
anno 1997

Cene v katalogu so veljavne do 31.12.2022.

KATALOG ZA ŠOLE 
2022

PROJECT 4/8

(Cena neto)

477 €/kom

+10%Za več informacij o aktualnih cenah obiščite našo 
internetno stran, ali kontaktirajte naše komercialiste.

Cene v katalogu se bodo s 
1.majem zvišale za 10%.
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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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Lahko nas spoznate osebno

Opremimo in sestavimo

Pomagamo Vam pri izbiri

Menjava je mogoča kadarkoli

Artikle imamo  na zalogi

Mi imamo čas 
za detajle!



5

+386 2 621 0210

MI ♥ GARDEROBNE OMARE
m

etaloBox
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„Na podjetje metaloBox® smo se prvič obrnili avgusta 2011, 
ko smo se odločili, da bomo svojim učencem zagotovili 
omarice, ki jih je mogoče zakleniti. Omarice uporabljajo 
starejši učenci. Različico s kratkimi vrati smo kupili, ker 
kar najbolje izkoristi razpoložljiv prostor. Globina in oblika 
omaric zagotavljata dovolj prostora za učence. Izbrali smo 
izdelke metaloBox®, ker smo ugotovili, da so najboljši na 
trgu po kakovosti in ceni. Poleg tega smo bili zelo zadovoljni 
s »storitvijo« in njihovo koristnostjo. Njihovi izdelki so zelo 
privlačni in enostavni za čiščenje. Dostava in montaža je 
potekala nemoteno in profesionalno. Bili smo in še vedno 
smo zelo zadovoljni.”

Izbegi šola

Jana Lesjak
ravnateljica



300 mm

500 mm 1200 mm

18
00

 m
m

800 m
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garderoba
+386 2 621 0210

Ko ni dovolj prostora niti za garderobne omare tipa „Z”, vam priporočamo te omare. Primerne so 
predvsem takrat, ko učenci potrebujejo mimimalen prostor, in ni potrebe po shranjevanju plaščev ali torb. 

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

PROJECT 4/8
477 €/kom

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 33)

Barvna vrata:

8,40 €/vrata
(glej stran 35)

Dodatne police:
PROJECT/SHELF300
19 €/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 19)

(Cena neto)

m
etaloBox
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„Našo Waldorfsko šolo smo v šolskem letu 2014/2015 
celovito prenovili. Začeli smo z razredi nižje stopnje, 
starejši pa so se preselili v večjo stavbo, kar je pomenilo, da 
so se le-ti lahko izobraževali v večjih in skupnih prostorih. 
Ker je imela nova zgradba druge karakteristike, smo 
morali namestiti praktične omarice, ki so jih učenci lahko 
uporabljali samostojno. Pri izbiri omaric je bilo pomembno, 
da so kakovostne in obenem odličnega videza. Naši učenci 
so bili presenečeni in zelo veseli, da so končno dobili vsak 
svojo omarico.”

Waldorfska šola

Janez Perko
ravnatelj



1020 mm

350 mm

500 mm

18
00

 m
m

1100 m
m
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garderoba
+386 2 621 0210

Najbolj priljubljena omara, pri naših kupcih! Priporočamo jo takrat, ko imate na voljo le malo 
prostora, vendar potrebujete večje število prekatov. Garderobna omara je kvalitetna in 

estetskega videza, v njih se zlahka shrani 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 33)

Barvna vrata:

11 €/vrata
(glej stran 35)

Galvanizirano podnožje:
LK G PR
od 53 €/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 19)

PROJECT Z6 NEW
441 €/kom
(Cena neto)

m
etaloBox
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„V športnem centru vsak teden organiziramo različne 
športne dogodke za 6000 študentov. Da zagotovimo vsem 
večjim skupinam, ki prihajajo k nam ustrezno okolje za 
preoblačenje smo izbrali omare podjetja metaloBox®, saj 
so te estetske, udobne in varne za uporabo. Omare nudijo 
dovolj prostora za vse uporabnike, zaradi sistema glavnega 
ključa, pa več nimamo skrbi v primeru izgube kakšnega 
ključa. S kakovostjo omaric, smo povsem zadovoljni, 
podjetje pa se je maksimalno izkazalo, ter zadovoljilo naše 
želje glede cene, dostave ter kasnejših nadgradenj.”

Univerzitetni Športni Center

Jožef Sabo 
vodja športnega centra



300 mm

500 mm 1200 mm

18
00

 m
m
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garderoba
+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 33)

Barvna vrata:

17 €/vrata
(glej stran 35)

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

Dodatna oprema po naročilu

” Praktična in najbolj iskana omara! V tej omari vse najde svoje mesto, enostavno lahko shranite plašč, 
torbo ali čevlje. Popolna omara, ki jo priporočamo šolam, ki želijo dolgoročno zagotoviti 

udobno rešitev za garderobne prostore.

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

PROJECT 4
341 €/kom

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom  
(glej stran 19)

(Cena neto)

m
etaloBox
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400 mm

500 mm 1200 mm

18
00

 m
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

13

500 mm

18
00

 m
m

garderoba
+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 33)

Barvna vrata:

od 21 €/vrata
(glej stran 35)

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 19)

V garderobnih omarah s predelno steno, lahko civilna oblačila udobno in higiensko držite ločeno od 
šolskih delovnih oblačil, vse za enimi vrati. Estetska rešitev omogoča praktično uporabo 

prostora, ki se prilega v katero koli vrsto garderobe.

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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14 Garderobna omara 
z majhnimi predali

oporne noge višine 120 mm   /   zračniki na vratih

Osnovna oprema

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

PROJECT 3/9 AC
366 €/kom
(Cena neto)

Garderobne omare 
za invalidne osebe
polica za čevlje   /   zračniki na vratih   /   izvlečni obešalnik, za lažje obešanje oblačil   
1 držalo za brisačo in 1 za dežnik   /   držalo za napis na zunanjem delu vrat   /   oporne noge višine 120 mm

Osnovna oprema

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

HANDICAP PR 2/800

(Cena neto)

602 €/kom
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garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

„Starši, učitelji, predvsem pa naši učenci, že več let 
sanjarimo o lastnih garderobnih omarah v šoli. S pomočjo 
občine, ter našega ekonomičnega poslovanja, smo leta 2012 
te sanje lahko končno uresničili. Želeli smo kupiti predvsem 
praktično in estetsko pohištvo, ki pa je moralo tudi ustrezati 
našemu proračunu. Zaradi ozkega hodnika, kjer smo hoteli 
postaviti omare za 200 uporabnikov, so morale le-te nuditi 
čim boljši izkoristek prostora. Omare metaloBox so v celoti 
ustrezale našim željam. Hodnik deluje zaradi barvnih vrat 
prijaznejši, poleg  hranjevanja oblačil, ali torbe, pa lahko 
učenci shranijo v njih tudi kak večji inštrument. Všeč mi je, 
da ima sedaj vsak od nas svoj ˝osebni prostor˝, ki ga po želji 
lahko okrasi z lastnimi slikami ali posterji.”

Zbor Vaci Ulice - Glasbena Osnovna šola

Atila Pap
ravnatelj



16 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
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„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.”

Jaht Klub

Štefan Borko
generalni direktor
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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!

Garderobna klop, ki se pritrdi pod garderobno omaro je enkratna rešitev z vidika čistoče in higiene. Učenci 
se lahko dosti udobneje preoblečejo, saj imajo vedno na razpolago udobno garderobno klop.

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
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20
Torbica, čevlji, telefon? Vse to lahko shranite v metaloBox-ovi omari z 

malimi predali. Omara je enostavna za čiščenje, predali se lahko zaklenejo, so praktične 
velikosti in vsak lahko hitro najde svoje osebne stvari. Omara je majhna, zato enostavno 
najdete prostor za postavitev.

”

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



300 mm
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m
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garderoba
+386 2 621 0210

Omare za shranjevanje osebnih 
predmetov z malimi predali

police brez robov za lažje čiščenje   /   ojačana 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 33)

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
(glej stran 30)

m
etaloBox
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Mere predalov:
240 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

PARAPET 3/9 NEW
310 €/kom

Mere predalov:
175 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

PARAPET 3/12 NEW
367 €/kom

(Cena neto)

PARAPET 3/15 NEW
411 €/kom

Mere predalov:
136 x 500 x 300 mm

Parapet omara 
za shranjevanje 
osebnih predmetov

police brez robov za lažje čiščenje   /   ojačana vrata

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA
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m
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23Stenske omarice z več 
predali za osebne predmete

zaradi varnosti ni ostrih robov   /    police so brez robov za lažje čiščenje

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

Možna montaža na 
steno

Mere predalov:
140 x 200 x 200 mm

(Cena neto)

BOX 5/25 NEW
331 €/kom

garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox

Na steno lahko pritrdite hkrati tudi več kot 25 omaric za shranjevanje. 
To vam omogoča estetsko in praktično izrabo prostora, število omaric pa lahko tudi 
naknadno dopolnjujete. Rešitev je enostavna in cenovno ugodna, saj uporabnika 
spodbuja, da pazi na svoj ključ.

”

Mere predalov:
136 x 500 x 300 mm
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Mere predalov:
393 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/12 
N E W
522 €/kom

„Že vrsto let smo si za študente gimnazije János Bolyai 
izposojali omarice suliBox®, v študijskem letu 2015/2016 pa 
smo končno dobili zeleno luč za nakup omaric metaloBox®. 
Te omarice so pri študentih zelo priljubljene. Zaradi 
uporabe omaric s ključavnicami, je šola precej bolj urejena, 
ne smemo pa še pozabiti na njihovo pomembno vlogo pri 
ohranjanju varstva osebnih stvari naših študentov. Barvna 
vrata na omaricah pa le še dodajo edinstveno vzdušje na 
hodnike naše gimnazije.”

Gimnazija János Bolyai 

Eva Timar
ravnateljica 
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garderoba
+386 2 621 0210

Priljubljenost BOX 3/12 in 3/15 omaric, se skriva v njihovi vsestranski uporabi. V njih lahko 
enostavno shranite nahrbtnik, športna oblačila, ali kakšno dragocenost.”

perforacije na vratih
za intenzivnejše 
prezračevanje

Omare za shranjevanje
osebnih predmetov

Mere predalov:
311 x 500 x 300 mm

(Cena neto)

BOX 3/15 
N E W
578 €/kom

police brez robov za lažje čiščenje   /   ojačana vrata

Ključavnice z glavnim 
ključem: 
5,30 €/vrata
(glej stran 33)

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
(glej stran 30)

m
etaloBox
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Najpopularnejša
omara

za pralnice!

Omare za pralnice

(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

(Cena neto)

WASH COLL 
380 NEW
221 €/kom

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

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



27

55
0 

m
m

55
0 

m
m

380 mm
80 mm380 mm

80 mm

55
0 

m
m

380 mm
140 mm

30
0 

m
m

240 mm

80 mm

garderoba
+386 2 621 0210

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.

”

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

Osnovna oprema
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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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+ 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 32-33!

- če želite maksimalno varnost

Ključavnice
z glavnim ključem

Dodatne možnosti po naročilu!

Strošek nakupa ključavnice
ob nakupu omare: 3,50 €/kom

ob naknadnem naročilu: 8,10 €/kom

Red na strehi
- poševna streha za garderobne omare

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

(Cena neto)

od 66 €/kom

T O P  P R

Galvanizirano podnožje za garderobne omare in omarice 
za shranjevanje osebnih stvari.

MAKSIMALNA ZAŠČITA PROTI KOROZIJI!

Galvanizirano podnožje
– daljša življenjska doba 

Značilnosti

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

Obešanka na ključ

(Cena neto)

Z PADL 6,5
4,40 €/kom*

- dodatna polica!

Praktična 
izraba prostora 

Z vgradnjo dodatne police 
dosežete še večji red 
v garderobni omari!

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

(Cena neto)

od 18 €/kom

PROJECT / SHELF
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Obešanka ni vključena v ceno nastavka in je 
na sliki samo za ilustracijo. Več informacij o 

metaloBox® obešanki najdete strani 30.

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 ilustracijo. Več informacij o 

metaloBox® obešanki najdete strani 30.

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

Značilnosti:

- obrača se za 360°
- obrača se le v zaprtem stanju

- primerna za obešanke
 premera 3-6 mm

- primerna za vse tipe 
 metaloBox® omaric

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

(Cena neto)

Z RJ CODE
39 €/kom

Značilnosti: 

- deluje z evro kovanci
- priporočamo ob menjavanju uporabnikov

(Cena neto)

Z RJ COIN
32 €/kom

Številčna 
ključavnica

Evro ključavnica

Obešanka na ključ

garderoba
+386 2 621 0210

m
etaloBox
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Pri nas
se je sistem
generalnega
ključa že dokazal!

”

Športna osnovna šola Grosič Antona
Miha Kiš 
ravnatelj

„Na naši šoli garderobne omare 

uporabljajo učenci 6., 7. in 8. razreda. 

Omare smo opremili s ključavnicami na 

generalni ključ, saj smo v preteklosti 

imeli mnogo težav z izgubami ključev. 

Z novim sistemom sem popolnoma 

zadovoljen, saj sedaj lahko odklenemo 

vsako omaro učencem, ki pozabijo ključ 

doma. Ta situacija, se je že večkrat 

zgodila, kar samo potrjuje, da smo se 

pravilno odločili. Garderobne omare 

metaloBox® s tem sistemom zaklepanja, 

lahko mirno priporočam vsem 

zainteresiranim.”
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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.

Učenci imajo 1 ključ za svojo omarico.

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 slučajno dva 

enaka ključa za eno garderobno omaro

EN GLAVNI KLJUČ: 
za varno in praktično uporabo

garderobnih omar

DARILO!

m
etaloBox

Pri nas
se je sistem
generalnega
ključa že dokazal!
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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 resničnosti, 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
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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:
- črni jekleni okvir
- čvrsto perforirano sedalo in naslonjalo
- lahko zložljiva
- obremenitev: 130 kg

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

Barva:
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 površina mize,
 debeline 22 mm in izdelana iz lesa bukve
Barva mize: okvir: črn, delovna plošča: bukev
Dimenzije mize: 1200 x 800 x 745 mm (dolžina x širina x višina)

BASIC jedilne
garniture

Lesena jedilna 
garnitura

(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
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+386 2 621 0210

„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:
- črni jekleni okvir
- večslojna lesena površina stolov
- lahko zložljiva
- obremenitev: 130 kg

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

Barva:
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
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C O L O R 
JEDILNE GARNITURE

Karakteristike:  stabilnost, zanesljiva izdelava
Material:  pobarvan jekleni okvir, laminirana površina mize,
 debeline 22 mm in izdelana iz lesa bukve
Barva:  okvir: črn, delovna plošča: bukev
Mere:  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



Ø 1100 mm

Ø 900 mm

39

+386 2 621 0210
m

etaloBox

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
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(Cena neto)

LAMINO Z4
407 €/kom

Vrata omare so izdelana 
iz 18 mm laminiranih plošč, 
korpus pa iz 16 mm

Stabilen, kromiran 
drog za obešanje

Barva lepljenega panela 
je identična izbrani barvi 
laminiranih plošč

100 mm po višini 
nastavljive nogice

LAMINO 2
2

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

262 €/kom

LAMINO 2/4
4

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

315 €/kom

LAMINO 2/6
6

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

366 €/kom

LAMINO Z4
4

1800
700
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

407 €/kom

nastavljive nogice   /   zračniki   /   drog za obešanje

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 5,30 €/VRATA

Osnovna barva: korpus je bele barve, vrata na sliki so v barvi češnje in opalnega hrasta

LAMINO 
garderobne omare 

” Imate rajši toplino lesenega pohištva? Nudimo vam širok izbor 
različnih tipov in barv, znotraj naše LAMINO skupine. Garderobne omare 
so izdelane iz laminiranih plošč, priporočamo pa jih tistim, ki želijo svojim 
gostom ali zaposlenim zagotoviti atraktivne, praktične in moderne omare. 
Povzdignite atmosfero vaše garderobe na višjo raven z izbiro zabavnih barvnih 
vrat. Barvna vrata so del osnovne opreme-brez doplačila-, izbirate pa lahko 
med barvami navedenimi spodaj.

BA
RV

E Z
A 

DO
PL

AČ
IL

O:

breza

naravni hrast 

opalni hrast 

marabello češnja

antična češnja

češnja

wenge

bavaria bukev

vanilija

kapučino

siva

bordo

rumena

oranžna

pastelno zelena 
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(Cena neto)

MDF Z4
512 €/kom

Vrata so izdelana iz 16 mm 
MDF plošč, korpus iz 16 mm 
laminatnih plošč

Kromirani in trpežni kavlji

Zaobljeni, barvni robovi

100 mm visoke, po višini 
nastavljive nogice

Lahko izberete katerokoli 
barvo RAL lestvice.

MOŽNOST IZBIRE 
BARV VRAT  

(BREZ DOPLAČILA):

MDF 2
2

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

382 €/kom

MDF 2/4
4

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

420 €/kom

MDF 2/6
6

1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

460 €/kom

MDF Z4
4

1800
700
500

št. prekatov
višina
širina
globina

Na zalogi:

512 €/kom

po višini nastavljive nogice   /   zračniki   /   drog za obešanje  
možnost izbire različnih barv vrat (brez doplačila) 

Osnovna oprema

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 5,30 €/VRATA

Osnovna barva: korpus je bele barve, barva vrat na sliki je RAL 1000 ZELENA in RAL 4009 pastelna vijolična.

” Proizvodi MDF asortimenta so narejeni iz trajnega in trpežnega materiala. 
Omare v številnih barvnih kombinacijah in zaobljenimi robovi, dajejo občutek topline 
in ustvarijo prijeten ambient. Korpus omare je vedno bele barve, vrata omare pa lahko 
naročite v katerikoli RAL barvi. Med različnimi oblikami MDF omar, boste zagotovo našli 
pravo omaro za vas.

MDF 
garderobne omare 

garderoba
+386 2 621 0210

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

Na zalogi:Na zalogi:Na zalogi:Na zalogi:

Omara SLIDE® je idealna izbira opreme za vsako pisarno. Zahvaljujoč drsnim 
vratom lahko pridete do željene dokumentacije tudi v majhnem prostoru.” Pisarniške omare 

z drsnimi vrati

(Cena neto)

S L I D E
2000/1800
563 €/kom

varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   police nastavljive po višini
omare vam ni potrebno sestavljati, to za vas opravijo naši sodelavci   /   nosilnost police do 40 kg

Osnovna oprema

Nosilnost
police do

40KG

477 €/kom 563 €/kom 341 €/kom 427 €/kom

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

4
2000
1200
450

število polic
višina
širina
globina

S L I D E 
2 0 0 0 / 1 8 0 0

2 x 4
2000
1800

450

število polic
višina
širina
globina

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

1
900

1200
450

število polic
višina
širina
globina

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

2 x 1
900

1800
450

število polic
višina
širina
globina
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43Lahke omare
za shranjevanjeTo zanesljivo, kakovostno in praktično omaro, priporočamo tistim partnerjem, ki želijo 

na enostaven način shraniti lažjo opremo in svoje dragocenosti.

Erika Kelemen / vodja prodaje

”
varnostna ključavnica z dvema ključema, zaklepanje v 2 točkah   /   LIGHT 1850/600 NEW s standardno ključavnico
4 police nastavljive po višini   /   nosilnost police do 30 kg

Osnovna oprema

(Cena neto)

L I G H T
1850 / 1000 NEW
270 €/kom

Nosilnost
police do

30KG

270 €/kom232 €/kom195 €/kom
Na zalogi:Na zalogi:Na zalogi:

L I G H T
1850 / 600 NEW

1850

600

400

višina

širina

globina

L I G H T
1850 / 800 NEW

1850

800

400

višina

širina

globina

L I G H T
1850 / 1000 NEW

1850

1000

400

višina

širina

globina

shranjevanje oprem
e

+386 2 621 0210
m

etaloBox



1000 mm

400 mm

18
00

 m
m

44

”Univerzalna omara za shranjevanje 
pisarniških potrebščin, delovne 
obleke ali orodja na enem mestu.

Kombinirane omare 
za shranjevanje

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

Osnovna oprema

(Cena neto)

M U L T I 
1800/1000 
N E W
299 €/kom

Nosilnost
police do

40KG

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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shranjevanje oprem
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+386 2 621 0210

(Cena neto)

C L E A N 
1800/600 
N E W
256 €/kom

Nosilnost
police do

40KG

Idealno mesto za shranjevanje metel, 
opreme za pomivanje tal, veder ter skratka 
vsega, kar potrebujete za čiščenje.

Praktično porazdeljen prostor, v katerem lahko 
enostavno udobno namestite opremo za čiščenje, 
metle z dolgim ročajem, vedra ter sama 
sredstva za čiščenje.

”

”

Aleksander Matjašec / prodajni menedžer

Omare za shranjevanje
opreme za čiščenje

varnostna ključavnica (z dvema ključema)   /   4 police   /   prostor za shranjevanje metle

Osnovna oprema

Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
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46 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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47Omara 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

shranjevanje oprem
e

m
etaloBox

+386 2 621 0210
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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

Na zalogi: Na zalogi:Na zalogi: Na zalogi:

Kakovostna delovna 
plošča debeline 40 mm 
z nosilnostjo 800 kg

Izvlečni predali do 90%
z nosilnostjo 70 kg

Centralna ključavnica 
(2 ključa) za enostavno 
zaklepanje vseh predalov

Možna tudi izbira po višini 
nastavljivih nogic

(cena neto)

WB NEW
2000 H2
788 €/kom

Fiksne delovne mize



1080 mm
420 mm
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Enostavna montaža na „klik”

primerni za 
vsako pisarno

PO višini nastavljive policeVelika nosilnost, visoko kvalitetne 
jeklene police

RACK 
regali

Skupna 
nosilnost

znaša

750 KG

Nosilnost

150KG
na polico

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

nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

nosilnost

število polic

višina

širina

globina

nosilnost na polico

nosilnost

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

PVC podstavek profilov

delavnica
m

etaloBox
+386 2 621 0210



73
3 m

m

13
57

 m
m

433 mm433 mm

590 mm

590 mm

50
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 zatikajo, 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)

FILE 4
345 €/kom

(Cena neto)

FILE 2
306 €/kom

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

centralna 
ključavnica
(z dvema ključema)

predalnik se
z lahkoto izvleče

primeren za mape
formata DIN A4
v vsakem predalu
lahko shranite
od 80-100 map



420 mm 1000 mm

420 mm 1000 mm
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pisarna
m

etaloBox
+386 2 621 0210

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

Kovinske omare za 
shranjevanje dokumentov

”
varnostna ključavnica in 2 ključa zaklepanje v 3 točkah   /   4 police, nastavljive po višini (DOCUMENT 1980/1000)
1 polica, nastavljiva po višini (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

Nosilnost
police do

50KG

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

primeren za mape
formata DIN A4
v vsakem predalu
lahko shranite
od 80-100 map
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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, da 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 mnoge izkušnje.

Storitve podjetja metaloBox® 
vam nudijo tudi:

Dostavo artiklov:   ob dodatnem plačilu
Montažo artiklov :    ki se zaračuna dodatno
Vnos in postavitev artiklov: sta že vključena v strošek dostave
 

DO
ST

AV
A
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naša ponudba
m

etaloBox
+386 2 621 0210

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



54 Rabljene garderobne omare?
- odkup rabljenih garderobnih omaric

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

Sedaj jih lahko
enostavno zamenjate
pod ugodnimi pogoji
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„Pri izbiri garderobnih omaric, smo bili pozorni predvsem 
na dve stvari. Našim učencem smo želeli zagotoviti varne 
in udobne omare, zato smo se odločili tudi za podjetje 
metaloBox®. Učenci omare z veseljem uporabljajo, 
pripomogle pa so tudi k večjemu redu v učilnicah. Z 
omaricami smo zelo zadovoljni, niso le praktične in 
kakovostne, ampak hkrati tudi zelo elegantnega videza. Z 
barvnimi vrati pa še dodatno poskrbijo za pozitivno vzdušje 
na hodnikih.”

Osnovna šola Lojze Košuta

Adriana Hargitaj
profesorica angleškega jezika

reference
m

etaloBox
+386 2 621 0210

Sedaj jih lahko
enostavno zamenjate
pod ugodnimi pogoji



56

„Že več let smo kupci podjetja metaloBox®. Za našo nižjo 
razredno stopnjo smo iskali možnost, ki bi zagotovila 
dolgoročno rešitev za shranjevanje torb in plaščev na 
organiziran ter udoben način. Zaradi omenjenih kriterijev 
smo se odločili za omarice s širšimi predelki. Ker nismo imeli 
potreb po zaklepanju omaric, smo izbrali ključavnice brez 
ključa. Menimo, da se izbrane omarice skupaj z barvnimi 
vrati popolnoma ujemajo s prijazno podobo naše šole.”

„Naša nova, moderna in lepa stavba s 24 učilnicami, ki jih 
uporabljamo od 1. septembra 2014, ima vse značilnosti 
21. stoletja. Za naše učence smo izbrali omarice podjetja 
metaloBox®. Te omarice učencem ne zagotavljajo le 
primernega prostora za shranjevanje njihovih osebnih 
stvari, temveč dodajo barvo in svetlost na šolski hodnik. 
Tudi starši so bili zadovoljni z izbiro omaric metaloBox®, saj 
lahko njihovi otroci varno zaklenejo vse tiste stvari, ki jim jih 
ni treba vzeti s seboj domov.”

Ameriška mednarodna šola

Gabriela Marolt
vodja sprejemnega oddelka

Osnovna in umetniška šola Attila József 

Irena Horvat
ravnateljica
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„Kot del skupne investicije med občinsko upravo, ki upravlja 
zavod in fundacijo István Széchenyi, smo poleti 2014 
zamenjali omarice na dveh hodnikih gimnazije. Dijaki so bili 
presrečni, saj namesto da bi jih porazdelili med tri ali celo 
štiri učence na omarico je tokrat vsak prejel svoj predelek s 
svojo lastno ključavnico in ključem. Hkrati smo prenovili tla 
na hodnikih, tako da so ta območja zdaj svetla in estetska. 
Velika razlika je tudi v tem, da lahko zdaj nad omarice 
obesimo šolske table, kar pri prejšnjem sistemu omar ni 
bilo mogoče. S to investicijo je stavba postala bolj domača, 
prijazna in prijetna za vse učence.”

Gimnazija István Széchenyi 

Marija Serec
namestnica ravnatelja

reference
m

etaloBox
+386 2 621 0210



58

„Občina se je v duhu lepše prihodnosti naših otrok, odločila 
za izgradnjo nove šole, po vseh standardih 21. stoletja. 
Pri tem je bil velik povdarek predvsem na harmoniji med 
izgledom in praktičnostjo prostorov. Skupaj z metaloBox® 
sodelavci smo izbrali garderobne omare z „Z”-vrati, v 
katerih lahko enostavno shranijo plašč, športno torbo 
ali oblačila za tehnični pouk. Podjetje je bilo pri svojem 
delu precizno, prilagodljivo, korektno ter se je držalo vseh 
vnaprej dogovorjenih datumov dostave. Tako podjetje, 
kot tudi njihove izdelke priporočam vsem vzgojno-
izobraževalnim zavodom.”

„Prostore šole smo preuredili, ob združitvi s centrom za 
poklicno izobraževanje, saj so nove okoliščine zahtevale 
tudi drugačne prostore. Omare, ki smo iskali, so morale 
čim bolje izrabiti naše prostore ter hkrati nuditi dovolj 
prostora za shranjevanje zimskega plašča. Odločili smo se 
za omare z „Z”-vrati, saj so zaradi svoje oblike optimalne 
za naše potrebe. Zbrali smo več ponudb, vendar je podjetje 
metaloBox® ponudilo najboljše razmerje med kakovostjo in 
ceno. Z izbranimi omarami smo popolnoma zadovoljni, kar 
kaže, da smo se pravilno odločili.”

Osnovna šola Blaškovič Janeza

Gabriela Horvat 
ravnateljica 

Srednja tehnična  šola Andraž Antona

Mihael Laj
ravnatelj
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„Na naši šoli, ki ohranja tradicijo in hkrati postaja vedno bolj 
sodobna, si želimo, da bi se naši učenci počutili prijetno. 
Pomembno vlogo pri tem igrajo naše omarice metaloBox®, 
ki smo jih izbrali zaradi dobre kakovosti, ugodne cene 
in estetskega videza. Pri izbiri vrste omaric je bilo poleg 
varčevanja s prostorom pomembno, da so omarice na 
hodnikih služile vsem našim 500 učencem. Zahvaljujoč 
uporabnosti in natančnosti članov ekipe metaloBox® so 
se naše želje kmalu uresničile. Naši gimnazijci so bili zelo 
navdušeni in jih od takrat uporabljajo z veseljem.”

Gábor Sztehlo vrtec, 
osnovna šola in gimnazija

Simona Ribič
ravnateljica

reference
m

etaloBox
+386 2 621 0210



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

+386 2 621 0210
www.metalobox.si

info@ metalobox.si

Strokovnjaki za garderobne omare




