekatov
višina
širina
globina

št. prekatov
višina
širina
globina

354 €/kom208 €/kom

(Cena neto)

PROJECT 2FFC
354 €/kom

”

m
etaloBox
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„Celotna nabava je potekala preko matičnega nemškega 
podjetja, zato smo morali izpolniti tamkajšnje visoke 
zahteve glede kvalitete omaric. Prav tako smo morali 
biti v stanju omarice hitro izdobaviti in vgraditi. Pri izbiri 
tipa omarice so polagali pozornost predvsem na izrabo 
prostora, ugodno ceno in varnost. Zato smo jim predlagali 
„Z”-omarice s ključavnico, ki se zaprta obrača ter s tem 
otežuje vlom v omaro. Rezultat so estetske in praktične 
omarice, ki jih bodo zaposleni še dolgo z zadovoljstvom 
uporabljali.”

Mercedes-Benz Manufacturing

Zoltan Suč
vodja dostave pri 
podjetju metaloBox®



1020 mm

350 mm

500 mm

18
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garderoba
+386 2 621 0210

Najbolj priljubljen model pri naših kupcih! Priporočamo ga tistim našim partnerjem, ki imajo na 
voljo manjše garderobne prostore, vendar potrebujejo prostor za večje število zaposlenih. 

Garderobna omara je masivne izvedbe in hkrati estetskega videza. V omari boste imeli 
dovolj prostora za delovne obleke, kot tudi zimski plašč.

Anita Olah / menedžer prodaje

držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   prečni drog za obešanje   /  oporne noge višine 120 mm
2 S obešalnika   /   zračniki na vratih

Garderobne omare z 
„Z”-vrati

PROJECT Z4
4

1800
700
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT Z6
6

1800
1020
500

št. prekatov
višina
širina
globina

341 €/kom 441 €/kom

”

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

11 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Na zalogi:Na zalogi:

Dodatne police:
PROJECT/SHELF
19 €/kom

m
etaloBox

  (Cena neto)

*od 3.meseca najema, 
  glej stran 172.

PROJECT Z6 NEW
441 €/kom

2,50 €/osebo/mesec*

MOŽEN TUDI NAJEM

NAJEM 
OMARIC
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„V Etiketi smo iskali rešitev, kako bi v prostorsko zelo 
omejenih garderobah zaposlenim zagotovili varno spravilo 
osebnih predmetov in garderobe. Zbrali smo ponudbe in 
izbrali podjetje metaloBox®, ker so nam ponudili najboljše 
pogoje za dane rešitve. Naše stare neuporabne garderobne 
omare so odpeljali, ocenili njihovo vrednost in to upoštevali 
pri nabavi novih. metaloBox® je odzivno, strokovno 
usposobljeno, in prijazno podjetje. Njihove storitve so 
kvalitetne in najde se rešitev za vsak, še tako poseben 
primer. V prihodnje bomo vsekakor še sodelovali.”

Etiketa d.d.

Žiri
Podobnik Zdenka 
udia arhitektka in grafična oblikovalka
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garderoba
+386 2 621 0210

Če je vaš prostor tako majhen, da nimate kam postaviti niti dovolj omar z „Z”-vrati, bi Vam priporočila to 
rešitev. Omara je izredno uporabna predvsem v prehrambeni industriji, kjer je potrebno ločevati civilna 

in delovna oblačila. V tem primeru lahko en delavec koristi dve omari. Eno za „črno” garderobo, kjer 
shranjuje civilna oblačila in eno za „belo” garderobo, kjer se nahajajo čista delovna oblačila.

Erika Kelemen / vodja prodaje

držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   prečni drog za obešanje
zračniki na vratih   /   oporne noge višine 120 mm

Garderobne omare
s polovičnimi vrati

”

PROJECT 2/4
4

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 3/6
6

1800
900
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 4/8
8

1800
1200
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

8,40 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

477 €/kom391 €/kom319 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Na zalogi:Na zalogi:Na zalogi:

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom
(glej stran 43) *Na voljo tudi s širino vrat 400 mm 

m
etaloBox

  (Cena neto)

*od 3.meseca najema, 
  glej stran 172.

PROJECT 4/8
477 €/kom

2 €/osebo/mesec*

MOŽEN TUDI NAJEM

NAJEM 
OMARIC
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1000 mm

500 mm

18
00

 m
m

18

Priporočam jo v primeru, ko za standardno omaro z dolgimi vrati ni dovolj prostora v slačilnici, vendar bi 
naši partnerji želeli udobno rešitev za svoje zaposlene. V omaro širine 250 mm lahko še vedno udobno shranite vso 
obleko, plašč, obutev in torbo.

Zoltan Suč / vodja dostave

Garderobne omare
za majhne prostore

2 S obešalnika   /   prečni drog za obešanje   /  zgornja polica   /   oporne noge višine 120 mm
1 držalo za brisačo in 1 za dežnik   /   zračniki na vratih   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat

”

Osnovna oprema

PROJECT 4SLIM

(Cena neto)

380 €/kom

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

16 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR 4SLIM/30
77 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Sedežna klop:
OSP PR 4SLIM
106 €/kom
(glej stran 43)
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500 mm
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garderoba
+386 2 621 0210

Večkrat se zgodi, da bi želeli ustrezno opremiti garderobo, vendar nimate na voljo dovolj prostora. Rešitev 
za ta problem predstavlja omara PROJECT 3/9, saj ponuja prostor tako za večjo torbo, kakor tudi za plašč. 

Prav tako je primerna za dopolnitev klasičnih PROJECT garderobnih omaric.

Kristina Daroci / vodja prodaje

držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   oporne noge višine 120 mm
zračniki na vratih

Garderobna omara 
z majhnimi predali

”

Osnovna oprema

Številčna ključavnica:
Z RJ CODE
39 €/kom
(glej stran 35)

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

4,20 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 

35 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

m
etaloBox

  (Cena neto)

*od 3.meseca najema, 
  glej stran 172.

PROJECT 3/9 AC
366 €/kom

2 €/osebo/mesec*

MOŽEN TUDI NAJEM

NAJEM 
OMARIC



600 mm
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500 mm 1200 mm
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PROJECT 4MIDDLE

(Cena neto)

366 €/kom

Dodatna oprema po naročilu

To omaro priporočamo vsem, ki iščejo najrazkošnejšo rešitev za svoje zaposlene. Uporabnik ima na voljo 
v širino kar 600 mm prostora z dvokrilnimi vrati. V njej lahko praktično shranite svoja oblačila, primerna pa je tudi za 
manjše prostore. Predelna stena omogoča enostavno ločevanje delovnih in zasebnih oblačil, izredna  prostornost pa 
tudi shranjevanje večjih torb, delavskih škornjev kot tudi daljših plaščev.

Aleksander Matjašec  /prodajni menedžer

s obešalnika    /   prečni drog za obešanje   /  zgornja polica   /   1 držalo za brisačo in 1 za dežnik
zračniki na vratih   /   oporne noge višine 120 mm   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat

Omare s predelno steno in 
sredinskim odpiranjem vrat

Osnovna oprema

219 €/kom 366 €/kom
Na zalogi: Na zalogi:

PROJECT 2MIDDLE
1

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 4MIDDLE
2

1800
1200
500

št. prekatov
višina
širina
globina

”

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

17 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 30)

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom
(glej stran 43)



600 mm

21

500 mm 1200 mm

18
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garderoba
+386 2 621 0210

PROJECT 4MIDDLE MT

(Cena neto)

452 €/kom

Dodatna oprema po naročilu

s obešalnika    /   prečni drog za obešanje   /  zgornja polica   /   1 držalo za brisačo in 1 za dežnik
zračniki na vratih   /   oporne noge višine 120 mm   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   4 police v desnem prekatu

Omare s predelno steno, 
sredinskim odpiranjem
in 4 policami

Osnovna oprema

270 €/kom 452 €/kom
Na zalogi: Na zalogi:

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

17 €/vrata
(glej stran 39)

Poševna streha: 
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 30)

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom
(glej stran 43)

m
etaloBox

Klasične MIDDLE omare smo dopolnili z novimi modeli ter vam s tem omogočili še več možnosti pri izbiri. 
Omaram smo dodali 4 police ter s tem omogočili maksimalno udobje za vaše zaposlene.

4 police

Timea Gerlach / prodajni menedžer

”

PROJECT 2MIDDLE MT
1

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

PROJECT 4MIDDLE MT
2

1800
1200
500

št. prekatov
višina
širina
globina
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Popolna rešitev
- praktična razporeditev
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garderoba
+386 2 621 0210

„S podjetjem metaloBox® smo v kontaku že od leta 2001. 
Njihovi izdelki so izredno kakovostni, uporaba pa enostavna 
in praktična. Za garderobne omare PLUS smo se odločili 
predvsem zaradi njihove optimalne izrabe prostora in 
edinstvenega dizajna. Tako so naše garderobe sedaj 
estetsko opremljene, zaposleni pa zadovoljni, kot še nikoli.”

Haribo d.o.o.

Beata Petko 
marketing menedžer

m
etaloBox
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1200 mm

1000 mm

1200 mm

1200 mm 1200 mm

1020 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

300 mm

500 mm 400 mm 400 mm

300 mm 350 mm

zračniki na vratih   /   prečni drog za obešanje
držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   2 S obešalnika

(Cena neto)

PLUS 4
710 €/kom

(Cena neto)

PLUS 2FFC
730 €/kom

(Cena neto)

PLUS 4/8
905 €/kom

(Cena neto)

PLUS 3FF
760 €/kom

(Cena neto)

PLUS Z6
833 €/kom

(Cena neto)

PLUS 3/6/400
902 €/kom

Garderobna omara 
s predalom za obutev 

in sediščem
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500 mm
300 mm

300 mm

garderoba
+386 2 621 0210

+ Možnost: Poševna streha*

PREDNOSTI:
+ udobje

+ higiena

+ dober izkoristek prostora

+ zagotavlja red

+ estetski videz

* Za ponudbo zaprosite metaloBox-komercialiste!

+ M
ožnost: Sedišče iz HPL kompaktne plo

šč
e*

+ Možnost: Inox podnožje*

zračniki na vratih   /   prečni drog za obešanje
držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   2 S obešalnika

(Cena neto)

PLUS 4
710 €/kom

Garderobna omara 
s predalom za obutev 

in sediščem

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox



26

olajšajo čiščenje
 pod omaro.

za ploščico z imenom, 
za lažjo orientacijo.

Oporne noge višine 
120 mm,

Nastavek

Pri nas 
je to

že vključeno v ceno!
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garderoba
+386 2 621 0210

(razen omaric s kratkimi, ali „Z”-vrati)
- nudi enostavno shranjevanje dežnika 
ter omogoča hitro sušenje.

(razen omaric s kratkimi, ali „Z”-vrati) 
- nikoli več ne boste zaprli 
brisače med vrata.

bodo poskrbeli za dobro 
prezračevanje ter vedno 
suho brisačo.

za hlače ali pas.

Držalo za dežnik

Držalo za brisačo

Zračniki na 
vratih Nerjaveči S obešalniki,

m
etaloBox
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69 mm 67 mm

30 m
m

23 m
m

Dodatki za garderobne omare

PROJECT / SHOETRAY

(Cena neto)

5,70 €/kom

PROJECT / XMIRROR

6,80 €/kom
(Cena neto)

VIGNETTE 1 - 50

od 6,60 €/komplet
(Cena neto)

VIGNETTE N.CARD 10

6,80 €/komplet*
(Cena neto)

ETIKETT PROJECT

6,80 €/komplet*
(Cena neto)

Z KEYHOLDER RED

7 €/komplet*
(Cena neto)

PROJECT / TOWEL XOUT

(Cena neto)

5,70 €/kom

Nalepke s številkami 
za garderobne omare

Ogledalo

Samolepilni kartonček

Podstavek za čevlje Obešalnik za brisače

Kartončki 
za nastavek z imenom PVC obesek za ključ

Dodatna polica

(Cena neto)

od 18 €/kom

PROJECT / SHELF

*1 komplet vsebuje 10  samolepilnih kartončkov *1 komplet vsebuje 50 kartončkov *1 komplet vsebuje 50 obeskov
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garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

OPEN SHOE 30

(Cena neto)

594 €/kom

OPEN BOOT 24

(Cena neto)

485 €/kom

OPEN HELMET 21

(Cena neto)

428 €/kom

Odprta omara za shranjevanje

enostavno za čiščenje, police brez robov
Osnovna oprema

Priročna in hitra organizacija pripomočkov. ”

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Število predelkov: 21 kom Število predelkov: 24 kom Število predelkov: 30 kom
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1200 mm 1020 mm
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Kaj spada na streho?
Priporoča se tistim podjetjem, kjer so higienski predpisi prioriteta in na mestih, kjer že veljajo, oziroma se vpeljujejo HACCP predpisi. Največkrat se 

poševna streha priporoča predvsem v proizvodnih obratih, saj je zaradi nje čiščenje izredno enostavno. Smeti in prah se ne morejo nalagati.

Kristina Daroci / vodja prodaje

(Cena neto)

TOP PR
3 F F / 3 0
81 €/kom

(Cena neto)

TOP PR
N Z 6 / 3 0
77 €/kom

”
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500 mm 1200 mm

garderoba
+386 2 621 0210

Zahvaljujoč prekatniku, ki se 
namesti NAD omaro, prihranite prostor v 
garderobnih prostorih. Zagotavljajo 
vam  maksimalni red in zaščito 
osebnih predmetov.

RED 
V GARDEROBI

Kako ustvariti red?

”

(Cena neto)

G A R D R 
P LU S  4
240 €/kom

m
etaloBox
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2
+ 1 GLAVNI KLJUČ, KI ODPIRA VSE!
Profesionalne, varnostne ključavnice za garderobne omare z 
dvema ključema. Ključavnica omogoča 10.000 različnih kombinacij 
odklepanja, zato ni mogoče, da bi en ključ odpiral več ključavnic. 
(metaloBox® registracija ključev).

V primeru nakupa ključavnice skupaj z garderobno omaro znaša 
cena le-te: 5,30 €/vrata.

V primeru naknadnega nakupa znaša cena: 12 €/vrata.

+ K sistemu glavnega ključa Vam podarimo 1 glavni ključ, s katerim 
lahko po potrebi odprete vsako omarico!

Več informacij najdete na straneh 60-61!

- če želite maksimalno varnost

Ključavnice
z glavnim ključem Zapiranje v treh točkah 

Vam nudi popolno zaščito 
pred vdorom.

V
A

R
N

O
S

T
N

A Ključavnica s tritočkovnim zapiranjem

Z 3 - P O I N T 
K I T  M B OX

(Cena neto)

8 €/kom

Obešanka ni vključena v ceno nastavka in je na sliki samo za prikaz. 
Več informacij o metaloBox® obešanki najdete strani 34.

Strošek nakupa ključavnice
ob nakupu omare: 4,30 €/kom
ob naknadnem naročilu: 10,10 €/kom

Strošek nakupa ključavnice
ob nakupu omare: 3,50 €/kom
ob naknadnem naročilu: 8,10 €/kom

Obešanka ni vključena v ceno nastavka in je na sliki samo za prikaz. 
Več informacij o metaloBox® obešanki najdete strani 34.

Dodatne možnosti po naročilu!

Nastavek 
za obešanko

Extra nastavek 
za obešanko

Značilnosti:

- obrača se za 360°
- primerna za obešanke 
 premera 4-8 mm
- primerna za vse tipe 
 metaloBox® omaric 
- robustna izvedba, moderen videz

Značilnosti:

- obrača se za 360°
- obrača se le v zaprtem stanju
- primerna za obešanke
 premera 3-6 mm
- primerna za vse tipe 
 metaloBox® omaric 
- robustna izvedba
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garderoba
+386 2 621 0210

Red na strehi 

Garderobni prekatnikUdobje za garderobne prostore
- sedežne klopi za garderobne omare

Razporeditev klopi zagotavlja red in 
udobno preoblačenje.

Več podrobnosti na strani 41!

Več podrobnosti na strani 30!

Več podrobnosti na strani 31!

(Cena neto)

od 132 €/kom

- poševna streha za garderobne omare

- da bo vse na svojem mestu

Posebne poševne strehe s 30 stopinjskim naklonom omogočajo lažje čiščenje, saj se prah in 
ostale smeti ne morejo nabirati na strehi.

Montaža prekatnika nad omaro vam omogoča še večji red v garderobi.

Značilnosti:

- varnostna ključavnica (z dvema ključema)
- kovinsko ohišje
- steklo se lahko enostavno zamenja
- kladivce za lažji zlom stekla

KEY-AND-RUN

(Cena neto)

18 €/kom

Omara za požarni ključ, 
plombirana

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 3000 / rdeča Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

O P

(Cena neto)

od 66 €/kom

T O P  P R

(Cena neto)

od 146 €/kom

G A R D R

m
etaloBox
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Značilnosti:

- 4 mestna koda
- premer obešanke 6 mm
- dimenzije 42 mm x 42 mm (širina x višina)

Značilnosti:

- možnost glavnega ključa
- 2 ključa
- premer obešanke 6 mm
- dimenzije 41 mm x 38 mm (širina x višina)
- 1 glavni ključ lahko odklene 32.400 različnih kombinacij

Značilnosti:

- možnost glavnega ključa
- 4-mestna koda
- premer obešanke 5 mm
- dimenzije 32 mm x 46 mm (širina x višina)

Značilnosti:

- 3 ključi
- premer obešanke 6 mm
- dimenzije 38 mm x 34 mm (širina x višina)

Obešanka je na voljo le pri podjetju metaloBox® Navedena cena velja le za obešanko!

Številčna obešankaObešanka na ključ

Številčna obešanka 
z generalnim ključem

Obešanka 
z generalnim ključem

Obešanka

(Cena neto)

Z PADL 6,5
4,40 €/kom*

(Cena neto)

Z PADL 6,3 / MST
8,40 €/kom*

(Cena neto)

Z PADL CODE / MST
11 €/kom*

(Cena neto)

Z PADL CODE
6 €/kom*
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Obešanka je na voljo le pri podjetju metaloBox® Navedena cena velja le za obešanko!

Številčna obešanka

Številčna obešanka 
z generalnim ključem

garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

Značilnosti:

- enostavna uporaba za vzdrževalce in uporabnike
- najmodernejša elektronska ključavnica
- uporablja se brez ključa 
- primerna za vse tipe metaloBox® garderobnih omar in sefov
- lahko se vgradi tako na vrata z levim odpiranjem kot desnim 
- poleg glavne kode, se lahko odpre tudi z generalnim ključem
- priporočamo jo tako stalnim kot občasnim uporabnikom 
- deluje le z 1 baterijo 

Značilnosti:

- enostavna uporaba in izvedba
- 10.000 možnih kombinacij
- koda se nastavi po želji
- primerna za odklepanje levih kot tudi desnih vrat
- 1 generalni ključ, ki odklepa vse ključavnice
- priporočamo jo stalnim uporabnikom

Številčna ključavnica Elektronska ključavnica

(Cena neto)

Z RJ CODE
39 €/kom

(Cena neto)

Z RJ ELECTRO
75 €/kom
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Značilnosti:
- dolžina 1000 mm
- 4 kovinski obešalniki

Značilnosti:
- dolžina 1500 mm
- 6 kovinskih obešalnikov

Značilnosti:
- dolžina 2000 mm
- 8 kovinskih obešalnikov

Skupne značilnosti obešalnikov: Značilnosti obešalnikov:
stabilna, trpežna izvedba   /   I. razredne lakirane borove letve

barvani, kovinski obešalniki   /   poglobljeni vijaki
premer kovinskega droga 50 mm   /   PVC obešalniki in držalo za dežnike
PVC podstavek   /   se lahko razstavi   /   skupna teža: 5 kg

Mere:
- višina: 1730 mm
- širina podstavka: 430 mm
- širina obešala: 330 mm

Samostoječi obešalnikStenski obešalniki

(Cena neto)

SNX COATRACK SAVIO
72 €/kom

(Cena neto)

WALL HOOK 1000
35 €/kom

(Cena neto)

WALL HOOK 1500
51 €/kom

(Cena neto)

WALL HOOK 2000
64 €/kom
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garderoba
+386 2 621 0210
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Značilnosti:
- masivno dvostransko ogrodje 
 z 16 ali 28 obešalniki za oblačila
- trpežni plastični obešalniki

Število obešalnikov: 16 kosov

Število 
obešalnikov: 28 kosov

Število obešalnikov: 10 kosov

Število obešalnikov: 20 kosov

Profesionalni obešalniki

(Cena neto)

ALU HOOK 16
254 €/kom

(Cena neto)

ALU HOOK 28
331 €/kom

(Cena neto)

ALU WALL 
HOOK 10
85 €/kom

(Cena neto)

ALU WALL 
HOOK 20
151 €/kom

Omara za plašče

poglobljena varnostna ključavnica, ki se zapira v 3 točkah   /   2 polici   /   1 prečni drog za obešanje
Osnovna oprema

WARDROBE 1200!

(Cena neto)

550 €/kom

Elegantna in praktična rešitev za shranjevanje plaščev in torb.”

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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MAT 
BARVANJE 
ZA LEPŠI VIDEZ!

PONUDBA BARV  
IZBIRAJTE MED 

7 STANDARDNIMI BARVAMI
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garderoba
+386 2 621 0210

RAL 5021
TURKIZNA

RAL 6018
ZELENA

RAL 5015
NEBEŠKO MODRA

RAL 3001
RDEČA

RAL 1003
RUMENA

RAL 1015
BEŽ

RAL 2009
ORANŽNA

Cena: od 8,40 €/vrata
odvisno od modela.

Prikazane barve v katalogu se zaradi tiska lahko razlikujejo od barv v realnosti, zato so slike le simbolične 
in služijo za lažjo izbiro produktov.

7 BARV - DIREKTNA 
DOSTAVA IZ 
SKLADIŠČA!

Pri podjetju metaloBox® lahko naročite  tudi omare z barvnimi vrati. Korpus 
omare je v vsakem primeru sive barve, kar še dodatno poudari živahne barve vrat. 
Navedene cene so informativne ter vedno odvisne od tipa omare in števila barvnih vrat. 
Če vas zanimajo cene barvnih vrat za izbrano omaro, nas vsekakor prej kontaktirajte! Tu 
smo, da vam pomagamo pri vaši izbiri!

”PONUDBA BARV  
IZBIRAJTE MED 

7 STANDARDNIMI BARVAMI

m
etaloBox



40 Topla barva borovega lesa, kvalitetna izdelava, 
zaobljene in estetsko privlačne linije kot tudi 
masivna izdelava odlikujejo te privlačne metaloBox® 
sedežne klopi za garderobe. Preizkusite 
jih in si rezervirajte svoje mesto!

Preizkusite jih in 
si rezervirajte 

svoje mesto!
Zaobljeni 

robovi
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klopi za garderobe
+386 2 621 0210

Zaobljeni 
robovi

Črna plastična
zaščita za noge

Prilegajoči 
se vijaki

Masivna 
podpora

Klopi za garderobe

Polica za čevlje

glave vijakov se prilegajo površini klopi   /   obešalniki   /    lakirane noge
sedalo in naslon sta izdelana iz borovega lesa I. razreda

Osnovna oprema

dol.
O P  1 0 0 0

1000

132 €/kom

Na zalogi:

dol.
OP E/H 1000

1000

208 €/kom

Na zalogi:

dol.
O P  1 5 0 0

1500

147 €/kom

Na zalogi:

dol.
OP E/H 1500

1500

219 €/kom

Na zalogi:

(za klopi OP 1000 in OP E/H 1000)

dol.

OP SHOE-SHELF 1000
1000 48 €/kom

(za klopi OP 1500 in OP E/H 1500)

dol.

OP SHOE-SHELF 1500
1500 57 €/kom

(za klopi OP 2000 in OP E/H 2000)

dol.

OP SHOE-SHELF 2000
2000 68 €/kom

dol.
O P  2 0 0 0

2000

158 €/kom

Na zalogi:

dol.
OP E/H 2000

2000

243 €/kom

Na zalogi:

dol.
OP K/H 2000

2000

433 €/kom

Na zalogi:

(Cena neto)

OP 2000
158 €/kom

(Cena neto)

OP E/H 2000
243 €/kom

(Cena neto)

OP K/H 2000
433 €/kom

m
etaloBox

- 8 kovinskih obešalnikov za oblačila

- 2 x 8 kovinskih obešalnikov za oblačila
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Jaht Klub

Štefan Borko
generalni direktor

„S to investicijo se nam je uresničila dolgoletna želja. Več 
kot sto mladih športnikov, ki vsakodnevno uporabljajo 
omarice, se odslej preoblači v zabavnejšem, mladostnem 
in praktičnem okolju. Omarice z barvnimi vrati so dosegle 
izjemen odziv.”
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klopi za garderobe
+386 2 621 0210

Garderobne omare, opremljene s sedežnimi klopmi, omogočajo  boljši izkoristek prostora, več udobja pri 
preoblačenju in več prostora za premikanje med posameznimi omarami.

Lahko naročite h garderobnim omaram!

Cena velja 
le za omaro!

Cena velja samo 
za sedežno klop!

Za celotno ponudbo 
nas pokličite!

Enkratna rešitev glede higiene in čistoče. Ta varianta je izredno udobna za delavce, saj lahko med 
preoblačenjem tudi sedejo. Čiščenje tal pod omarami pa je še enostavnejše!

Kristina Dombai / vodja prodaje

”

Garderobne omare s 
sedežno klopjo za garderobo

(Cena neto)

PROJECT 4
341 €/kom

(Cena neto)

O S P  P R
4 - 4 / 8 - 3 F F
114 €/kom

m
etaloBox



44 Več kot  
15.000 zadovoljnih
kupcev v 10 državah. 
www.metalobox.com

Pri nas je vsak nakup, posebno doživetje. V 
celotnem postopku, od izbire naročila pa vse do 

dostave omare smo vam ves čas na voljo, da skupaj 
izberemo pravo rešitev za vas. Prav posebno 

doživetje pa je seveda uporaba naši omaric, saj le 
te predstavljajo pravo vrednost metaloBoxa.

Preizkusite  nas, 
izberite 

metaloBox®!
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Verjamemo, da sta kakovost in vrednost vrlini, ki lahko le skupaj 
tvorita dobitno kombinacijo. Naši metaloBox® proizvodi v kombinaciji 
z našimi storitvami predstavljajo tisto tržno vrednost, zaradi katere 
se vsako leto okrog 2500 kupcev odloči, da znova izberejo prav nas.

Letno  
90.000 novih
zadovoljnih uporabnikov
garderobnih omaric.

Kjer se združita 
kakovost in vrednost!
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Majhna torbica, rezervni čevlji, mobitel ali sendvič za malico? To so stvari, ki jih ne želimo puščati kjer koli ampak jih imeti 
v svoji bližini, da jih lahko v času odmora uporabljamo. Podjetje metaloBox® Vam nudi rešitev tudi za ta problem. Predali praktičnih mer 
se lahko zaklenejo, enostavno čistijo, v njih pa vedno hitro najdete stvar, ki jo iščete. Omara ne zavzema veliko prostora, tako da se lahko 
postavi tudi na majhnem prostoru, kot je hodnik ali jedilnica.

Ojačana vrata

”Pozabite na nered in se 
osredotočite na delo!

Mere predalov:
205 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/24 NEW
723 €/kom

Mere predalov:
170 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/30 NEW
779 €/kom

Število predelkov: 30 kom Število predelkov: 24 kom
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Omare za shranjevanje osebnih 
predmetov z malimi predali

police brez robov za lažje čiščenje   /   robustna vrata

Mere predalov:
235 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/21 NEW
657 €/kom

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

4,20 €/vrata

Poševna streha: 
TOP ZR 900
35 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Galvanizirano podnožje:
LK G 900
50 €/kom

m
etaloBox

Število predelkov: 21 kom
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„Pri izbiri omaric smo upoštevali več dejavnikov. Poleg 
stroškov nakupa smo želeli prostorsko predvsem najbolje 
izrabiti majhno pisarno. Zelo pomemben je bil tudi videz 
omaric, saj smo želeli vnesti malo živahnosti v razmeroma 
nevtralno pisarno. Nove omare so vsekakor ustvarile živah-
nejšo atmosfero za tamkajšnje zaposlene.”

Erste Bank

Linda Muranji 
PR vodja notranjih komunikacij

Mere predalov:
365 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/12 NEW
522 €/kom

Število predelkov: 12 kom
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Razlog priljubljenosti omar BOX 3/12 NEW in 3/15 NEW se skriva v njihovi praktičnosti. V njih lahko 
shranite torbo, čevlje, čelado, očala ali kakšno orodje, ki ga ne želite pustiti brez nadzora.”

Perforacije na vratih
za intenzivnejše 
prezračevanje

Omare za shranjevanje
osebnih predmetov

Mere predalov:
285 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/15 NEW
578 €/kom

police brez robov za lažje čiščenje   /   robustna vrata

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

4,20 €/vrata

Poševna streha: 
TOP ZR 900
35 €/kom
(glej stran 30)

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Galvanizirano podnožje:
LK G 900
50 €/kom

m
etaloBox

Število predelkov: 15 kom
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Mere predalov:
175 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

PARAPET 
3/12 NEW
367 €/kom

Mere predalov:
240 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

PARAPET 
3/9 NEW
310 €/kom

Število predelkov: 9 kom

Število predelkov: 12 kom

„Ker naši zaposleni v času malice nimajo dovolj časa, da bi 
šli v garderobne prostore, se je pojavila potreba po takšni 
omari, v kateri  bi lahko shranili svoje vsakodnevne drobne 
stvari (telefon, plastenko vode ter ostale drobnarije) v bližini 
proizvodnje. Proizvodnja ima na vseh stenah okna, ki jih 
nismo želeli zakrivati z omaricami, zato smo izbrali parapet 
omare.”

Grundfos d.o.o.

Žuža Tot
vodja proizvodnje
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S pomočjo PARAPET® je konec neizkoriščenih 
prostorov, zlasti v primeru nizkih prostorov pod okni. Naj bo 
prostora še tako malo, bo ta omara zaradi svoje nižine gotovo 
našla prostor kjerkoli. Enkratna dopolnitev za naše visoke 
omare, primerna tako za jedilnice, hodnike kot tudi garderobe.

”

Parapet omara za shranjevanje 
osebnih predmetov

(Cena neto)

PARAPET 
3/15 NEW
411 €/kom

Mere predalov:
136 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

PARAPET 
3/3 NEW
228 €/kom

Mere predalov:
779 x 500 x 300 mm

garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

police brez robov za lažje čiščenje   /   robustna vrata

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 61)

Barvna vrata:

4,20 €/vrata

Dodatna oprema po naročilu

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Galvanizirano podnožje:
LK G 900
50 €/kom

Število predelkov: 15 kom

Število predelkov: 3 kom
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Kjer se srečata
design 

in praktičnost!
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Moderno oblikovana
kljuka in ploščica
za ime v enem

400 mm širok predal,
za več prostora

Intenzivnejše prezračevanje
s pomočjo stilsko oblikovanih odprtin

Omare za shranjevanje osebnih 
predmetov z velikimi vrati
police brez robov za lažje čiščenje   /   zračniki na vratih   /   oporne noge višine 120 mm

Osnovna oprema

Mere predalov:
402 x 500 x 400 mm

(Cena neto)

J U M B O
BOX 2/8
600 €/kom

Mere predalov:
402 x 500 x 400 mm

(Cena neto)

J U M B O
BOX 3/12
783 €/kom

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox

Število predelkov: 8 kom Število predelkov: 12 kom
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ECE Projektmanagement d.o.o.

Mere predalov:
402 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/12
P L E X I
733 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

9 kom 1000 900 500 666

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

12 kom 1800 900 500 733

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

12 kom 1000 900 500 800

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

12 kom 1800 1200 500 1.213

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

15 kom 1000 900 500 834

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

15 kom 1800  900 500 800

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

30 kom 1800 900 500 1.504

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

21 kom 1800 900 500 1.335

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

24 kom 1800 900 500 1.368

Omare za osebne 
predmete s pleksi vratipolice brez robov za lažje čiščenje   /   oporne noge višine 120 mm

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

m
etaloBox

Mere predalov:
242 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
402 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
201 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
173 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
402 x 500 x 400 mm

Mere predalov:
173 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
132 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
322 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
132 x 500 x 300 mm
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Omarica vam zagotavlja varno shranjevanje vsebine za nudenje prve 

pomoči, ki je ob potrebi takoj na dosegu roke. Vse je varno in urejeno shranjeno 
na enem mestu, nalepka na vratih omare pa da vsakemu vedeti, kje iskati vse 
potrebno v primeru nesreče.

”

možna montaža 
na steno

Omarice 
za prvo pomoč
varnostna ključavnica (z dvema ključema)  /   enovratna omara, po višini nastavljive police
police z robom, enostavne za čiščenje   /   primerna za montažo na zid

Osnovna oprema

(Cena neto)

MEDICINE
3 8 0 / 4 7 0
121 €/kom

(Cena neto)

MEDICINE
5 8 0 / 4 7 0
132 €/kom

2 polici

4 police

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 9003 / bela Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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KONČAJTE ISKANJE IN PRIČNITE Z DELOM!

Omarice za ključe so obvezen del opreme za vse tiste, ki imate 
radi red in organiziranost. Vsi pomembni ključi bodo v enovratni omarici 
varno shranjeni na enem mestu, za še večjo preglednost pa poskrbijo 
bavne vrstice in možnost beležk.

Snemljiva, premična vodila 

”

možna montaža 
na steno

Omare 
za shranjevanje ključev
varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   pocinkana držala za ključe
oštevilčena, barvna držala, ki se lahko nastavijo po višini   /   vgrajena knjižica za evidentiranje ključev (razen: KEY 30)

Osnovna oprema

(Cena neto)

KEY 30
98 €/kom

(Cena neto)

KEY 50
134 €/kom

(Cena neto)

KEY 100
172 €/kom

(Cena neto)

KEY 200
244 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox

Za 30 ključev

Za 50 ključev Za 100 ključev Za 200 ključev
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Sedaj si lahko po želji prilagodite naše BOX 5/25 stenske 
omarice: lahko jih postavite v poljubno višino ali širino, prilagojeno 
podnožje pa omogoča uporabo na željeni višini. Rešitev je praktična 
ter enostavna za uporabo.

”
Mere predalov:
140 x 200 x 200 mm

(Cena neto)

BOX 5/50 LK300
654 €/kom

NOVO!

Število predelkov:  50 kom
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200 mm

140 m
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možna montaža 
na steno

Omarice z več predali za osebne predmete
zaradi varnosti ni ostrih robov   /    police so brez robov za lažje čiščenje

Osnovna oprema

Mere predalov:
140 x 200 x 200 mm

(Cena neto)

BOX 5/25 NEW
331 €/kom

Mere predalov:
140 x 200 x 200 mm

(Cena neto)

BOX 5/25 LK900
358 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

NOVO!

Število predelkov: 25 kom Število predelkov: 25 kom
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Denso d.o.o.
Gregor Abonyi
vodja nabave

Pri nas 
se je sistem 
generalnega
ključa že dokazal!
„V omarah podjetja metaloBox® smo 
zamenjali standardne ključavnice s 
ključavnicami z možnostjo generalnega 
ključa. Za ta korak smo se odločili zaradi 
povečanja zaposlenih ter lažjega nadzora. 
Vsak delavec je dobil en predal za izdajanje 
čiste delovne obleke in en predal v 
garderobni omari. Zahvaljujoč sistemu 
generalnega ključa lahko en ključ odklepa 
vse omare. Pri podjetju metaloBox® ima 
vsak generalni ključ registrirano kodo, tako 
da Vam v primeru izgube lahko enostavno 
naredijo novega.”

”
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garderoba
+386 2 621 0210

Sistem
generalnega

ključa

VARNO 
Ključavnica, ključ in jeziček 

so iz izredno čvrstega jekla.

MOŽNOST KONTROLE 
Z generalnim ključem lahko kadarkoli 

preverite vsebino omare!

ENOSTAVNA IN HITRA ZAMENJAVA KLJUČAVNICE 
V primeru izgube ključa se ključavnica

 enostavno zamenja.

Varnostna ključavnica
z dvema ključema.

10.000 
možnih kombinacij.

Vsak zaposleni ima 
1 ključ za svoj predal

VI PA DOBITE 1 KLJUČ, 
KI ODPIRA VSE!

Ob nakupu garderobne omare 
je cena ključavnice: 5,30 €/vrata 

Cena ob naknadnem nakupu: 12 €/vrata REGISTRACIJA KLJUČA:
zavaruje vas pred tem, da bi imeli dva enaka 

ključa za eno garderobno omaro

EN GLAVNI KLJUČ: 
za varno in praktično uporabo

garderobnih omar

DARILO!

m
etaloBox
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Najpopularnejša
omara

za pralnice!

Vrata v vratih

Centralno zaklepanje

(Cena neto)

WASH 1/15 
380 NEW
401 €/kom

(Cena neto)

WASH 1/10 
380 NEW
322 €/kom

(Cena neto)

WASH 1/5 
380 NEW
266 €/kom

Število predelkov: 15 kom Število predelkov: 10 kom Število predelkov: 5 kom
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garderoba
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Potek izdaje in zbiranja 
delovnih oblek:

Predali omare za izdajanje delovne obleke se odpirajo s 
centralnim ključem, tako da jo enostavno napolnimo s 
čistimi oblačili. Omarice so oštevilčene znotraj in zunaj.

Delavci z lastnim ključem odprejo predal, 
kjer vsak najde svojo čisto obleko.

Ob koncu delovnega dneva vržejo umazane 
obleke v zbiralno omaro.

Delovna obleka se zbira v vreči, ki jo enostavno 
odstranimo in odnesemo v pralnico.

” S pomočjo omaric za pralnice postane izdajanje in zbiranje oblačil zelo enostavno. Od sedaj potrebuje 
odgovorna oseba za praznenje zbiralnika in polnjenje izdajalnika samo še en ključ, vsak uporabnik pa lahko 
hkrati odklepa le svoj predal. Omare priporočamo predvsem takrat, ko je potrebno shranjevanje/izdajanje 
večje količine oblačil.

Prezračevanje

Anita Olah / menedžer prodaje

(Cena neto)

WASH COLL 
380 NEW
221 €/kom

Ozke omare za pralnice

Osnovna oprema
prezračevanje   /   varnostna plošča pri zbirnih omarah preprečuje krajo

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Možna tudi izvedba 
z dvojnim zbiralnikom!

(Cena neto)

WASH COLL 
D O U B L E
358 €/kom
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610 mm 610 mm 610 mm

NOVO! NOVO! NOVO!

(Cena neto)

W A S H  S T A 
1 / 6  6 1 0  N
393 €/kom

(Cena neto)

W A S H  S T A 
1 / 9  6 1 0  N
426 €/kom

(Cena neto)

W A S H  S T A 
C O L L  6 1 0  N
229 €/kom

Široke omare za pralnice Osnovna oprema
varnostna plošča pri zbirnih omarah preprečuje krajo

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7042 / siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

Število predelkov: 15 kom Število predelkov: 15 kom
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Karakteristike stola:
- kromirano podnožje
- čvrsto sedalo in naslonjalo
- stole zlahka zložite enega na drugega
- obremenitev: 130 kg

Mere stola:
- višina: 780 mm
- višina sedišča: 440 mm
- širina sedišča: 430 mm
- globina sedišča: 470 mm

Barve stolov:
okvir: krom
sedišče: belo

Karakteristike mize: stabilnost, zanesljiva izdelava
Material mize: barvni kovinski okvir, bela delovna plošča, debeline 25 mm
Barva mize: okvir: črn, delovna plošča: bela
Dimenzije mize: 1200 x 800 x 740 mm (dolžina x širina x višina)

BELI 
jedilniški stoli

(Cena neto)

S N AC K T B L 
WHITE 120
166 €/kom

(Cena neto)

S N A C K 
W H I T E
43 €/kom

130 
kg

največja nosilnost
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„Naše podjetje  že od leta 2003 po tradicionalni, družinski metodi 
proizvaja najboljše domače mesne izdelke. V naši novi visokotehnološki 
proizvodnji se ob rednih higieničnih pregledih trudimo zadovoljiti vedno 
višjim zahtevam naših kupcev. Pri opremi jedilnice in garderobe smo 
prav tako želeli kakovostno pohištvo, zato smo se na koncu odločili za 
metaloBox®. Barvne omare, ki smo jih izbrali, so prava paša za oči, naši 
zaposleni pa so zadovoljni kot še nikoli doslej.” 

Zador-Meso d.o.o.

Jožef Novak
vodja obrata 

Karakteristike stola:
- črni jekleni okvir
- čvrsto perforirano sedalo in naslonjalo
- stole zlahka zložite enega na drugega
- obremenitev: 130 kg

Mere stola:
- višina: 720 mm
- višina sedišča: 465 mm
- širina sedišča: 460 mm
- globina sedišča: 420 mm 

Barve stolov:
okvir: črn
barva stola je mogoča v:
bordo, temno modri, sivi in bež barvi

Karakteristike mize: stabilnost, zanesljiva izdelava
Material mize: pobarvan jekleni okvir, laminirana bukova plošča debeline 22 mm
Barva mize: okvir: črn, delovna plošča: bukev
Dimenzije mize: 1200 x 800 x 745 mm (dolžina x širina x višina)

BASIC jedilne
garniture

(Cena neto)

S N A C K
B A S I C
40 €/kom

(Cena neto)

S N A C K 
T A B L E 
120/W N 
149 €/kom 130 

kg
največja nosilnost

Lesena jedilna 
garnitura
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„Kupec podjetja metaloBox®, smo že od leta 2008. Ker smo z njihovimi 
izdelki vseskozi zadovoljni, je bilo samoumevno, da smo se pri 
opremljanju nove jedilnice spet obrnili na njih. Ko smo imeli natančne 
načrte glede opreme, smo se lotili nabave. Po predstavitvi različnih 
omar smo se odločili za večprekatne omare za shranjevanje osebnih 
predmetov ter jedilne garniture. Sedaj lahko naši zaposleni uživajo v lepi 
in udobni kantini.”

Magnetec d.o.o.

Helena Volk
vodja nabave

Karakteristike stola:
- črni jekleni okvir
- večslojna lesena površina stolov
- stole zlahka zložite enega na drugega
- obremenitev: 130 kg

Mere stola:
- višina: 790 mm
- višina sedišča: 455 mm
- širina sedišča: 465 mm
- globina sedišča: 385 mm

Barve stolov:
okvir: črn
stol: barva bukve

Lesena jedilna 
garnitura

(Cena neto)

S N A C K
B A S I C
W O O D
59 €/kom

m
etaloBox

130 
kg

največja nosilnost
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C O L O R 
JEDILNE GARNITURE

Karakteristike mize:  stabilnost, zanesljiva izdelava
Material mize: pobarvan jekleni okvir, laminirana bukova plošča debeline 22 mm
Barva mize: okvir: črn, delovna plošča: bukev
Dimenzija mize: 1800 x 800 x 745 mm (dolžina x širina x višina)

(Cena neto)

S N A C K 
C NEW
48 €/kom

(Cena neto)

S N A C K 
T A B L E 
180/W N 
213 €/kom
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+386 2 621 0210

Karakteristike:
- črni jekleni okvir
- sedišče iz umetne mase
- stole zlahka zložite enega na drugega
- obremenitev: 130 kg

Mere:
- višina: 780 mm
- višina sedišča: 470 mm
- širina sedišča: 450 mm
- globina sedišča: 400 mm 

Barva:
okvir: črn
barva stola je mogoča v:
rumeni, turkizni, zeleni, oranžni, bordo

” SNACK C NEW jedilne garniture priporočamo vsem, ki iščejo 
trpežne a hkrati estetske stole. Zahvaljujoč živim barvnim kombinacijam 
se stoli lepo vklapljajo v obstoječi interier vsakega podjetja.

M
OŽNO ZLAGANJE EN NA DRUGEGA

(Cena neto)

S N A C K 
C NEW
48 €/kom

COLOR 
jedilni stoli

m
etaloBox

130 
kg

največja nosilnost
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(Cena neto)

S N A C K 
C NEW
48 €/kom

ROUND 
JEDILNE GARNITURE

(Cena neto)

S N A C K 
TABLE O90
179 €/kom
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Ø 1100 mm

Ø 900 mm

+386 2 621 0210

Značilnosti: trpežna in stabilna konstrukcija
Material:  barvan jekleni okvir, laminirana delovna površina, 
 debeline 22 mm
Barva:   okvir: siv, plošča: bela
Mere:  700 x 1125 mm (Øpremer x višina)

Značilnosti: stabilna, dobra izraba prostora
Material:  barven podstavek, laminirana bukova plošča debeline 22 mm
Barva:  okvir: črni, plošča: bukov dekor
Mere: 1100 x 720 mm (Øpremer x višina)

Značilnosti: stabilna, dobra izraba prostora
Material:  barven podstavek, laminirana bukova plošča debeline 22 mm
Barva:  okvir: črni, plošča: bukov dekor
Mere: 900 x 720 mm (Øpremer x višina)

V današnjem svetu, jedilnice in kavni kotički 
ne služijo le svojemu namenu, ampak omogočajo predvsem 
sproščeno druženje zaposlenih. Prav zato želimo, da so 
ti prostori maksimalno udobni ter kljub temu ohranijo 
funkcionalnost. V duhu tega smo razvili nove produkte, ki 
povečujejo udobje zaposlenih v času odmora.

”
Barska miza

(Cena neto)

S N A C K 
TABLE O90
179 €/kom

(Cena neto)

S N A C K 
TABLE O110
213 €/kom

(Cena neto)

S N A C K 
BAR NEW
180 €/kom

m
etaloBox

NOVO!
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615 mm

400 mm

20
00

 m
m

Obešalnik 
za oblačila

Zračniki
na vratih

Poševna 
streha

Robustna izvedba, 
0.8-mm inox plošče 

INOX PR 2

(Cena neto)

653 €/kom

Kdaj izbrati INOX omare?
• ko je potrebno ustreči tudi najstrožjim 
 HACCP higienskim predpisom

• če iščete omaro, ki je enostavna za vzdrževanje

• če iščete omaro, ki nikoli ne bo rjavela

• če iščete omaro, ki jo lahko enostavno in brez skrbi 
 čistite z različnimi dezinfekcijskimi sredstvi

Osnovna oprema
obešalnik za obleke   /   vgrajena poševna streha   /   inox pločevina
zračniki na vratih   /   ključavnica je že všteta v ceno

NOVO!
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615 mm

400 mm

20
00

 m
m

615 mm

400 mm

400 mm

20
00

 m
m

500 mm

500 mm

400 mm
500 mm

2000 mm

910 mm

21
60

 m
m

21
60

 m
m

45
0 

 m
m

21
60

 m
m

600 mm

Kdaj izbrati INOX omare?
• ko je potrebno ustreči tudi najstrožjim 
 HACCP higienskim predpisom

• če iščete omaro, ki je enostavna za vzdrževanje

• če iščete omaro, ki nikoli ne bo rjavela

• če iščete omaro, ki jo lahko enostavno in brez skrbi 
 čistite z različnimi dezinfekcijskimi sredstvi

INOX PR 2

(Cena neto)

653 €/kom

INOX PR 2/4

(Cena neto)

867 €/kom

INOX BOX 15

(Cena neto)

1.774 €/kom

INOX LIGHT

(Cena neto)

741 €/kom

I N O X 
CLEAN 600

(Cena neto)

952 €/kom

I N O X  O P 
2 0 0 0  M M

(Cena neto)

698 €/kom

INOX garderobne omare

NOVO! NOVO! NOVO!

NOVO!NOVO!NOVO!

+386 2 621 0210
m

etaloBox
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76. WB NEW
Delovne mize z 
nosilnostjo 800 kg

C-FIX
Predalnik za orodje

WB
Delovne mize z 
nosilnostjo 1000 kg

PRACTICA
Delovni stoli

Vse to
je delavnica!

RACK
Regali



135.120. 128. 130.
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MULTI
Kombinirana omara
za skladiščenje

delavnica
+386 2 621 0210

EXPERT
Omare s posodami
za manjše predmete

PROFI
Omare z izvlečnimi predali 
za shranjevanje orodja

POISON
Omara za shranjevanje
kemikalij in strupov

Za vodenje uspešnega in kvalitetnega posla so potrebni tudi 
taki pogoji za delo. Zaradi tega je zelo pomembno, da opremite 
prostor s takimi omarami, mizami in stoli, ki Vam bodo omogočili 
kvalitetno delo. Če iščete odporno, multifunkcijsko opremo 
po ugodnih cenah, ste pri nas na pravem mestu. metaloBox® 
oprema za delavnice se dan za dnem dokazuje v več sto 
delavnicah ter konstantno izpopolnjuje.

Izberite 
za Vas primerno pohištvo 

ter se osredotočite
 na delo!

m
etaloBox
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Zaobljeni robovi

Noge z dodatno zaščito za 
podlago, ki nudijo hkrati tudi 
večjo stabilnost

Izvlečni predali do 90%
z nosilnostjo 70 kg

Nastavek za talno pritrditev 
za še večjo stabilnost

Centralna ključavnica (2 ključa) 
za enostavno zaklepanje vseh 
predalov

Kakovostna delovna 
plošča debeline 40 mm 
z nosilnostjo 800 kg

Možna tudi izbira po višini 
nastavljivih nogic

Izdelava nog v zaobljenem 
U-profilu za večjo robustnost

Stabilna ojačitev 
ogrodja oblike V

WB NEW 
delovne mize

Enostavna, vendar praktična miza s številnimi 

možnimi dodatki. Posebnost serije delovnih miz NEW® 

leži v njihovi praktičnosti, saj uporabniku ponujajo številne 

možne kombinacije različnih elementov. Zahvaljujoč temu 

so primerne za vsak tip podjetja z namenom, da vam olajšajo 

vsakdanja opravila.

”
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delavnica
+386 2 621 0210

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

- 880
1500
2000

700 360
400

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

1 omara
+2 kom polic

880
1500
2000

700 668
694

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

1 kom 880
1500
2000

700 574
626

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

2 kom 880
1500
2000

700 734
788

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

2 kom 880 2000 700 829

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

4 kom 880 2000 700 1.053

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

6 kom 880 2000 700 1.286

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

2 omara
+2 kom polic

/omara
880 2000 700 1.001

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

3 kom
+1 omara

+2 kom polic
880 2000 700 1.163

Delovne mize z nosilnostjo 800 kg

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

m
etaloBox

800 
kg

največja nosilnost

70 
kg/predal
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81
0 

m
m

700 mm 1200 mm

81
0 

m
m

700 mm 1200 mm

81
0 

m
m

700 mm 1200 mm

88
0 

m
m

700 mm 1500 mm

Delovne mize na kolesih

Na zalogi: Na zalogi:

Na zalogi:Na zalogi:

(Cena neto)

W B  R O L L 
1 2 0 0
400 €/kom

(Cena neto)

W B  R O L L 
1 2 0 0  H
935 €/kom

(Cena neto)

W B  R O L L 
1 2 0 0  D
614 €/kom

(Cena neto)

W B  N E W 
R O L L  1 5 0 0
534 €/kom

*Možna tudi izvedba širine 2000 mm

250 
kg

največja nosilnost

400 
kg

največja nosilnost

400 
kg

največja nosilnost

300 
kg

največja nosilnost
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670 - 1165 m

m

delavnica
+386 2 621 0210

Nastavljiva 
višina za lažje opravljanje 
specifičnih del.

Standardna 
višina ogrodja za nemoteč 
potek dela.

Standardne delovne mize

Nastavljive delovne mize

(Cena neto)

WB NEW 
2 0 0 0
400 €/kom

(Cena neto)

WB NEW 
UPP 2000
493 €/kom

m
etaloBox
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m

700 mm 2000 mm

Delovna plošča debeline 40 mm

Stabilna polica

Ključavnica z dvema ključema

Vzdržljivi izvlečni predali

Kvalitetno delo je možno opraviti le s kvalitetno opremo. 

metaloBox® WB serijo delovnih miz odlikuje kvaliteta, mize so praktične 

ter enostavne za uporabo.

Profesionalne 
delovne mize z visoko 

nosilnostjo!
”

(Cena neto)

W B  M G 
2 0 0 0  D H
1.245 €/kom

Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva in RAL 5015 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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delavnica
+386 2 621 0210

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

- 885
1500
2000

700 453
545

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

1 kom 
+ 1 omara

885
1500
2000

700 758
850

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

2 kom 
+ 2 omara

885
1500
2000

700 1.092
1.184

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

4 kom
+ 1 omara

885
1500
2000

700 1.184
1.245

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

3 kom
+ 3 omara

885 2000 700 1.397

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

7 kom
+ 1 omara

885 2000 700 1.459

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

9 kom 885 2000 700 1.488

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

3 kom 885
1500
2000

700 819
910

št. predalov višina (mm) širina (mm) globina (mm) Cena (neto)

6 kom 885
1500
2000

700 1.245
1.336

Na zalogi: Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Delovne mize, ki se lahko obremenijo do 1000 kg
m

etaloBox

1000 
kg

največja nosilnost
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Najpomembnejša vrednost regalov je praktičnost, ki jo izkusi  prav vsak uporabnik. Zaradi lahke konstrukcije 

in enostavne montaže so primerni za vsak še tako majhen prostor. Nudijo Vam zadostno nosilnost ter omogočajo 
širok krog uporabe, tako v pisarnah kot tudi v delavnicah.

”



1060 mm
420 mm

18
00

 m
m

83

delavnica
+386 2 621 0210

Enostavna montaža na „klik” Po višini nastavljive policeHrbtna križna povezava za  še 
večjo stabilnost

PVC podstavek profilov

Začetni 
element

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Na zalogi:

R90 1800 / 420
število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

Cena (neto) 130

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Na zalogi:

R90 1800 / 420 EXTR
število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

Cena (neto)  110

Nadaljevalni 
element

Light regali

(Cena neto)

R90 1800 / 420
130 €/kom

primerni za 
vsako pisarnomontaža ni 

vključena v ceno

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 9003 / bela Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox

450 
kg

največja nosilnost

90 
kg/polico
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1080 mm
420 mm

20
00

 m
m

Enostavna montaža na „klik”

primerni za 
vsako pisarno

Po višini nastavljive policeVelika nosilnost, visoko kvalitetne 
jeklene police

2000 mm visok 
regal RACK

Začetni 
element

Na zalogi:

RACK 2000 / 400

Cena (neto) 198

Nadaljevalni 
element

Na zalogi:

RACK 2000 / 400 EXTR

Cena (neto) 177

Začetni 
element

Na zalogi:

RACK 2000 / 500

Cena (neto) 230

Nadaljevalni 
element

Na zalogi:

RACK 2000 / 500 EXTR

Cena (neto) 211

montaža ni 
vključena v ceno

(Cena neto)

R A C K 
2 0 0 0  /  4 0 0
198 €/kom

5

2000

1080

420

150 kg

750 kg

5

2000

1080

520

150 kg

750 kg

5

2000

1040

520

150 kg

750 kg

5

2000

1040

420

150 kg

750 kg

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7038 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

750 
kg

največja nosilnost

150 
kg/polico

delavnica
+386 2 621 0210

m
etaloBox



86



87

20
00

 m
m

 + 
40

0 m
m

420 mm 1080 mm

Začetni 
element

Na zalogi:

RACK 2400 / 400

Cena (neto) 230

Nadaljevalni 
element

Na zalogi:

RACK 2400 / 400 EXTR

Cena (neto)  210

Začetni 
element

RACK 2400 / 500

Cena (neto) 264

Nadaljevalni 
element

Na zalogi:Na zalogi:

RACK 2400 / 500 EXTR

Cena (neto) 243

PVC podstavek profilovHrbtna povezava za  
še večjo stabilnost

(Cena neto)

R A C K 
2 4 0 0  /  4 0 0
230 €/kom

5

2400

1080

420

150 kg

750 kg

5

2400

1080

520

150 kg

750 kg

5

2400

1040

420

150 kg

750 kg

5

2400

1040

520

150 kg

750 kg

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

montaža ni 
vključena v ceno

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7038 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

primerni za 
vsako pisarno

delavnica
+386 2 621 0210

m
etaloBox

750 
kg

največja nosilnost

150 
kg/polico

2400 mm visok 
regal RACK
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1275 mm

1540 mm

840 mm

400 mm

670 mm

600 mm

20
00

 m
m

17
25

 m
m

13
40

 m
m

125 
kg/polc

(Cena neto)

TYRE BOY
437 €/kom

(Cena neto)

TYRE RACK
185 €/kom

(Cena neto)

T Y R E 
TROLLEY
539 €/kom

Shranjevanje 
pnevmatik

Ergonomski 
ročaj

Za 14 velikih 
pnevmatik

Galvanizirana 
jeklena plošča

Za 15 manjših 
pnevmatik

2 kolesi z zavorami

Na zalogi:

TYRE RACK

Cena (neto) 185
Na zalogi:

TYRE RACK EXTR

Cena (neto) 157

2000

1275

400

335 kg

1005 kg

2000

1210

400

335 kg

1005 kg

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

višina

širina

globina

nosilnost na polico

največja nosilnost

Masivni jekleni okvir

Široka, izbočena 
kolesa

V podjetjih, kjer so službena vozila je 
pomembno, da se shranijo zimsko/letne pnevmatike. 
Naše police oz. regali za shranjevanje ponujajo prav to, 
prostor je urejen, po drugi strani pa so priročno dostopne. 
Ostali dodatki, ki jih ponujamo pa le pripomorejo vašim 
zaposlenim, da jim premikanje pnevmatik ne povzroča 
težav oziroma večjega fizičnega napora.

”

montaža ni 
vključena v ceno

1005 
kg

največja nosilnost

250 
kg

največja nosilnost

200 
kg

največja nosilnost

335 
kg/polico

125 
kg/polico

Začetni 
element

Nadaljevalni 
element

TYRE RACK + TYRE RACK EXTR



460 mm 460 mm

600 mm

320 mm

400 mm

350 mm

520 mm

320 mm220 mm
555 mm820 mm

530 mm

250 mm
1170 m

m

 1270 m
m

1150 m
m

89

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210

Ročni transportni vozički

(Cena neto)

CARRY BOY 
P R O
204 €/kom

(Cena neto)

CARRY BOY 
S H O R T
78 €/kom

(Cena neto)

CARRY BOY 
L O N G
94 €/kom

Pnevmatika

Varnostni 
oprijem

Ojačana 
platišča

Ukrivljena križna 
podpora

Na vsakem delovnem mestu je potrebno stvari premikati 
hitro in enostavno. Nepogrešljiv pripomoček za to je ročni 
transportni voziček, ki je pri nas na voljo v 3 različicah. Naš PRO 
izdelek je pripomoček za profesionalni delovni prostor, s širšimi 
ali ožjimi kolesi, večjo nosilnostjo in za to popolnoma oblikovanimi 
udobnimi in ergonomskimi ročaji. Priporočamo osnovne tipe, če gre 
za premikanje lažjih in enostavnejših stvari.

”

200 
kg

največja nosilnost 

200 
kg

največja nosilnost 

300 
kg

največja nosilnost 
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Profesionalne industrijske podloge

EASY industrijske podloge

Ergonomična izvedba
z zračnimi mehurčki

Fleksibilna 
izvedba

(Cena neto)

CARPET EASY / 2
85 €/kom

(Cena neto)

CARPET PRO / 2
134 €/kom

CARPET EASY / 6

CARPET PRO / 6

CARPET EASY / 2

CARPET PRO / 2

216 €/kom

387 €/kom

85 €/kom

134 €/kom

dolžina
širina
debelina

dolžina
širina
debelina

dolžina
širina
debelina

dolžina
širina
debelina

2 m
0,9 m

9,5 mm

2 m
0,9 m

12,7 mm

6 m
0,9 m

12,7 mm

6 m
0,9 m

9,5 mm
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900 m
m

600 m
m

600 m
m

600 m
m

600 mm

250 mm

600 mm

600 mm

180 mm

180 mm180 mm 1200 mm

Varovalne kovinske ograje

(Cena neto)

P I L L A R 
SOLO 1000
85 €/kom

(Cena neto)

PILLAR U
6 0 0
197 €/kom

(Cena neto)

P I L L A R 
CORNER 600
339 €/kom

(Cena neto)

PILLAR U 
1 2 0 0
254 €/kom

Za vsako delovno mesto je zelo pomembno, da je 

varno. Pomembna ni samo varnost delavcev, ampak tudi 

varovanje zalog, proizvodnih strojev in stavbe. Pri tem 

vam pomagajo naše kovinske varovalne ograje, s katerimi 

so izpolnjeni vsi kriteriji. Zavaruje opredmetena sredstva 

pred poškodbami, delavce pa ščiti tudi tako, da opozarja 

na področja, kjer morajo biti med delovnim procesom bolj 

previdni.

”

Material: I. razredno jeko Osnovna barva: PILLAR SOLO 1000: RAL 1003 / rumena PILLAR U 600, PILLAR U 1200, PILLAR CORNER 600: RAL 1018 / rumena  
Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

stabilna kovinska konstrukcija   /   pritrdi se lahko na več točkah   /   črne nalepke za označevanje

Značilnosti:

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210
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Polička:

Nosilec za viličasti ključ:

Enojna kljukica:

Dvojna kljukica:

‘C’-držalo za orodje:

Ovalno držalo:

Magnet:

*Komplet vsebuje 5 kosov.

‘U’-držalo:

Nosilec za kladivo:

Nosilec za izvijače: Držalo za nastavke:Držalo za nastavke:

Dodatki za perforirane stene

(Cena neto)

WB X-HOLDER 1 NEW

12 €/kom
(Cena neto)

WB X-HOLDER 2

12 €/kom
(Cena neto)

WB X-HOLDER 3

12 €/kom
(Cena neto)

WB X-HOLDER 4

12 €/kom

(Cena neto)

WB X-HOLDER 5

12 €/kom
(Cena neto)

WB X-HOOK 1/SET 5

18 €/komplet*
(Cena neto)

WB X-HOOK 2/SET 5

18 €/komplet*
(Cena neto)

WB X-HOOK 3/SET 5

18 €/komplet*

(Cena neto)

WB X-HOOK 4/SET 5

18 €/komplet*
(Cena neto)

WB X-HOOK 5/SET 5

18 €/komplet*
(Cena neto)

WB X-HOOK 6/SET 5

28 €/komplet*
(Cena neto)

WB X-HOOK 7

12 €/kom
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(Cena neto)

TOOL PERFWALL-2

654 €/kom

(Cena neto)

TOOL PERFWALL-3

694 €/kom

(Cena neto)

TOOL PERFWALL-2/2D

854 €/kom

(Cena neto)

TOOL PERFWALL-3/2D

895 €/kom
(Cena neto)

TOOL PERFWALL-3/3D

1.028 €/kom
(Cena neto)

TOOL PERFWALL-3/4D

1.109 €/kom

(Cena neto)

TOOL PERFWALL-2/3D

988 €/kom
(Cena neto)

TOOL PERFWALL-2/4D

1.068 €/kom

Profesionalne omare za orodje
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Perforirana stena

Polica

Delovna miza

Slika je simbolična, orodje ni vključeno v ceno. Dodatke za perforirano steno najdete na strani 92. 

Luč z držalom

Za produktivno delo je neizbežna profesionalna oprema, 
ki omogoča opravljanje določenih specifičnih del. S 
pomočjo delovne mize lahko izberete le tiste dodatke, ki 
jih zares potrebujete ter s tem ne tratite časa in energije.

Produktivno, hitro in udobno delo 
bo zagotovljeno.

Profesionalna stena z dodatki

(Cena neto)

WB X-LIGHT 150/LL
251 €/kom

(Cena neto)

WB X-BACK 1500 NEW
205 €/kom

(Cena neto)

WB X-SHELF 150 NEW
77 €/kom

(Cena neto)

WB NEW 1500 H1
574 €/kom

Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Oprema na sliki je simbolična. Dodatke za perforirano steno najdete na strani 92.

Profesionalna stena z dodatki
delavnica

m
etaloBox

+386 2 621 0210

možna montaža 
na steno

Perforirane stene za stensko montažo

800

800

7 kg

Na zalogi:

PERFWALL 800
višina

širina

teža

Cena (neto)   99

800

1450

12 kg

Na zalogi:

PERFWALL 1450
višina

širina

teža

Cena (neto)   110

800

1950

16 kg

Na zalogi:

PERFWALL 1950
višina

širina

teža

Cena (neto)   145

Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Perforirana stena 
na kolesih

(Cena neto)

ROLLER 2/2S
833 €/kom

(Cena neto)

ROLLER 2/1S
694 €/kom

280 
kg

največja nosilnost 

280 
kg

največja nosilnost 

Oprema na sliki je simbolična. Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Lahko se obremeni do 10 kg,
višina se lahko prosto nastavi

2 kolesi z zavorami Perforirana stena, na katero lahko 
namestite artikle s strani 92
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250 
kg

največja nosilnost 

250 
kg

največja nosilnost 
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Naši delovni vozički so primerni za prena-
šanje velikih in težkih predmetov. Med različnimi 
modeli, boste zagotovo našli pravega za vas.

”Skladiščni voziček

Osnovna barva: RAL 5007 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

(Cena neto)

T R O L I 
LAMINO S 250
266 €/kom

(Cena neto)

T R O L I 
LAMINO L 250
294 €/kom

T R O L I 
LAMINO L 600
377 €/kom

600 
kg

največja nosilnost 

NOVO!

NOVO!

NOVO!

(Cena neto)
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1013 m
m

1013 m
m

694 mm

794 mm

966 mm

1316 mm

Na zalogi:

Na zalogi:

Osnovna barva: RAL 5015 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

4 kolesa: 2 fiksni in 2 vrtljivi

Delovna površina 
z veliko nosilnostjo

Ergonomičen ročaj

Skladiščni voziček

(Cena neto)

T R O L I
CLASSIC L
355 €/kom

(Cena neto)

T R O L I
CLASSIC XL
404 €/kom

300 
kg

največja nosilnost 

300 
kg

največja nosilnost 
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Premikanje težjih in večjih predmetov predstavlja 
resen problem, saj lahko privede do številnih poškodb delavcev. 
Naši skladiščni vozički vam ponujajo rešitev tudi za ta problem. 
Na voljo so v več različicah, velika nosilnost pa zagotavlja, da 
vam bodo zagotovo olajšali vsakdanja opravila.

”
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840 m
m

800 m
m

800 m
m

840 m
m

450 mm

450 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm
920 mm

920 mm

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Na zalogi:

Osnovna barva: RAL 5015 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

(Cena neto)

H A N D Y
SHELF-3 S
202 €/kom

(Cena neto)

H A N D Y
SHELF-3 M
285 €/kom

(Cena neto)

H A N D Y
SHELF-2 M
248 €/kom

(Cena neto)

H A N D Y
SHELF-2 S
177 €/kom

4 kolesa: 2 fiksni in 2 vrtljivi Polica z robomErgonomičen kovinski ročaj 
(HANDY SHELF-2 M in
HANDY SHELF-3 M)

Ergonomičen ročaj iz umetne mase
(HANDY SHELF-2 S in
HANDY SHELF-3 S)

400 
kg

največja nosilnost 

400 
kg

največja nosilnost 

150 
kg

največja nosilnost 

150 
kg

največja nosilnost 
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V proizvodnjah lahko prihranite ogromno časa, v kolikor orodja, ki ga potrebujete 
ne prenašate ročno, ampak za to uporabite primeren voziček. Naši skladiščni vozički nudijo 
enostavno rešitev ter vam prihranijo ogromno energije. 

”
Delovni voziček

(Cena neto)

C - R O L L 
760 / 730 2S
366 €/kom

(Cena neto)

C - R O L L 
780 / 580 2S
341 €/kom

Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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(Cena neto)

R U N N E R 
S M A L L - 3
368 €/kom

(Cena neto)

R U N N E R 
S M A L L - 2
282 €/kom

2 kolesi z zavorami Police nastavljive po višini 
pri večjem vozičku

Ergonomičen kovinski ročaj

Nosilnost na polico:
- zgornja: 80 kg
- spodnja: 300 kg

Nosilnost na polico:
- zgornja: 80 kg
- srednja: 90 kg
- spodnja: 300 kg

300 
kg

največja nosilnost 

300 
kg

največja nosilnost 
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Delovni pakirni vozičekZa prenašanje orodja ali drugih pripomočkov izberite enega izmed 
naših prodajnih vozičkov RUNNER. To vam bo prihranilo ogromno časa in manj 
fizičnega napora, obenem vam lahko služi kot premični regal in zagotovi red v 
skladišču oz. proizvodnji. 

”

(Cena neto)

R U N N E R 
B I G - 5
599 €/kom

(Cena neto)

R U N N E R 
B I G - 4
539 €/kom

(Cena neto)

R U N N E R 
B I G - 3
479 €/kom

Nosilnost na polico:
- zgornja: 150 kg
- srednja: 90 kg
- spodnja: 600 kg

Nosilnost na polico:
- zgornja: 150 kg
- srednji: 90 kg
- spodnja: 600 kg

Nosilnost na polico:
- zgornja: 150 kg
- srednje: 90 kg
- spodnja: 600 kg

600 
kg

največja nosilnost 

600 
kg

največja nosilnost 

600 
kg

največja nosilnost 

Osnovna barva: RAL 5015 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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800 mm
700 mm
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m

825 mm
720 mm

Zložljiva polica 
pri modelu POSTA TIP 3

Trak za pritrjevanje 
pri modelu POSTA TIP 2

2 fiksni kolesi, 
2 vrtljivi kolesi

Transportni voziček

Na zalogi:

Na zalogi:

(Cena neto)

P O S T A  
T I P  2
234 €/kom

(Cena neto)

P O S T A  
T I P  3
318 €/kom

400 
kg

največja nosilnost

400 
kg

največja nosilnost
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540 mm

12
50

 m
m

1500 mm

1150 mm

(Cena neto)

P A L L E T 
TRUCK BLACK
530 €/kom

Ročni paletni voziček
močni gumijasti ročaji   /   višina dviga: 85-200 mm   /   največja nosilnost: 2000 kg   /   ima certifikat ÜV / GS
enostaven za upravljanje   /   ročaj se lahko zasuka za 220

Osnovna oprema 

Če v podjetju uporabljate palete, sigurno potrebujete pomoč pri premikanju 
le-teh. Med številnimi možnostmi predlagamo in ponujamo voziček za palete. Z njegovo 
pomočjo lahko hitro in enostavno prestavite paleto, poleg tega pa je zaradi majhne 
potrebe po prostoru vedno na voljo tam, kjer ga največ rabimo. 

”

2000 
kg

največja nosilnost 

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210Osnovna barva: RAL 7024 / grafitno siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Gumijasta zaščita 
za robove predalov
(predalnik na kolesih)

Ročaj z možnostjo vstavka 
napisne etikete

Centralna ključavnica 
(2 ključa) za enostavno 
zaklepanje vseh predalov

Gumijasta podlaga za zaščito 
(predalnik na kolesih)

Opcijsko kovinski razdelilnik
Cena: od 36 € (neto cena)

Varnostni rob
(predalnik na kolesih)

Opcijsko PVC razdelilnik
Cena: od 53 € (neto cena)

4 kolesa, prvi dve kolesi se 
lahko blokirata

Možnost izbire 
gumijaste podlage 

za predale

Ergonomičen ročaj
(predalnik na kolesih)

(Cena neto)

C - R O L L
780 / 580 H3
613 €/kom
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12
15

 m
m

600 mm
731 mm

Pri delu si lahko prihranimo ogromno časa, če imamo vedno vse pri roki. metaloBox® 

predalniki so stabilni, praktičnih mer in se lahko izvlečejo za 90%. Primerni so za shranjevanje 

orodja, raznih rezervnih delov, vijakov in ostalih drobnarij. V njih najde vse svoje mesto. Pri izdelavi 

smo bili pozorni, saj se večina predalnikov zlahka prevrne, če izvlečemo več predalov hkrati, kar je 

lahko zelo nevarno. Zato so naši predalniki zasnovani tako, da lahko naenkrat izvlečete samo po en 

predal. S tem Vaše delo ni le olajšano, ampak tudi bolj varno.

”

Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210

višina predala (mm): 
1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 300

višina predala (mm): 
1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 300

višina predala (mm): 
1 x 150 / 2 x 300

višina predala (mm): 
3 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200

višina predala (mm): 
2 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 2 x 300

višina predala (mm): 
1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 1 x 250

Mobilni in fiksni predalniki

(Cena neto)

C - R O L L 
780 / 580 H3
613 €/kom

(Cena neto)

C - R O L L 
910 / 730 H4
735 €/kom

(Cena neto)

C - R O L L 
1060 / 730 H5
857 €/kom

(Cena neto)

C - F I X 
840 / 580 H3
526 €/kom

(Cena neto)

C - F I X 
1220 / 580 H9
1.016 €/kom

(Cena neto)

C - F I X 
1220 / 730 H6
857 €/kom

število predalov: 3 kom

število predalov: 3 kom število predalov: 9 kom število predalov: 6 kom

število predalov: 4 kom število predalov: 5 kom
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Povišani delovni stol 
s fiksnimi nogami 
primeren za proizvodnjo

(Cena neto)

PRACTICA
PLUS / FIX
171 €/kom

110 
kg

največja nosilnost 
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Idealna rešitev za vse, ki delajo za tekočim trakom, 

v delavnici ali za blagajno. Delovni stoli PRACTICA® razbremenijo 

hrbtenico in hrbtne mišice. So enostavni za čiščenje in nastavljivi po 

višini.

”

Delovni stoli 
s kolesi

(Cena neto)

P R A C T I C A
NORM / ROLL
132 €/kom

(Cena neto)

P R A C T I C A
W/R1/ROLL
97 €/kom

(Cena neto)

P R A C T I C A
W/R2/ROLL
72 €/kom

Delovni stoli

ergonomsko oblikovani za udoben položaj sedenja   /   izdelani iz umetne mase in enostavni za čiščenje
plastične noge, enostavne za čiščenje   /   lahko se naroči z ali brez koles
kromirani obroč za noge pri izvedbi PRACTICA PLUS/FIX

Sedišča:  PRACTICA PLUS/FIX in 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

Osnovna oprema

(Cena neto)

P RACT I C A 
F A B R I C / R
94 €/kom

110 
kg

največja nosilnost 

110 
kg

največja nosilnost 

110 
kg

največja nosilnost 

110 
kg

največja nosilnost 
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110 Posebno, perforacijsko sedalo 
in naslonjalo

Sedišče in naslonjalo 
se lahko nastavita 

posamično 

Asinkroni 
mehanizem

(Cena neto)

C O M F O R T
N O R M / F I X
254 €/kom

(Cena neto)

C O M F O R T
P L U S / F I X
287 €/kom

(Cena neto)

C O M F O R T
NORM/ROLL
254 €/kom

Profesionalni 
delovni stoli

ergonomično, udobno sedalo   /   po višini nastavljivo
podnožje iz trpežnega PVC materiala, enostavno za čiščenje   /   posebno, perforacijsko sedišče in naslonjalo
kot naslonjala in sedišča se lahko nastavi posebej- neodvisno drug od drugega   /   nosilnost 130 kg

Osnovna oprema

130 
kg

največja nosilnost 

130 
kg

največja nosilnost 

130 
kg

največja nosilnost 
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Nastavljiva višina 
sedišča

Delovni stol 
za proizvodnjo

posebno sedišče iz umetne mase   /   nastavljiva višina: od 660-990 mm
nosilnost 110 kg   /   globina sedišča: 220 mm   /   širina sedišča: 320 mm   /   nudi dobro podporo pri stoječem delu

Značilnosti:

(Cena neto)

PRACTICA
STAND-UP
202 €/kom

110 
kg

največja nosilnost 
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Blagovna skupina LIGHT® je primerna tako za proizvodnje kot za pisarne. Na policah, nosilnosti do 30 kg, lahko 
shranjujete mape, registre kot tudi rezervne dele ali lažje orodje. Varnostna ključavnica, ki se zaklepa v 2 točkah Vam zagotavlja 
maksimalno varnost. To omaro Vam priporočamo, če nimate potrebe po shranjevanju težkih orodij in rezervnih delov.
”Enostavno 

shranjevanje!

(Cena neto)

L I G H T
1850 / 800 
N E W
232 €/kom

(Cena neto)

L I G H T
1850 / 600 
N E W
195 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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„Večletno sodelovanje s podjetjem metaloBox® potrjuje, da so za nas parter 
na katerega se lahko zanesemo ter da njihovi proizvodi zadovoljujejo vse 
naše potrebe. Fleksibilnost in hitra izdobava sta nam omogočili pravočasen 
začetek v naši novi delavnici.”

Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Andrej Trekovan
vodja delavnice

To zanesljivo, praktično in kvalitetno omaro priporočamo tistim 
partnerjem, ki potrebujejo prostor za shranjevanje lažjega orodja, delov in 
pisarniške opreme.

Erika Kelemen / vodja prodaje

”
Omare za shranjevanje 
1850 mm

varnostna ključavnica v 2 točkah (2 ključa)   /   robustna vrata
4 police nastavljive po višini   /   nosilnost police do 30 kg

Osnovna oprema

(Cena neto)

L I G H T
1850 / 1000
N E W
270 €/kom

30 
kg/polico
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Priporočamo jo tistim uporabnikom, ki imajo na razpolago le malo prostora, ki bi ga želeli 
karseda praktično izrabiti za shranjevanje. Omare so optimalne za uporabo v pisarnah, ko želite 
shranjevati pisarniške potrebščine ali lažja orodja.

Agnes Laslo / vodja prodaje

”
Omare za shranjevanje 
1400 mm

varnostna ključavnica v 2 točkah (2 ključa)   /   robustna vrata   /   nosilnost police do 30 kg
3 po višini nastavljive police

Osnovna oprema

(Cena neto)

L I G H T 
1400 / 600 
N E W
163 €/kom

(Cena neto)

L I G H T 
1400 / 800 
N E W
188 €/kom

(Cena neto)

L I G H T 
1400 / 1000 
N E W
220 €/kom

30 
kg/polico
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Omare za shranjevanje 1000 mm

(Cena neto)

LIGHT 600 
MINI NEW
147 €/kom

(Cena neto)

LIGHT 800 
MINI NEW
195 €/kom

(Cena neto)

LIGHT 1000 
MINI NEW
219 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210
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To so profesionalne omare za shranjevanje orodij, 
prilagojene vsem potrebam proizvodenj in delavnic. Pocinkane 
police, ki se lahko obremenijo do 130 kg, so hkrati enostavne za 
čiščenje. Vrata omare so masivna in se zaklepajo v 3 točkah.

”

Pocinkane 
police

Ojačane kovinske 
police, ki lahko 
zdržijo težo do 130 kg

Poglobljena varnostna
ključavnica, ki se zapira
v 3 točkah

Omare STRONG®
- vzdržljivost, ki traja!

(Cena neto)

S T R O N G
1000 / 1000 G
306 €/kom

(Cena neto)

S T R O N G
1980 / 1000 G
397 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Močna, masivna, zanesljiva omara, ki omogoča veliki 
izkoristek prostora. Priporočamo jo vsem partnerjem, ki želijo 
varno shraniti težko orodje, manjše stroje in rezervne dele.

Anita Olah / menedžer prodaje

”
Omara za

shranjevanje
za velike 

obremenitve!

Omare z večjo nosilnostjo 
za shranjevanje orodja

(Cena neto)

S T R O N G
1000 / 1000 B
306 €/kom

(Cena neto)

S T R O N G
1980 / 1000 B
397 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: ohišje: RAL 7035 / svetlo siva; vrata: RAL 5010 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

130 
kg/polico
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varnostna ključavnica (2 ključa)   /   predal za monitor   /   predal za tipkovnico in miško
priročne odprtine za kable   /   1 polica v večjem predalu   /   prezračevalne odprtine v spodnjem delu   /   steklo v zgornjem delu

Osnovna oprema

(Cena neto)

PC 24” NEW
413 €/kom

Sodobno proizvodnjo in delavnico si je 
nemogoče predstavljati brez pomoči računalnikov. 
Le-te je velikokrat potrebno ustrezno zaščititi, 
bodisi pred poškodbami, umazanijo, krajo ali 
nepooblaščeno uporabo. Rešitev za ta problem vam 
nudijo metaloBox omare PC®, ki zaradi svoje izredno 
praktične oblike zagotavljajo nemoteno delovanje 
vaših naprav v vseh okoljih.

” Omara za računalnike 24”

Predal za monitor: 
535 x 595 x 235 mm (višina x širina x globina) 

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7005 / siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Predal
za tipkovnico 
se lahko zaklene 

Dizajnersko, 
zaobljeni
korpus omare

Stranska vrata 
za lažji dostop
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NOVO!

(Cena neto)

P A L L E T 
CONTAINER
122 €/kom

(Cena neto)

R U N N E R 
HEAVY 1200
562 €/kom

Paletni kontejner

združljivo z 1200 x 800 mm EURO paletami   /   zložljiva vratica   /   galvanizirano jeklo   /   zložijo in namestijo se 
lahko diagonalno ter drug na drugega, ob upoštevanju nosilnosti

Značilnosti:

Zložljiva vrata

Prilagojeno 
velikosti 
standardne 
EURO palete

Paleta na sliki je samo simbolična, 
cena velja samo za paletni box. 

Voziček z veliko 
nosilnostjo

Na voljo tudi z manjšimi 
dimenzijami cena 

499 €/kom  (Cena neto)

ustreza EN 1757-3 standardu   /   2 kolesi z zavoro, 2 kolesi, ki se obračata
velika nosilnost 600 kg, od tega znaša nosilnost zgornje police je 200 kg

Značilnosti:

Na zalogi:

600 
kg

največja nosilnost 
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Razporedite 
predmete in 

prihranite čas 
zaposlenih!

Lahko jo naročite z opremo v 5 različicah, pri katerih smo uporabili 
4 različne mere posod za shranjevanje. V posode lahko shranite vse rezervne 
dele, ki jih potrebujete pri proizvodnji, manjše orodje, vijake in se s tem izog-
nete neredu. Z omaro EXPERT® bo vedno vse urejeno in na dosegu roke.

”Omara EXPERT®
- rešitev za 

nepotreben nered! Mere: 81 x 91 x 300 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode: 2 kg 
Prostornina: 2 l

Mere: 125 x 150 x 235 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode:  10 kg 
Prostornina:  4,5 l

(Cena neto)

EXPERT A - 32
718 €/kom

(Cena neto)

EXPERT B - 38
791 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT
B L U E
4,60 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT 
Y E L L O W
3,40 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Zelena posodica: 32 kom
Skupaj: 32 kom

Rumena posodica: 18 kom
Zelena posodica: 20 kom
Skupaj: 38 kom
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Mere: 150 x 205 x 355 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode: 25 kg 
Prostornina: 11 l

Mere: 81 x 185 x 300 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode: 5 kg 
Prostornina: 4,5 l

*K vsaki posodi lahko naročite tudi 
pripadajoči kartonček za označevanje. 
En komplet vsebuje 50 označb.

Označba za posodo

(Cena neto)

EXPERT C - 48
827 €/kom

(Cena neto)

EXPERT D - 51
876 €/kom

(Cena neto)

EXPERT E - 74
975 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT 
G R E E N
6,60 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT 
R E D
5,70 €/kom

(Cena neto)

OZNAČBA ZA POSODO

6,80 €/komplet*

Omare s posodami 
za manjše predmete
poglobljena varnostna ključavnica, ki se zapira v 3 točkah   /   robustne police
nastavljive police po višini   /   nosilnost police do 50 kg

Osnovna oprema

Rumena posodica: 36 kom
Zelena posodica: 12 kom
Skupaj: 48 kom

Rdeča posodica: 15 kom
Rumena posodica: 24 kom
Zelena posodica: 12 kom
Skupaj: 51 kom

Modra posodica: 54 kom
Zelena posodica: 20 kom
Skupaj: 74 kom
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(Cena neto)

E X P E R T 
OPEN A-32
644 €/kom

(Cena neto)

E X P E R T 
OPEN C-48
718 €/kom

(Cena neto)

E X P E R T 
OPEN B-38
681 €/kom

(Cena neto)

E X P E R T 
OPEN D-51
803 €/kom

(Cena neto)

E X P E R T 
OPEN E-74
901 €/kom

Omare brez vrat 
s posodicami
pocinkane police   /   nastavljive police po višini   /   nosilnost police do 50 kg

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

Zelena posodica: 32 kom
Skupaj: 32 kom

Rumena posodica: 18 kom
Zelena posodica: 20 kom
Skupaj: 38 kom

Rumena posodica: 36 kom
Zelena posodica: 12 kom
Skupaj: 48 kom

Rdeča posodica: 15 kom
Rumena posodica: 24 kom
Zelena posodica: 12 kom
Skupaj: 51 kom

Modra posodica: 54 kom
Zelena posodica: 20 kom
Skupaj: 74 kom
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Mere: 81 x 91 x 300 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode: 2 kg 
Prostornina: 2 l

Mere: 125 x 150 x 235 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode:  10 kg 
Prostornina: 4,5 l

Mere: 150 x 205 x 355 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode:  25 kg 
Prostornina:: 11 l

Mere:: 81 x 185 x 300 mm 
(višina x širina x globina)
Nosilnost posode:: 5 kg 
Prostornina: 4,5 l

*K vsaki posodi lahko naročite tudi 
pripadajoči kartonček za označevanje. 
En komplet vsebuje 50 označb.

Označba za posodo

(Cena neto)

PB EXPERT
B L U E
4,60 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT 
G R E E N
6,60 €/kom

(Cena neto)

PB EXPERT 
R E D
5,70 €/kom

(Cena neto)

OZNAČBA ZA POSODO

6,80 €/komplet*

(Cena neto)

PB EXPERT 
Y E L L O W
3,40 €/kom

(Cena neto)

EXPERT MINI I-32
483 €/kom

(Cena neto)

EXPERT MINI K-44
502 €/kom

(Cena neto)

EXPERT MINI G-16
369 €/kom

(Cena neto)

EXPERT MINI H-26
418 €/kom

Majhna omara s posodicami
pocinkane police   /   nastavljive police po višini   /   nosilnost police do 50 kg
poglobljena varnostna ključavnica, ki se zapira v 3 točkah / robustna vrata

Osnovna oprema

Zelena posodica: 16 kom
Skupaj: 16 kom

Rumena posodica: 18 kom
Zelena posodica: 8 kom
Skupaj: 26 kom

Modra posodica: 36 kom
Zelena posodica: 8 kom
Skupaj: 44 kom

Rdeča posodica: 10 kom
Rumena posodica: 18 kom
Zelena posodica: 4 kom
Skupaj: 32 kom
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V proizvodnji se večkrat pojavi potreba po 
določenih rezervnih delih, ki morajo biti vedno na 
dosegu roke. V nasprotnem primeru po nepotrebnem 
izgubljamo čas z iskanjem ter se zaradi tega ne moremo 
povsem posvetiti delu. Stenska omara je prava rešitev 
za ta problem, saj vam omogoča enostavno in pregledno 
shranjevanje.

” Stenska omara 
s posodicami

možna montaža 
na steno

z 12 posodicami

z 20 posodicami

varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   police z robom – enostavne za čiščenje
primerna za montažo na zid   /   enovratna omara, po višini nastavljive police

Osnovna oprema

(Cena neto)

E X P E R T 
W A L L Y
3 8 / 4 7
158 €/kom

(Cena neto)

E X P E R T 
W A L L Y
5 8 / 4 7
195 €/kom

2 polici

4 police

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 9003 / bela Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Najmanjše stvari se tudi najhitreje 
izgubijo. Za shranjevanje najmanjših rezervnih delov 
smo razvili omaro, ki vam nudi rešitev za ta problem, 
saj omogoča enostavno in pregledno shranjevanje 
drobnega materiala in rezervnih delov.

”Omara za shranjevanje 
drobnega materiala

57 kom posod
- 55 kom LILIPUTI BOX 1

 (35 x 52 x 138 mm)

- 2 kom LILIPUTI BOX 2

 (57 x 136 x 136 mm)

40 kom posod
- 40 kom LILIPUTI BOX 4

 (50 x 76 x 163 mm)

možna montaža 
na steno

(Cena neto)

LILIPUTI C-57
132 €/kom

(Cena neto)

LILIPUTI D-40
158 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 5002 / modra Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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126 Pogosto se pojavljajo potrebe za shranjevanje stvari, ki so prevelike za omare standardnih dimenzij. Med 

našimi omarami, boste zagotovo našli pravo za vas. MAXXX® omara s svojo izjemno širino ponuja zadosti prostora za 

vsako orodje. Omari DEEP® pa sta še posebej primerni za shranjevanje večjih kovčkov za orodje ali raznih posod. Police 

z nosilnostjo 100kg pa poskrbijo, da lahko brez skrbi uporabite vsak kotiček omare.

”

(Cena neto)

M A X X X
1 2 0 0 !
490 €/kom

3 točkovna ključavnica (DEEP EXTRA 800! in MAXXX1200!)   /   2 točkovna ključavnica (DEEP 625!)
4 galvanizirane, po višini nastavljive police   /   nosilnost police do 100 kg

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

100 
kg/polico

Profesionalci 
za večje omare! 
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Omare EXTRA dimenzij

(Cena neto)

D E E P
6 2 5 !
575 €/kom

(Cena neto)

D E E P 
EXTRA 800!
808 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

100 
kg/polico
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Ključavnica, ki se 
zapira v 2 točkah

Predali s krogličnimi 
ležaji, obremenitev 
70 kg/predal

Galvanizirane, ojačane police,
ki se lahko obremenijo
do 100 kg/polico in 
nastavijo po višini

Vrata z možnostjo 
širšega odpiranja

Predalčne omare z veliko nosilnostjo PROFI® ponujajo najboljše rešitve za shranjevanje 

različnega orodja. Predali s krogličnimi ležaji ponujajo možnost urejenega shranjevanja drobnih 

predmetov. Police, ki se lahko obremenijo do 100 kg, pa varno shranjevanje večjega orodja.

”Drobni predmeti najdejo svoj 
prostor v predalih!

(Cena neto)

P R O F I
1 95 0/ 1 000/ 2
774 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

100 
kg/polico

70 
kg/predal
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Omare z izvlečnimi predali 
za shranjevanje orodja

(Cena neto)

P R O F I
195 0/ 1 000/ 3
868 €/kom

(Cena neto)

P R O F I
1950/1000/4
1.001 €/kom
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Popolna 
varnost!

(Cena neto)

P O I S O N
1950/500
563 €/kom

(Cena neto)

P O I S O N
1 0 0 0 / 9 3 0
514 €/kom
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Serija omar POISON® služi za shranjevanje nevarnih strupov in kemikalij, 
barv ter ostalih sredstev. Omare niso le atraktivnega videza, ampak ustrezajo 
tudi vsem predpisom za shranjevanje. V vsaki omari so police z visokim robom 
iz posebnega materiala, odpornega proti jedkim snovem. Omara je masivna, 
vrata pa se zapirajo v 3 točkah. Perforacije v kotih vrat omogočajo konstantno 
prezračevanje.

”

Varnostna ključavnica,
zaklepanje v 3 točkah

4 posode z visokim
robom iz materiala
odpornega proti
jedkim snovem

Perforacije za
prezračevanje

Omare za shranjevanje 
kemikalij in strupov

(Cena neto)

P O I S O N
1 9 5 0 / 9 3 0
600 €/kom

varnostna ključavnica v 3 točkah   /   police z visokim robom iz materiala, odpornega proti jedkim snovem
primerna za shranjevanje nevarnih snovi   /   2 polici pri nizkih omarah in 4 police pri visokih omarah

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: ohišje: RAL 7035 / svetlo siva; vrata: RAL 1023 / rumena Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

80 
kg/pladenj
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Omara s površino
za pisanje je idealna 
za vsa administrativna dela

Izvlečni predal, 
1 kom

Kolesa za večjo 
mobilnost

HELPI® je idealen pripomoček za 
administrativna dela v skladiščih in pri tekočih 
trakih. Ima praktično površino za pisanje ter 
omogoča natančno, udobnejše in hitrejše 
opravljanje dela. V spodnjem delu omare, ki 
ga je mogoče zakleniti, lahko hranite različne 
vrste formularjev in map. Ena izmed dobrih 
lastnosti omare je tudi, da omogoča izredno 
mobilnost - zaposleni lahko pelje svojo 
pisarno s seboj.

” Omare 
s površino za pisanje
varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   površina za pisanje s praktičnim robom
1 predal ki se lahko izvleče + 1 polica, ki se lahko nastavi po višini
zaradi koles je omara enostavna za premikanje   /  zadnji dve kolesi se lahko blokirata 
na površini za pisanje boste hitro in enostavno opravili administrativna dela

Osnovna oprema

(Cena neto)

H E L P I
COMPLET
281 €/kom

(Cena neto)

H E L P I
CABINET
195 €/kom

(Cena neto)

H E L P I 
CABINET + ROLL
256 €/kom

(Cena neto)

H E L P I 
CABINET + TOP
232 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Lovilna posoda 
za tekočine

Galvanizirana 
polica

Arhivska omara s pleksi steklom
varnostna ključavnica v 3 točkah (2 ključa)   /   vrata s pleksi steklom
4 police z robom iz pločevine odporne proti jedkim snovem (TRANSP POISON 1950)
4 nastavljive police (TRANSPARENTO 1950)

Osnovna oprema

(Cena neto)

TRANSPARENTO 
1 9 5 0
646 €/kom

(Cena neto)

TRANSP POISON 
1 9 5 0
833 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

70 
kg/polico

70 
kg/pladenj

Vrata s pleksi steklom, 
ki se ne razleti, 
če se razbije
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134 Smarto omara 
za shranjevanjeKo šteje vsak kotiček

- pametna rešitev za najboljši izkoristek prostora

(Cena neto)

S M A R T O
CLEAN NEW
219 €/kom

(Cena neto)

S M A R T O
LIGHT NEW
182 €/kom

(Cena neto)

S M A R T O
WARDROBE NEW
208 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

40 
kg/polico

40 
kg/polico

(Cena neto)

C L E A N
1800/600
N E W
256 €/kom

Omare za shranjevanje
opreme za čiščenje
varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   4 police   /   robustna vrata 
prostor za shranjevanje metle

Osnovna oprema

Kombinirane omare
za shranjevanje

2 točkovna varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   razdelilna stena na sredini   /   robustna vrata
3 po višini nastavljive police v desnem prekatu   /   1 držalo za predelno steno v levem prekatu

Osnovna oprema

(Cena neto)

M U L T I 
1800/1000 
N E W
299 €/kom
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Koš za ločevanje 
odpadkov
Značilnosti: 

- kapaciteta 90 litrov
- nihalni pokrov

Možne barve:
- modra
- zelena
- rdeča
- rumena

Nihalni pokrov

Snemljiv pokrov

(Cena neto)

SELECT 90L
147 €/kom

(Cena neto)

N A L E P K E
10 €/komplet

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Koš za ločevanje 
odpadkov

odpadki
m

etaloBox
+386 2 621 0210

Zabojniki za odpadke
Značilnosti:

- kapaciteta 240 litrov
- največja obremenitev 100 kg
- primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov
- ustrezajo DIN 30 740 standardom
- odporni na UV sevanje
- masivna PVC osnova 
- 2 kolesi za enostavno premikanje
- ročaj za udobno uporabo

Možne barve:
modra / zelena / rumena / črna 

(Cena neto)

BIN 240L
71 €/kom
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Industrijski zabojniki 
za odpadke
Značilnosti:

- kapaciteta 1100 litrov
- največja nosilnost 440 kg
- primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov
- ustrezajo EN 840-3 in EN 840-2 standardom
- odporni na UV sevanje in biološke vplive
- nihalni pokrov
- 2 kolesi z zavoro, 2 vrtljivi kolesi

Možne barve:
- modra
- zelena
- rdeča
- rumena
- črna

(Cena neto)

BINGO 1100L
384 €/kom
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NOVO!

Vroče pocinkani zabojnik
za odpadke
Značilnosti:

- kapaciteta 1100 litrov
- nosilnost 440 kg
- primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov
- 2 kolesi z zavoro, 2 vrtljivi
- vroče pocinkana površina, ustreza EN ISO 1461 standardu
- debelina materiala 1,25 mm

(Cena neto)

BINGO 1100L 
G A L V A N
833 €/kom
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(Cena neto)

OUTDOOR 
W O O D
254 €/kom

(Cena neto)

S M O K E 
BLACK 30L
131 €/kom

(Cena neto)

OUTDOOR 
PLAST 94L
368 €/kom

(Cena neto)

O U T D O O R 
METAL 60L
282 €/kom

Kapaciteta: 33 lKapaciteta: 30 l Kapaciteta: 94 lKapaciteta: 60 l

Zunanji koši za odpadke

Odpirajoči okvir 

Odstranljiv 
pepelnik

Galvanizirana 
notranjost

Odstranljiv 
jekleni koš

V kolikor iščete zunanji koš za odpadke, ki bo hkrati tudi estetskega videza, lahko 
izbirate med našimi najbolj prodajanimi modeli. Izberite tistega, ki se najbolj sklada z videzom 
vašega podjetja ter poskrbite za čistočo. Vsak koš ima posodo, ki jo lahko enostavno spraznite.
”

Trpežna PVC 
izdelava

Odstranljiv
pepelnik

Snemljiva 
notranja posoda
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Univerzalni industrijski zabojnik

(Cena neto)

JOKER 120L
90 €/kom

odpadki
m

etaloBox

Naš univerzalni zabojnik je zelo uporaben v vsakem industrijskem okolju. Zaradi širokega kroga uporabe, ga 
lahko po potrebi enostavno premeščate med posameznimi proizvodnimi postajami. Poleg tega, da ga uporabljate kot 
zbiralec odpadkov, je idealen tudi za zbiranje proizvodnih ostankov ali služi kot zaboj za shranjevanje.
”

Značilnosti:

- kapaciteta 120 litrov
- 2 ročaja
- robustna PVC izdelava

+386 2 621 0210
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Zunanje klopi
Značilnosti:

- barvane borove letvice
- največja obremenitev 400 kg, na vsaki strani 200 kg 
- galvaniziran jekleni okvir (PICNIC ALU)
- zložljivo sedišče (PICNIC WOOD)
- zaščiteno s premazom pred vremenskimi vplivi

(Cena neto)

PICNIC ALU
539 €/kom

(Cena neto)

PICNIC WOOD
340 €/kom

Galvaniziran 
jekleni okvir

Masivno borovo ogrodje 

Zložljivo sedišče (PICNIC WOOD)

Barvane borove letvice
sedišča in mize

400 
kg

največja nosilnost 

400 
kg

največja nosilnost 

Na voljo tudi z naslonom
Cena: od 711 € (cena neto)



143Naše zunanje klopi zaposlenim nudijo 
maksimalno udobje. Nahajajo se lahko pred 
pisarno, tovarno ali halo, kjer si lahko privoščite 
hitro kavo, zajtrk ali odmor. Svež zrak zaposlenim 
vedno pomaga, da si zbistrijo misli ter se z novim 
zagonom vrnejo na delovno mesto. Trpežen dizajn 
je odporen na vemenske vplive ter vam zagotavlja 
dolgotrajno uporabo.

”
na prostem

m
etaloBox

+386 2 621 0210
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Značilnosti:
- lahko se pritrdi v tla
- galvanizirana jeklena konstrukcija 
- valovita jeklena streha 

(Cena neto)

S H E L T E R 
2 2 0 0
1.113 €/kom

(Cena neto)

S H E L T E R 
2 2 0 0  E X T R
910 €/kom

Z A Č E T N I
E L E M E N T

NADALJEVALNI
E L E M E N T

STROŠEK MONTAŽE NI VKLJUČEN V CENO!
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Kovinski nadstrešek

Značilnosti:

- lahko se pritrdi v tla
- galvanizirana jeklena konstrukcija
- valovita jeklena streha

(Cena neto)

S H E L T E R
2 2 0 0
1.113 €/kom

na prostem
m

etaloBox

Naš kovinski nadstrešek je prava izbira za vas. Masivna pocinkana zasnova zagotavlja, da ga boste 
lahko uporabljali dalj časa. Ker ga lahko razširite z dodatki, lahko površino uporabe kadar koli povečate. 
Možnost uporabe je neskončna: pod njo lahko shranite kolesa; z našimi zunanjimi klopmi lahko postavite 
zaščiteno počivališče za svoje zaposlene; pod njo lahko hranite selektivne koše za odpadke, tako da služijo 
čim dlje iz dneva v dan; postavite avtomat pijač, da lahko obiskovalci in dobavitelji, ki prihajajo k vam, 
prijetno počakajo na vrsto. Ne omejujte možnosti, pustite domišljiji prosto pot.

”

Začetni
element

Na zalogi:

SHELTER 2200

Cena /neto/ 1.113

Nadaljevalni
element

Na zalogi:

SHELTER 2200 EXTR

Cena /neto/ 910

2170

2000

2250

2170

2000

2250

višina

širina

globina

višina

širina

globina

+386 2 621 0210

SHELTER 2200 + SHELTER 2200 EXTR

STROŠEK MONTAŽE NI VKLJUČEN V CENO!
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(Cena neto)

BIKE STOP 5
153 €/kom

(Cena neto)

OP OUTDOOR 
2000 MM
283 €/kom

Značilnosti:

- galvanizirane noge
- primerno za zunanjo uporabo, PVC letve

Značilnosti:

- za shranjevanje do 5 koles
- možna pritrditev v tla
- galvanizirano

Možno tudi v dolžini 
1000 mm. 

Zunanja klop 

Stojalo za kolesa
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Značilnosti:
- vroče pocinkano
- odporna na vremenske vplive
- trpežna streha
- lahko se dvigne s paletnikom / viličarjem
- zapira se z obešanko
- max. obremenitev:
 GAS CAGE 6x33 kg
 GAS CAGE EXTR: 12x10 kg

Na voljo tudi brez police, 
za shranjevanje visokih jeklenk

(Cena neto)

G AS  C A G E 
1 2 X 1 0  KG
1.333 €/kom

Mrežasta kletka 
za shranjevanje jeklenk Če želite varno shraniti jeklenke, potrebujete praktično 

rešitev, ki mora seveda zadoščati vsem predpisom. Naša nova blagovna 
skupina GAS CAGE, ki je na voljo v dveh različnih dimenzijah, vam 
ponuja idelano rešitev za to.

”

NOVO!

na prostem
m

etaloBox
+386 2 621 0210



157.

148

153.151.150. DOCUMENT  
Pisarniška omara z dvojnimi vrati
Klasična rešitev

ROLO  
Omara z rolo vrati
Rešitev za ozke prostore

SLIDE  
Pisarniška omara z drsnimi vrati
Za popolni izkoristek prostora

Vse za pisarno

START
Pisarniški stol
Udobje v pisarni 
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167. 169. 165.159.START
Pisarniški stol
Udobje v pisarni 

pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210

FILE 
Predalčna pisarniška 
omara za shranjevanje visečih map
Hitro in enostavno arhiviranje

SAFE 
Pisarniški trezorji
Varno shranjevanje

DESK PRO 
Po višini nastavljiva pisarniška miza
Praktična rešitev

FIRE 
Protipožarne pisarniške omare
Za zaščito papirne dokumentacije

Izgled, 
uporabnost 
in trajnost!  

To je pri 
nas standard!

Naše kovinske pisarniške omare so varnejše in 
modernejše od večine standardnih omar na tržišču. 
V naši bogati ponudbi lahko najdete omaro za 
shranjevanje vseh vrst pisarniških materialov. Pri 
izbiri Vam bomo z veseljem pomagali.
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Omara ROLO® je praktična, nudi dober izkoristek prostora ter se prilagodi 
vsaki pisarni.”

Pisarniške
omare z rolo vrati

slide lock ključavnica (z dvema ključema)   /   lahka konstrukcija, neslišno odpiranje
vrata se z lahkoto odpirajo in so iz trpežnega materiala
2 po višini nastavljivi polici (pri modelu ROLO 1200/1000)
4 po višini nastavljive police (pri modelu ROLO 1950/1000)

Osnovna oprema

(Cena neto)

R O L O
1200/1000
477 €/kom

(Cena neto)

R O L O
1950/1000
563 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče drsna vrata so narejena iz trpežnega materiala Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

50
kg/polico
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slide lock ključavnica (z dvema ključema)   /   lahka konstrukcija, neslišno odpiranje
vrata se z lahkoto odpirajo in so iz trpežnega materiala
2 po višini nastavljivi polici (pri modelu ROLO 1200/1000)
4 po višini nastavljive police (pri modelu ROLO 1950/1000)

pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210

Zaradi klasičnega dizajna, popolne varnosti in idelane izdelave je omara DOCUMENT® 
najboljša spremljevalka vsake pisarne.

Kovinske omare za 
shranjevanje dokumentov

”
varnostna ključavnica v 3 točkah (2 ključa)   /   4 po višini nastavljive police (DOCUMENT 1980/1000)
1 po višini nastavljiva polica (DOCUMENT 1000/1000)   /   nosilnost police do 50 kg

Osnovna oprema

(Cena neto)

DOCUMENT
1 9 8 0 / 1 0 0 0
345 €/kom

(Cena neto)

DOCUMENT
1 0 0 0 / 1 0 0 0
282 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

50
kg/polico
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(Cena neto)

S L I D E
2000/1200
477 €/kom

(Cena neto)

S L I D E
900/1200
341 €/kom

40
kg/polico
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Omara SLIDE® je idealen pripomoček za vsako pisarno. Zahvaljujoč drsnim vratom lahko 
pridete do željene dokumentacije tudi v majhnem prostoru. Različne dimenzije omar nudijo odlične 
možnosti za edinstveno podobo pisarne po vaših željah.

”

Pisarniške omare 
z drsnimi vrati

(Cena neto)

S L I D E
2000/1800
563 €/kom

(Cena neto)

S L I D E
900/1800
427 €/kom

varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   police nastavljive po višini   /   nosilnost police do 40 kg

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

40
kg/polico
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Posebne rešitve 
za pisarne

(Cena neto)

S L I D E
2000/1 200
477 €/kom

(Cena neto)

S L I D E
2000/1800
563 €/kom

(Cena neto)

S L I D E
PUT-ON 1200
304 €/kom

(Cena neto)

O P E N 
2000/1 200
452 €/kom

(Cena neto)

O P E N 
9 0 0 / 1 2 0 0
304 €/kom

(Cena neto)

O P E N 
9 0 0 / 1 8 0 0
380 €/kom

(Cena neto)

O P E N 
2000/1800
550 €/kom

(Cena neto)

S L I D E
PUT-ON 1800
366 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Posebne rešitve 
za pisarne

pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210

(Cena neto)

W A L L Y
7 8 0 / 5 5 0
182 €/kom

(Cena neto)

W A L L Y
5 8 0 / 4 7 0
132 €/kom

(Cena neto)

W A L L Y
3 8 0 / 4 7 0
121 €/kom

(Cena neto)

W A L L Y
3 8 0 / 5 5 0
147 €/kom

možna montaža 
na steno

Stenska arhivska 
omara
centralna ključavnica (2 ključa)   /   police z robom, ki jih enostavno očistite
brez ostrih robov   /   primerne za stensko montažo

Osnovna oprema
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Z našimi izdelki bi radi 
izpolnjevali različne zahteve: naj 
se gre za pisarno, za preprosto 
tovarniško ali delavniško okolje ali 
bolj profesionalno, bolj elegantno 
vzdušje. S pomočjo našega 
pisarniškega programa, si boste sedaj 
lahko enostavno in udobno opremili 
vašo pisarno. Pri izbiri artiklov, smo 
namreč posebno pozornost namenili 
praktičnim detajlom ter usklajevanju 
posameznega pohištva. Rešitev za vse 
ponujajo mize v različnih velikostih in 
barvah, predalniki na kolesih v dveh 
osnovnih barvah in različni modeli 
pisarniških stolov.

”

NOVO!

(Cena neto)

DESK PRO 
1 2 0 / 8 0
287 €/kom

(Cena neto)

C O N T I 
O F F I C E 
W  N E W
184 €/kom (Cena neto)

D E S K  P R O 
1 6 0 / 8 0  U P
524 €/kom
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Pisarniški stoli

(Cena neto)

SIT PRO + ARM
241 €/kom

Profesionalni pisarniški stol

(Cena neto)

S I T  1 0 0
130 €/kom

Značilnosti:
- višina sedišča 470-580 mm
- celotna višina 1045-1155 mm
- asinkroni mehanizem za nastavitev
- po višini in širini nastavljiv naslon za roke
- mrežasti naslon za hrbet
- nosilnost: 110 kg

Na voljo tudi z nasloni za roke, 151 €/kom

Na voljo tudi z nasloni za roke, 184 €/kom

Po višini in širini 
nastavljiv naslon 
za roke

Sinkroni mehanizem 
za nastavitev

Mrežasti 
naslon za hrbet

Značilnosti:
- visoko, ergonomsko naslonjalo
- trpežno PVC podnožje za enostavno čiščenje
- nastavljiva višina sedišča
- udoben položaj sedenja
- asinkroni mehanizem za nastavitev 
 sedišča in naslonjala

Značilnosti:
- visoko, ergonomsko naslonjalo
- moderen naslon
- po višini nastavljivo sedalo
- asinkroni mehanizem za nastavitev 
 sedišča in naslonjala

NOVO!

(Cena neto)

S I T  2 5 0
164 €/kom
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Profesionalne 
pisarniške mize

Naša blagovna znamka DESK vam 
ponuja rešitev za različne potrebe. BASIC miza 
je dober primer bolj enostavne opreme, miza 
PRO pa je z svojo elagantno izvedbo primerna 
za opremo zasebnih ali skupinskih pisarn. Nova 
miza UP je namenjena predvsem večjemu udobju 
zaposlenih, saj omogoča enostavo prestavitev 
višine ter poskrbi da ne sedimo vseh 8 ur.

”
(Cena neto)

D E S K  P R O 
1 2 0 / 8 0
287 €/kom

(Cena neto)

D E S K 
BASIC 120/80
149 €/kom

Značilnosti mize:
- eleganten dizajn
- stabilno podnožje T-oblike, bele barve
- robustna laminirana plošča

Značilnosti mize:
- stabilna, vzdržljiva izvedba
- barvni jekleni okvir, laminirana 
 plošča debeline 22 mm
- okvir: črn, plošča: laminirani dekor bukev

Dobavljivo tudi v širini 1400 mm.
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Po višini nastavljiva 
pisarniška miza

Karakteristike mize
- enostavna električna nastavitev višine
- nastavitve višine med 700-1170 mm
- dva kanala za kable
- površina odporna na praske

(Cena neto)

D E S K  P R O 
1 6 0 / 8 0  U P
524 €/kom

NOVO!
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(Cena neto)

S I T  A N D 
M O V E
219 €/kom

- enostavno nastavljiva višina sedišča
- udobno sedišče, ki se prilagaja vašim gibom
- nosilnost: 110 kg
- višina sedišča: 450-630 mm
- premer: 330 mm

Karakteristike pisarniškega 
stola za aktivno sedenje

NOVO!
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Dodatki za pisarne

(Cena neto)

MONITOR 
A R M /
S I M P L E
149 €/kom

(Cena neto)

MONITOR 
A R M /
D O U B L E
211 €/kom

(Cena neto)

C O N T I 
O F F I C E 
W  N E W
184 €/kom

- nastavitev v 5 točkah
- enostavna nastavitev višine
- nosilnost:
 enojni: 10 kg
 dvojni: 6 kg/nosilec

Karakteristike

(Cena neto)

C O N T I 
W O R K 
B  N E W
184 €/kom

NOVO!

NOVO!

- peskana kovinska površina
- kovinsko ohišje, kovinski predali
- kolesa z zavoro
- razdelilnik za pisala v zgornjem predalu
- predal za fascikle
- ključavnica z dvema ključema

Značilnosti predalnika:

pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210
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(Cena neto)

C O N T I 
W O R K 
B  N E W
184 €/kom

(Cena neto)

S I T  1 0 0
130 €/kom

(Cena neto)

D E S K
B A S I C 
1 2 0 / 8 0
149 €/kom

Za pisarne v proizvodnjiPogosto se pisarniško pohištvo ne išče le za klasične pisarne, 
ampak tudi za manjše pisarne v proizvodnji. Naša enostavna, vendar 
atraktivna ponudba pisarniškega pohištva, vam ponuja enostavno in 
ugodno rešitev.

”
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(Cena neto)

C O N T I 
O F F I C E 
W  N E W
184 €/kom

(Cena neto)

S I T  2 5 0
164 €/kom

(Cena neto)

D E S K 
P R O
1 2 0 / 8 0
287 €/kom

Oprema za pisarneZa pisarne v proizvodnji

(Cena neto)

R 9 0 
1800/4 20
130 €/kom

Več podrobnosti 
na str. 83.

pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210
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Zaklepanje v več 
točkah

Ojačana varnostna 
vrata in korpus

Ojačani vratni tečaji

Teža: 9 kg

Teža: 24 kg

(Cena neto)

SAFE 250 S
133 €/kom

(Cena neto)

SAFE 550 M
268 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7024 / grafitno siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7024 / grafitno siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

m
etaloBox

+386 2 621 0210
pisarna

Teža: 90 kg Teža: 45 kg

Blagovna znamka SAFE® je 
nastala na podlagi ene najpomemb-
nejših zahtev: varnosti. Pri razvoju 
omare je bilo predvsem pomembno, 
da ta ne le s svojim imenom, ampak že 
z videzom odraža svojo najpomemb-
nejšo funkcijo. Vrata, ki se zapirajo v 
več točkah, debela pločevina vrat in 
korpusa ter ojačani vratni tečaji vam 
zagotavljajo popolno varnost. Moderna 
a hkrati resna grafitno siva barva že na 
prvi pogled sporoča prav to.

Pisarniški trezorji na ključ

”

večtočkovna varnostna ključavnica   /   možnost vgradnje v omaro
ojačani vratni tečaji   /   dvojna stena vrat

Osnovna oprema

(Cena neto)

SAFE 1610 XL
603 €/kom

(Cena neto)

SAFE 1030 L
436 €/kom
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Centralna 
ključavnica
(z dvema ključema)

Predalnik se
z lahkoto izvleče

Primeren za mape
formata DIN A4
v vsakem predalu
lahko shranite
od 160-200 map

metaloBox FILE® omare so nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki želi pregledno in varno 
shraniti viseče mape. Prednosti te omare so dobro delujoči, stabilni in pregledni predali. Če se le-ti zati-
kajo, so šibki in se le s težavo odpirajo in zapirajo, bo Vaše delo ne le napornejše, ampak tudi neučinkovito. 
Predalniki FILE® se tudi pri polni obremenitvi z lahkoto odpirajo in zapirajo. Predali se lahko izvlečejo za 
100% ter Vam s tem omogočajo pregledno delo s kartotekami. Vsak predal se lahko zapira ali odpira s 
centralno ključavnico. V osnovno ceno je vključen sistem, ki preprečuje, da bi se omara prevrnila. Torej v 
primeru, ko je en predal odprt, drugih ne morete odpreti, dokler le-tega ne zaprete. Izberite tudi Vi FILE® 
omaro in naredite nekaj dobrega in koristnega za Vaše delo.

”

(Cena neto)

F I L E
DOUBLE 4
589 €/kom
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ZERO FILE
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Primeren za mape
formata DIN A4
v vsakem predalu
lahko shranite
od 160-200 map

pisarna
m

etaloBox
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Sestavljiva kartotečna omara 
vam ponuja enostavno 

shranjevanje visečih map.

Centralna 
ključavnica
(z dvema ključema)

Kartotečne omare za 
viseče mape

(Cena neto)

FILE 4
345 €/kom

(Cena neto)

FILE 2
306 €/kom

(Cena neto)

Z E R O
FILE 4
213 €/kom

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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Ognjevarne omare

(Cena neto)

F I R E
1 9 5 0 / 1 2 0 0
1.651 €/kom

Teža: 138 kg

posebni, ojačani tečajniki spodaj-zgoraj   /   ojačani mehanizem za zapiranje po din 4102 ni gorljiv / v vratih se 
nahajajo 25 mm negorljive plošče   /   5 točkovna ključavnica, 1x spodaj-zgoraj, 3x na sredini
4 po višini nastavljive police

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

5 točkovno 
zaklepanje, 
ojačana kljuka

Po višini nastavljive police

Ojačani vratni tečaji



169

500 mm 930 mm 

19
50

 m
m

653 mm

653 mm

12
33

 m
m

89
5 

m
m

545 mm 545 mm

Ognjevarne omare

pisarna
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Ognjevarna 
kartotečna omara

Omare FIRE® Vam ponujajo optimalno rešitev za shranjevanje pomembnih 
dokumentov. Zaradi estetskega videza se zlahka zlijejo z ostalim pohištvom, hkrati 
pa vam ponujajo tudi zaščito pred ognjem in vlomilci. Omare FIRE® so nepogrešljiv 
element v vsaki pisarni.

”

(Cena neto)

F I R E
1 9 5 0 / 9 3 0
1.339 €/kom

Teža: 115 kg
(Cena neto)

FIRE FILE 3
853 €/kom

Teža: 150 kg

(Cena neto)

FIRE FILE 2
440 €/kom

Teža: 110 kg

elektrostatično barvana, zaščita proti praskam   /   nosilnost police: 50 kg
omara je certificirana po EN 15659 standardu ter negorljiva 60 minut   /   na voljo s kolesi
gumirani ročaji in okvirčki za napis   /   ima vgrajeni „anti-tilt” mehanizem

Osnovna oprema
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Enostavno povedano: mi Vam dostavimo blago, kadar Vi to želite. Če nujno potrebujete garderobne omare, Vam 

jih lahko dostavimo in vgradimo tudi v 1-2 dneh. V primeru, vaš prostor še ni pripravljen za opremo, lahko Vaše 

nove omare počakajo pri nas. Nihče namreč ne želi, da bi se kje na hodniku ali zunaj poškodovale še pred uporabo. 

Dostavili jih bomo takrat, kadar bo Vam to najbolj ustrezalo. 

Vam je ponudba všeč?
Če tudi sami cenite točnost in preciznost, zaupajte podjetju metaloBox®!

Pošljite nam povpraševanje, da lahko naš komercialist takoj vzpostavi kontakt z Vami. Pripravil Vam bo posebno 

ponudbo za izbrane produkte (upoštevajoč količinski popust) ter se z Vami dogovoril:

- o najprimernejšem času dostave za Vas,

- o najugodnejših pogojih dostave za Vas,

- o najugodnejših plačilnih pogojih za Vas.

Kaj pomeni metaloBox® on-time?

Dostava brez neprijetnih presenečenj!

Naročene garderobne omare boste lahko prevzeli brez kakršnihkoli poškodb, saj jih 
dostavljamo v posebej zaščitenih vozilih za prevoz pohištva. Vgradnjo omar pa bodo 
opravili naši sodelavci, ki imajo pri tem že mnogo izkušenj.

Podjetje metaloBox® vam ob nakupu ponuja 
sledeče storitve:

Dostava:                            ob dodatnem plačilu
Vnos in montaža:          ob dodatnem plačilu
 

DO
ST

AV
A
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Servis, 
garancija

Nudimo Vam popolno 3-letno garancijo (ne 
velja za ključavnice), garancijo 
za naknadna ponaročila ter hitro 
odpravljanje morebitnih težav

Skladiščenje Proizvode iz kataloga imamo 
vedno na zalogi

Dostava
Izkušeni in dosledni mB - sodelavci, 
profesionalna ekipa, specialna vozila za 
prevoz kovinskega pohištva
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Zakaj se splača najeti omare?
V primeru najema se izognete začetni investiciji:
• znesek najema se MESEČNO knjiži 
 kot strošek podjetja
• kapitalska struktura v bilanci ne slabi
• plačujete zgolj  mesečno najemnino, 
 mesečni znesek je torej  vnaprej znan

Sistem najema je zelo fleksibilen:
• najem lahko kadarkoli enostavno prekinete 
 ali podaljšate (lahko tudi delno)
• najamete  točno tako količino omaric, 
 ki jih potrebujete  tisti trenutek
• tip omare lahko kadarkoli zamenjate
 ( uvedba HACCP, povečanje št. zaposlenih)

Ker ni dodatnih stroškov:
• cena najema  že vsebuje strošek dostave / odvoza ter 
eventualno nastalih poškodb v času najema (razen na 
ključavnicah)
• stroška vzdrževanja praktično ni

Več podrobnosti o najemu najdete pod zavihkom 
najem, na naši internetni strani: 
https://www.metalobox.si/rentables 
ali s pomočjo QR kode:

Najem garderobnih omar
- rešitev brez rizika

NAJEM 
OMARIC

Rabljene garderobne omare?
- odkup rabljenih garderobnih omaric
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Rabljene garderobne omare?
- odkup rabljenih garderobnih omaric

Sedaj jih lahko 
enostavno zamenjate
pod ugodnimi pogoji

Vaše rabljene
omare bomo
brezplačno ocenili
ter Vam izdelali
ponudbo, ki je
ne boste mogli
zavrniti.

Za več informacij nas pokličite ali pišite na elektronski naslov 
info@metalobox.si
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„Podjetje metaloBox® lahko priporočamo po hitrosti, 
profesionalnosti in ugodni rešitvi za naše probleme oz. 
za vsak problem. Ponudili so nam rešitev na ključ, ob 
upoštevanju kvalitete, cenovno ugodne rešitve, optimalne 
izrabe prostora in hkrati edinstvenega dizajna, ki omogoča 
razne barvne možnosti in upošteva želje stranke. Razne 
rešitve so za njih povsem logične in dopolnjujejo že tako 
pestro paleto osnovnih izdelkov. Osebno jih lahko toplo 
priporočamo naprej.”

Seaway Yachts d.o.o.

Puconci
Marjan Roškaric
vodja logistike in servisov proizvodnje
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„2011-ben cégünk szociális épületének földszinti része teljes felújí-
tásra került. Az öltözőszekrények kiválasztásakor fontos szempont 
volt az esztétika, a kényelem és a biztonság, valamint a higiéniai 
követelményeknek való megfelelőség. A beruházás eredményeként 
praktikus és esztétikus szekrényeket használhatnak a dolgozóink. A 
beszerzés teljes ideje alatt korrekt, megbízható partnert ismertünk 
meg a cégben.”

„Naši zaposleni, ki uporabljajo garderobne omare, so izredno 
zadovoljni z njimi. V primerjavi z prejšnjimi, so te veliko bolj 
prostorne in praktične. Posebej zadovoljni so s pregradno 
steno, ki jim omogoča ločevanje civilne in delovne obleke. 
Idelna rešitev je tudi držalo za dežnik v vratih omar, saj sedaj 
delavci ne obešajo svojih dežnikov vsepovsod. Zdi se mi, da 
smo z nakupom garderobnih omaric, predvsem zadovoljili 
naše zaposlene. Kot veste, pa je zadovoljen delavec, dober 
delavec.”

Končar d.d.

Zagreb
Marko Coha
poslovodja obrata

Geberit Proizvodnja d.o.o.

Ruše
Nina Prelogar
poslovni sekretar prevajalec

„Zaradi selitve v nove prostore smo se odločili, da naše stare 
in dotrajane garderobne omarice nadomestimo z novimi. Za 
nakup omaric metaloBox® smo se odločili predvsem zaradi 
njihove praktičnosti in številnih možnosti izbire glede na 
naše potrebe. Delavci so z njimi izredno zadovoljni, saj so 
prostorne in praktične, prav tako pa naredijo prostor urejen 
in prijeten.”
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„V letu 2018 smo v sklopu nove investicije prenovili  tudi 
obstoječe garderobne prostore.  Zaradi velikega števila 
zaposlenih, smo se odločili za garderobne omare s kratkimi 
vrati.  Tako smo  na istem prostoru uspeli pridobiti dodatnih 
200 garderobnih omaric.”

AVON Cosmetics d.o.o. 

Vinko Norbert
nadzornik vzdrževanja

reference
m
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„V tem letu smo opremljali naš novi poslovni objekt ter že 
v fazi gradnje stopili v kontakt s predstavnikom podjetja 
metaloBox® d.o.o. Po pregledu njhovega širokega spektra 
produktov smo se odločili za nakup garderobnih omar s 
sistemom generalnega ključa, garderobnih klopi, delovnih 
stolov ter omar za shranjevanje orodja za naš oddelek 
vzdrževanja. Z ozirom na to, da je s strokovnim osebjem 
podjetja metaloBox® vse potekalo v skladu z dogovorom, 
montaža pa je bila izvedena zelo kvalitetno in v zelo kratkih 
rokih, smo vsi izjemno zadovoljni s produkti in storitvijo. 
Podjetje metaloBox® vsekakor priporočamo kot zanes-
ljivega partnerja za kvalitetno opremo garderobnih in 
proizvodnih prostorov.”

Wollsdorf Components d.o.o.

Varaždin
Anita Marošević 
zaščita pri delu
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„Za dobavo naše nove IKEA poslovalnice smo ponovno 
izbrali podjetje metaloBox®. Pri izbiri garderobnih omaric 
in omaric za osebne predmete, so za nas bili predvsem 
pomembne mere omaric, praktičnost ter seveda razmerje 
med kakovostjo in ceno. Kupci lahko sedaj enostavno 
odložijo svoje nakupe v omare za osebne predmete 
ter v miru nadaljujo z nakupom. Za naše zapolene pa 
smo izbrali barvne omare s sedežno klopjo ter ločenim 
predalom za čevlje, kar nudi še več udobja. Sodelovanje 
s podjetjem metaloBox® je kot vedno bilo profesionalno, 
hitro in feksibilno, zaradi česar nam nabava novih omaric ni 
povzročila nobenih skrbi.”

IKEA

Andrea Magyar
vodja za PR



„S podjetjem metaloBox® sodelujemo že odkar so odprli 
poslovalnico na Hrvaškem. Zaradi uspešnega večletnega 
sodelovanja je bilo samoumevno, da jim bomo zaupali 
opremljanje naše nove čistilnice v Čakovcu. Ponudili so nam 
najboljšo rešitev za izkoristek naših prostorov, kar potrjuje 
tudi zadovoljstvo naših zaposlenih. Odločili smo se za omare 
z „Z”-vrati v barvni kombinaciji rdeče-bela ter pripadajočimi 
garderobnimi klopmi. Razen garderobnih omar, smo se 
odločili tudi za nakup omar za shranjevanje nevarnih 
snovi, jedilnih kompletov za kantino ter različnih delovnih 
stolov. S kvaliteto podjeta metaloBox® smo seznanjeni že 
dalj časa, nova oprema pa je prostore preplavila z izjemno 
udobnostjo.”

CWS–Boco d.o.o.

Zagreb
Luka Džurič
tehnični vodja
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„V sklopu projekta, smo se lotili  celotne prenove moške in 
ženske garderobe ter zamenjave dotrajanih garderobnih 
omar in klopi. Ponovno smo se odločili za podjetje 
metaloBox®, saj so se v preteklosti žeizkazali kot zaupanja 
vreden partner. Končni rezultat so praktične in estetske 
garderobne omare, ki jih naši zaposleni uporabljajo z 
veseljem. Podjetje metaloBox® nam je nudilo popolno 
podporo, vse od naročila pa do montaže omaric. Veselimo se 
ponovnega sodelovanja v prihodnosti.”

Michelin d.o.o.

Karel Raduha
vodja vzdrževanja

„Naše podjetje sodeluje s podjetjem metaloBox že 15 let. 
Omare, ki smo jih kupili pred 10 leti, so še vedno kot nove, 
zato smo se seveda ponovno odločili za podjetje meta-
loBox®. Po izmeritvi prostorov, so nam komercialisti poslali 
možne načrte postavitve ter nam svetovali katera posta-
vitev je najboljša. Odločili smo se za zbiralnike umazanih 
oblačil, box omare s številčno ključavnico ter seveda 
garderbne omare v naših modro-rumenih barvah. S pošev-
nimi strehami in raznimi dodatki, smo zadostili tudi vse 
HACCP predpise.”

Gyermelyi d.o.o.

Jožef Horvat
inženir vzdrževanja
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„Iskali smo rešitev, ki bi našim zaposlenim omogočila shranjevanje 
oblačil in obutev, hkrati pa tudi nudila urejenost teh stvari. 
metaloBox® nam je priporočil svojo novo vrsto garderobnih 
omar in čez čas smo ugotovili, da je bil nakup teh omaric res 
dobra izbira.”

Eagle Ottawa d.o.o.

Bodnar Beta
HSE koordinator



„Pri opremljanju garderob v prenovljenem notranjem 
termalnem kopališču v Termah 3000 - Moravske Toplice 
smo iskali partnerja, ki nam zna ponuditi optimalno rešitev, 
pri tem pa priti nasproti s svojimi predlogi ter hkrati prisluh-
niti našim idejam in željam. Garderobne omarice, ki smo jih 
izbrali, so praktične in enostavne za uporabo. S privlačnim 
dizajnom so zelo polepšale garderobne prostore na kopa-
lišču in jih naredile zelo domače. Pri metaloBoxu so se izka-
zali za zanesljivega partnerja – tako z ugodno ceno, kot tudi 
s kakovostno in pravočasno izvedeno storitvijo.”

Terme 3000 

Moravske Toplice
Dejan Horvat 
vodja kopališča
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EDINSTVEN 
METALOBOX-OV

GARANCIJSKI PAKET

GARANCIJA REZERVNIH DELOV

Pri nas je izključeno, da v primeru izgube kateregakoli dela, garderobne omare ne bi mogli več uporabljati. 
Podjetje metaloBox® Vam zagotavlja rezervne dele za omare, kupljene pri nas, za minimalno dobo 5 let. V 
primeru opustitve  prodaje določenega artikla, se lahko zagotovijo le rezervni deli iz obstoječe zaloge. Po 
porabi zaloge, nova naročila niso več mogoča.

VEČNO JAMSTVO ZA ODKUP

Garantiramo Vam, da bodo garderobne omare kupljene pri nas, vedno ohranile določeno vrednost. Na vašo 
zahtevo jih lahko spet odkupimo od vas. Pri tem pa je cena odvisna od trenutnega stanja omare.

GARANTIRANI SERVIS

Za omare, kupljene pri nas, Vam nudimo servis v primeru potrebe popravila. Podjetje metaloBox® Vam nudi 
3 leta garancije na vse produkte (razen na ključavnice), kar pomeni, da jih v primeru okvare brezplačno in 
hitro popravimo. Poleg tega smo va seveda na voljo tudi po preteku garancijskega roka.

m
etaloBox

+386 2 621 0210
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Vse cene v katalogu so veljavne do 
31. decembra 2022 Čeprav smo vse cene 
temeljito preverili, si pridržujemo pravico 
do spremembe le teh v kolikor opazimo, da 
je prišlo do računske, tiskarske oz. druge 
neželjene napake. Prav tako lahko v primeru 
zvišanja DDV-ja oz. Drugih nenačrtovanih 
gospodarskih razmer pride do spremembe 
cen. K cenam v katalogu se prišteje še 
dodaten medletni dvig cen. Za podrobnosti 
obiščite našo spletno stran, ali kontaktiraje 
naše komercialiste.

”



metaloBox® d.o.o.
9000 Murska Sobota, Obrtna ulica 28

+386 2 621 0210
www.metalobox.si
info@metalobox.si

Strokovnjaki za garderobne omare
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