anno 1997

2022

KATALOG ZA KOPALIŠČA
IN ŠPORTNE OBJEKTE

Cene v katalogu so veljavne do 31.12.2022.

PROJECT 4/8

477 €/kom
(Cena neto)

2

3

paket storitev

metaloBox

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

+386 2 621 0210

4

čas

Mi imamo
za detajle!

Menjava je mogoča kadarkoli
Pomagamo Vam pri izbiri
Opremimo in sestavimo
Artikle imamo na zalogi
Lahko nas spoznate osebno

5

MI ♥ GARDEROBNE OMARE

metaloBox
+386 2 621 0210

6

Imre Nyéki kopališče
Aleksander Kočič
direktor
„Ob prenovi kopališča, smo izbrali omarice z „Z” vrati
podjetja metaloBox, ker so najbolj ustrezale v ceni in
kvaliteti. Barve in dizajn omaric ustrezajo novemu izgledu
kopališča, kar odraža modernost in udobnost. Barvne
omarice uporabljajo obiskovalci kopališča. Smo pa v
kontaktu s podjetjem metaloBox, odkar smo končali s
projektom.”

Garderobne omare z
„Z”-vrati
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”

350 mm

Najbolj priljubljena omara med našimi kupci! Priporočamo jo takrat, ko imate na voljo le malo
prostora, vendar morate vseeno zagotoviti večje število omaric. Garderobna omara je stabilna in
estetska hkrati, v predal pa lahko udobno shranite tudi zimski plašč.
Anita Olah / menedžer prodaje

1100 mm

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

metaloBox

Z4

PROJECT

Z6

4
1800
700
500

št. prekatov
višina
širina
globina

6
1800
1020
500

341 €/kom
Na zalogi:

garderoba

PROJECT
št. prekatov
višina
širina
globina

1800 mm

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

441 €/kom
Na zalogi:

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

Dodatna oprema po naročilu
50

0m

m

10 20 mm

PROJECT Z6 NEW

441 €/kom
(Cena neto)

Barvna vrata:
11 €/vrata
(glej stran 33)

Galvanizirano podnožje:
LK G PR
od 53 €/kom
(glej stran 26)

Sedežna klop:
OSP PR
od 90 €/kom
(glej stran 17)

+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim
ključem:
5,30 €/vrata
(glej stran 31)

8

Mestno kopališče
Štefan Tard
direktor
„Razvoj v letu 2015 je doprinesel nove garderobne prostore
mestnemu kopališču. Bila je pomembna odločitev za nas,
da jih opremimo z omaricami višje kvalitete in v barvah, ki
dopolnjujejo notranji dizajn ter so praktične in atraktivne za
goste, tako s stilom kot izkoristkom prostora. Z izbranimi
izdelki in izvedbo, smo zelo zadovoljni. Podjetje priporočamo
vsem, ki želijo realizirati svoje edinstvene želje.”

Garderobne omare
s polovičnimi vrati
”

9

300 mm

Če je vaš prostor tako majhen, da nimate kam postaviti niti dovolj omar z „Z”-vrati, bi Vam priporočila
to rešitev. Ta tip omaric priporočam gostom, ki prihajajo z samo nekaj osebne prtljage in
ne potrebujejo velikega prostora za shranjevanje jaken, torb in podobnega, v omaricah.
Erika Kelemen / vodja prodaje

800 mm

Osnovna oprema

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

2/4

PROJECT

3/6

PROJECT

4/8

4
1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

6
1800
900
500

št. prekatov
višina
širina
globina

8
1800
1200
500

319 €/kom
Na zalogi:

391 €/kom
Na zalogi:

garderoba

PROJECT
št. prekatov
višina
širina
globina

1800 mm

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

477 €/kom
Na zalogi:

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

Dodatna oprema po naročilu
50

0m

m

12 00 mm

PROJECT

4/8

477 €/kom
Barvna vrata:
8,40 €/vrata
(glej stran 33)

Dodatne police:
PROJECT/SHELF300
19 €/kom
(glej stran 26)

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom
(glej stran 17)

+386 2 621 0210

(Cena neto)

Ključavnice z glavnim
ključem:
5,30 €/vrata
(glej stran 31)

Garderobne omare
z dolgimi vrati
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”

300 mm

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

Osnovna oprema
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

1800 mm

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

PROJECT
št. prekatov
višina
širina
globina

2
2
1800
600
500

208 €/kom
Na zalogi:

PROJECT
št. prekatov
višina
širina
globina

3
3
1800
900
500

304 €/kom
Na zalogi:

PROJECT
št. prekatov
višina
širina
globina

4
4
1800
1200
500

341 €/kom
Na zalogi:

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

Dodatna oprema po naročilu
50

0m

m

12 00 mm

PROJECT

341 €/kom
(Cena neto)

4
Ključavnice z glavnim
ključem:
5,30 €/vrata
(glej stran 31)

Barvna vrata:
17 €/vrata
(glej stran 33)

Poševna streha:
TOP PR
od 66 €/kom
(glej stran 26)

Sedežna klop:
OSP PR
od 81 €/kom
(glej stran 17)

Garderobne omare
za invalidne osebe

Garderobna omara
z majhnimi predali
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Osnovna oprema

Osnovna oprema

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

oporne noge višine 120 mm / zračniki na vratih

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

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

400 mm

300 mm

metaloBox

1800 mm

1800 mm

garderoba

PROJECT 3/9 AC

HANDICAP PR 2/800

366 €/kom

602 €/kom

(Cena neto)

0m

50
m

90 0 mm

0m

m

800 mm

+386 2 621 0210

50

(Cena neto)
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Dodatki za garderobne omare

Nalepke s številkami
za garderobne omare

Kartončki
za nastavek z imenom

Samolepilni kartonček

PVC obesek za ključ

30 mm

23 mm
67 mm

69 mm

VIGNETTE 1 - 50

VIGNETTE N.CARD 10

ETIKETT PROJECT

Z KEYHOLDER RED

od 6,60 €/kom

6,80 €/komplet*

6,80 €/komplet*

7 €/komplet*

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

*1 komplet vsebuje 10 samolepilnih kartončkov

*1 komplet vsebuje 50 kartončkov

*1 komplet vsebuje 50 obeskov

Ogledalo

Podstavek za čevlje

Obešalnik za brisače

Dodatna polica

PROJECT / XMIRROR

PROJECT / SHOETRAY

PROJECT / TOWEL XOUT

PROJECT / SHELF

6,80 €/kom

5,70 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

5,70 €/kom
(Cena neto)

od 18 €/kom
(Cena neto)

13

metaloBox
garderoba

Kamp Mon Perin
Arijana Orlić
operativni vodja
„Z izgradnjo našega zabaviščnega tematskega parka, je bilo
potrebno zagotoviti prostor za omarice za shranjevanje
osebnih predmetov. Med izvajanjem projekta je metaloBox®
pod našimi pogoji dostavil kvalitetne omare dobrega
videza, ki se odlično prilegajo ambientu. S strokovnim
kadrom in širokim naborom izdelkov zmorejo zadovoljiti
tudi najzahtevnejšega kupca.”
+386 2 621 0210

14

Preizkusite jih in
si rezervirajte
svoje mesto!

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!

OP

Klopi za garderobe

158 €/kom

Prilegajoči
se vijaki

15

Na zalogi:

OP

1500

450 mm

dol.

1500

147 €/kom
Na zalogi:

OP

2000

dol.

Masivna
podpora

2000

158 €/kom
Na zalogi:

OP E/H 2000

dol.

243 €/kom

Na zalogi:

1000

208 €/kom

(Cena neto)

OP E/H 1500
dol.

mm

1500

219 €/kom
Na zalogi:

OP E/H 2000

Polica za čevlje

dol.

2000

243 €/kom

klopi za garderobe

360

metaloBox

1600 mm

OP E/H 1000

Na zalogi:

20 00 mm

OP K/H 2000

433 €/kom

OP SHOE-SHELF 1000
dol.

1000

48 €/kom

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

1600 mm

Črna plastična
zaščita za noge

1000

132 €/kom
mm

2000 mm

Zaobljeni
robovi

1000

dol.

330

(Cena neto)

Osnovna oprema

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

OP

2000

(Cena neto)

74 0

OP SHOE-SHELF 1500
dol.

1500

57 €/kom

2000

433 €/kom
+386 2 621 0210

OP SHOE-SHELF 2000
2000

dol.
Na zalogi:

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

dol.

OP K/H 2000
mm

68 €/kom

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

20 00 mm
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Green Fitness & Beauty
Denis Muller
direktor
”Pomembno je, da imajo naši člani fitnes kluba kvalitetno
opremljene tudi garderobne prostore. Le-ti so namenjeni
za pripravo na trening in osvežitev. V zadnjih nekaj letih so
se povečala pričakovanja glede omaric: morajo biti varne,
praktične, udobne, estetske, elegantne in enostavne za
čiščenje. Naši gostje si najraje izberejo svojo omarico in
tako niso odvisni od določitve prostora, ki jo samodejno
določi sistem za nadzor dostopa. Od leta 2013 uporabljamo
omarice podjetja metaloBox, ki so dobra naložba, saj so
trajne in zanesljive.”

Garderobne omare s
sedežno klopjo za garderobo
”

17

PROJECT 4

Garderobna klop, ki se vgradi pod omaro, je izredno praktična, saj se tako lahko vedno
vsedem in udobno preoblečem. Čiščenje tal pod omarami pa je še enostavnejše!

341 €/kom

Kristina Dombai / vodja prodaje

(Cena neto)

metaloBox

1700 mm

Cena velja
le za omaro!

400 mm

klopi za garderobe

Lahko naročite h garderobnim omaram!

OSP PR
4-4/8-3FF

Za celotno ponudbo
nas pokličite!

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

114 €/kom
(Cena neto)

Cena velja samo
za sedežno klop!

84
0m
m

12 00 mm
+386 2 621 0210

”
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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.

300 mm

300 mm

0m

1850 mm

1850 mm

779 €/kom

205 mm

170 mm

50

BOX 3/30 NEW

90 0 mm

723 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

Mere predalov:
170 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
205 x 500 x 300 mm

50
m

BOX 3/24 NEW

0m

m

90 0 mm

Omare za shranjevanje osebnih
predmetov z malimi predali

19

Osnovna oprema
police brez robov za lažje čiščenje / ojačana vrata
300 mm

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

235 mm

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

garderoba

1850 mm

metaloBox

BOX 3/21 NEW

657 €/kom
(Cena neto)

Mere predalov:
235 x 500 x 300 mm

Dodatna oprema po naročilu

50

0m

m

90 0 mm

Barvna vrata:
4,20 €/vrata

Poševna streha:
TOP ZR 900
35 €/kom
(glej stran 27)

Galvanizirano podnožje:
LK G 900
50 €/kom
(glej stran 26)

+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim
ključem:
5,30 €/vrata
(glej stran 31)
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Parapet omara
za shranjevanje
osebnih predmetov
Osnovna oprema
police brez robov za lažje čiščenje / ojačana vrata
VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA

300 mm

300 mm

900 mm

900 mm

900 mm

300 mm

m

m

PARAPET 3/12 NEW

0m

0m

m

90 0 mm

50

50

0m

PARAPET 3/9 NEW

136 mm

175 mm

240 mm

50

90 0 mm

90 0 mm

PARAPET 3/15 NEW

310 €/kom

367 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

Mere predalov:
240 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
175 x 500 x 300 mm

Mere predalov:
136 x 500 x 300 mm

411 €/kom

Stenske omarice z več
predali za osebne predmete

21

Osnovna oprema
zaradi varnosti ni ostrih robov / police so brez robov za lažje čiščenje
VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA
Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje

140 mm

metaloBox

200 mm

garderoba

720 mm

”

Na steno lahko pritrdite tudi več kot 25 omaric za shranjevanje manjših
stvari, ki jih lahko naknadno dopolnjujete. Ta rešitev je praktična, enostavna in
cenovno ugodna. Poskrbi, da gosti ne izgubijo ključev ali drugih vrednosti.

200

1000 mm

mm

BOX 5/25 NEW

331 €/kom
Možna montaža na
steno

(Cena neto)

+386 2 621 0210

Mere predalov:
140 x 200 x 200 mm

22

300 mm

393 mm

1850 mm

BOX 3/12
N E W

522 €/kom
(Cena neto)

Mere predalov:
393 x 500 x 300 mm

Erste Bank
Linda Muranji
PR vodja notranjih komunikacij
„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 živahnejšo atmosfero za tamkajšnje zaposlene.”

50

0m

m

90 0 mm

”

Omarice BOX 3/12 in 3/15 so zelo priljubljene zaradi svoje večstranske uporabe. V njih
lahko shranite torbice, čevlje, športne torbe in opremo.

Omare za shranjevanje
osebnih predmetov

23

Osnovna oprema
police brez robov za lažje čiščenje / ojačana vrata
300 mm

VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA
Material: I. razredne jeklene plošče Osnovna barva: RAL 7035 / svetlo siva Barvanje: elektrostatično / prašno barvanje
311 mm

metaloBox

perforacije na vratih
za intenzivnejše
prezračevanje

1850 mm

garderoba

BOX 3/15
N E W

578 €/kom
(Cena neto)

Mere predalov:
311 x 500 x 300 mm

Dodatna oprema po naročilu

50

0m

m

90 0 mm

Barvna vrata:
4,20 €/vrata

Poševna streha:
TOP ZR 900
35 €/kom
(glej stran 27)

Galvanizirano podnožje:
LK G 900
50 €/kom
(glej stran 26)

+386 2 621 0210

Ključavnice z glavnim
ključem:
5,30 €/vrata
(glej stran 31)
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Nastavek

Pri nas
je to

že vključeno v ceno!

Oporne noge višine
120 mm,
olajšajo čiščenje
pod omaro.

za ploščico z imenom,
za lažjo orientacijo.

25

Zračniki na
vratih
bodo poskrbeli za dobro
prezračevanje ter vedno
suho brisačo.

Nerjaveči S obešalniki,
za hlače ali pas.

metaloBox
garderoba

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

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

+386 2 621 0210

Držalo za dežnik

26

Dodatne možnosti po naročilu!

Ključavnice
z glavnim ključem
- če želite maksimalno varnost

Galvanizirano podnožje
– daljša življenjska doba

Extra nastavek
za obešanko

MAKSIMALNA ZAŠČITA PROTI KOROZIJI!

Značilnosti:

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

- obrača se za 360°
- primerna za obešanke
premera 4-8 mm
- primerna za vse tipe
metaloBox® omaric
Strošek nakupa ključavnice
ob nakupu omare: 4,30 €/kom
ob naknadnem naročilu: 10,10 €/kom

OBEŠALNIK
ZA OBLAČILA

4,60 €/komplet
(Cena neto)

+ 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.

Obešanka ni vključena v ceno nastavka in je na sliki samo za ilustracijo. Več informacij o
metaloBox® obešanki najdete strani 28.

Nastavek
za obešanko

Značilnosti:

Zapestnica za ključ

– da nikoli več ne boste izgubili ključa

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!

K E Y
-GUARD
P L U S

17 €/kom
(Cena neto)

Več informacij najdete na straneh 30-31!
Možne barve: modra in rdeča
Minimalno naročilo količine: 100 kom.

- obrača se za 360°
- obrača se le v zaprtem stanju
- primerna za obešanke
premera 3-6 mm
- primerna za vse tipe
metaloBox® omaric

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 28.

Omara za plašče

27

Omarica za prvo pomoč
Osnovna oprema
varnostna ključavnica (z dvema ključema)
enovratna omara, po višini nastavljive police
police z robom, enostavne za čiščenje
primerna za montažo na zid
380 mm

Osnovna oprema

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

MEDICINE
380/470

121 €/kom
(Cena neto)

205

mm

2 polici

470 mm

Red na strehi

- poševna streha za garderobne omare

TOP

PR

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

Garderobni prekatnik
- da bo vse na svojem mestu

garderoba

2000 mm

(Cena neto)

metaloBox

od 66 €/kom

G A R D R
od 146 €/kom
(Cena neto)

45

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

0m

m

11 80 mm

WARDROBE 1200!
(Cena neto)

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

+386 2 621 0210

550 €/kom

28

Obešanka
Obešanka na ključ

Številčna obešanka

Značilnosti

Značilnosti

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

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

Z PADL 6,5

Z PADL CODE

4,40 €/kom*

6 €/kom*

(Cena neto)

(Cena neto)

Obešanka
z generalnim ključem

Številčna obešanka
z generalnim ključem

Značilnosti

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

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

Z PADL 6,3 / MST

Z PADL CODE / MST

8,40 €/kom*

11 €/kom*

(Cena neto)

(Cena neto)

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

Evro ključavnica

Številčna
ključavnica

Elektronska
ključavnica
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metaloBox
garderoba

Z RJ ELECTRO

39 €/kom

75 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

Značilnosti:

Značilnosti:

Značilnosti:

- deluje za 1 evro kovanca
- priporočamo ob menjavanju uporabnikov

- 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

- 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
- samodejno odklepanje je lahko časovno omejeno (neobvezno)
- priporočamo jo tako stalnim kot občasnim uporabnikom
- deluje le z 1 baterijo

32 €/kom
(Cena neto)

+386 2 621 0210

Z RJ CODE

Z RJ COIN

30

”Pri nas

se je sistem
generalnega
ključa že dokazal!

„Večino naših gostov predstavljajo
družine, ki še vedno raje uporabljajo
ključ, kot pa zapletene elektronske
naprave za zaklepanje. Večkrat si želijo,
da bi vsa družina imela omarice drug ob
drugem, po možnosti še v bližini kabin.
metaloBox-ov sistem zaklepanja je rešil
vse naše težave, ki smo jih imeli s predhodnimi elektronskimi ključavnicami.
Sistem generalnega ključa zadovoljuje
vse naše potrebe. Enostavna uporaba,
tudi ob večji zasedenosti ter povratne
informacije naših gostov nam kažejo, da
se je sistem zelo dobro uveljavil.”

Kopališče Diamant
Silvija Tomše
bivša vodja kopališča

Sistem
generalnega
ključa
VI PA DOBITE 1 KLJUČ,
KI ODPIRA VSE!

10.000
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možnih kombinacij.

Varnostna ključavnica
z dvema ključema.

Vsak gost ima 1 ključ za lastno omarico.

metaloBox
garderoba

VARNO
Ključavnica, ključ in jeziček
so iz izredno čvrstega jekla.
MOŽNOST KONTROLE
Z generalnim ključem lahko kadarkoli
preverite vsebino omare!

DARILO!

ENOSTAVNA IN HITRA ZAMENJAVA KLJUČAVNICE
V primeru izgube ključa se ključavnica
enostavno zamenja.
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
+386 2 621 0210

EN GLAVNI KLJUČ:

za varno in praktično uporabo
garderobnih omar
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MAT
BARVANJE

ZA LEPŠI VIDEZ!
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PONUDBA BARV ”
IZBIRAJTE MED
7 STANDARDNIMI BARVAMI

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!

metaloBox
garderoba

RAL 1015

RAL 2009

RAL 1003

RAL 3001

RAL 5015

RAL 5021

RAL 6018

BEŽ

ORANŽNA

RUMENA

RDEČA

NEBEŠKO MODRA

TURKIZNA

ZELENA

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.

+386 2 621 0210

7 BARV - DIREKTNA
DOSTAVA IZ
SKLADIŠČA!
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atraktivne
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AT R A K T I V N E
O

M

A

R

E
metaloBox
garderoba

Pomembno je, da zadovoljimo vse potrebe po
posebnih omaricah. Z našimi ekskluzivno dizajniranimi
omaricami, lahko ustvarite edinstveno atmosfero v
vaših garderobnih prostorih. Moderen dizajn s praktičnimi lastnostmi in presenetljivimi splošnimi učinki,
bo vaše goste očaral. Iščete široke predale, posebno
prezračevanje ali druge materiale? Uporabite domišljijo in uresničite želje z metaloBox proizvodi JUMBO,
LAMINO ali MDF.

+386 2 621 0210

”
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Z mladostnim in živahnim videzom JUMBO omar, lahko garderobni
prostori postanejo edinstveni in moderni. Poseben dizajn, z zanimivim prezračevanjem
in zakritimi kljukami, postanejo popolni. Prostorni 400mm široki predali pa še dodatno
poskrbijo za udobje vaših gostov .

400 mm

JUMBO
BOX 3/12

1800 mm

1800 mm

400 mm

JUMBO 3/6

783 €/kom

600 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

Mere predalov:
402 x 500 x 400 mm

50

0m

50
m

1200 mm

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

0m

m

1200 mm

JUMBO
omare
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Osnovna oprema
police brez robov za lažje čiščenje / zračniki na vratih / oporne noge višine 120 mm
VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 2,70 €/VRATA
400 mm

metaloBox

Moderno oblikovana kljuka
in ploščica za ime

Estetske kromirane kljukice
za obešanje

1800 mm

Stilsko oblikovane perforacije,
intenzivnejše prezračevanje

garderoba

400mm široki predali,
za več prostora

50

0m

m

1200 mm

JUMBO Z6
(Cena neto)

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

+386 2 621 0210

760 €/kom

BARVE ZA DOPLAČILO:

Gilda Max Fitnes
Aleksandra Beres
tehnični direktor
„Pri opremi našega prvega fitnes kluba, smo se odločili za
omare podjetja metaloBox®. Ker smo takrat bili izredno
zadovoljni z omarami, ceno in ostalimi uslugami, smo se
tudi sedaj obrnili na njih. Tokrat smo se odločili za omare
lamino, ki so morale zaradi ostalega izgleda stavbe imeti
posebno barvo vrat. Seveda je podjetje metaloBox®, tudi
tokrat opravilo nalogo pravočasno in profesionalno.”

pastelno zelena

rumena

oranžna

bordo

siva

kapučino

vanilija

breza

opalni hrast

naravni hrast

marabello češnja

bavaria bukev

antična češnja

češnja

wenge
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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 na prejšnji strani.
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350 mm

Osnovna oprema
nastavljive nogice / zračniki / drog za obešanje
VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 5,30 €/VRATA

2

LAMINO

2/4

LAMINO

2/6

LAMINO

Z4

št. prekatov
višina
širina
globina

4
1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

6
1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

4
1800
700
500

262 €/kom

315 €/kom
Na zalogi:

366 €/kom

407 €/kom

Na zalogi:

Na zalogi:

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

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

garderoba

Na zalogi:

metaloBox

2
1800
600
500

1800 mm

LAMINO
št. prekatov
višina
širina
globina

Barva lepljenega panela
je identična izbrani barvi
laminiranih plošč.

50

100mm po višini
nastavljive nogice

m

700 mm

LAMINO Z4

407 €/kom
(Cena neto)

+386 2 621 0210

Stabilen, kromiran
drog za obešanje

0m
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Velence Resort & Spa
Elena Marinšek
vodja kopališča
„S podjetjem metaloBox® sodelujemo že od leta 2007.
Tokrat smo izbrali omare mladostnega videza, ki se vlijejo
v naš ambient. Omare uporabljajo naši gosti hotela, fitnes
kluba in ostalih rekreativnih ponudb. Zelo smo zadovoljni z
uslugami metaloBox-a, kvaliteta omar je izvrstna, zaposleni
pa so vedno pripravljeni pomagati.”

MDF
garderobne omare

”

Proizvodi MDF asortimenta so narejeni iz trajnega in trpežnega materiala.
Omare v številnih barvnih kombinacijah in z 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.

Osnovna oprema
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350 mm

po višini nastavljive nogice / zračniki / drog za obešanje
možnost izbire različnih barv vrat (brez doplačila)
VARNOSTNA KLJUČAVNICA (Z DVEMA KLJUČEMA) 5,30 €/VRATA

2

MDF

2/4

MDF

2/6

MDF

št. prekatov
višina
širina
globina

4
1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

6
1800
600
500

št. prekatov
višina
širina
globina

420 €/kom

460 €/kom

Na zalogi:

Na zalogi:

4
1800
700
500

512 €/kom
Na zalogi:

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

garderoba

382 €/kom
Na zalogi:

Z4

metaloBox

2
1800
600
500

1800 mm

MDF
št. prekatov
višina
širina
globina

MOŽNOST IZBIRE
BARV VRAT
(BREZ DOPLAČILA):

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

Zaobljeni, barvni robovi

Lahko izberete katerokoli
barvo RAL lestvice.
Kromirani in trpežni kavlji

0m

m

700 mm

MDF

Z4

512 €/kom
(Cena neto)

+386 2 621 0210

100 mm visoke, po višini
nastavljive nogice

50

BASIC jedilne
garniture
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Karakteristike:
- črni jekleni okvir
- čvrsto perforirano sedalo in naslonjalo
- lahko zložljiva
- obremenitev: 130 kg

SNACK
TABLE
120/W N

149 €/kom
(Cena neto)

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

Zador-Meso d.o.o.
Jožef Novak
vodja obrata

SNACK
BASIC
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)

40 €/kom
(Cena neto)

„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.”

Lesena jedilna
garnitura
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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

metaloBox

Barva:
okvir: črn
stol: barva bukve

Magnetec d.o.o.

SNACK
BASIC
WOOD
(Cena neto)

„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.”

+386 2 621 0210

59 €/kom

Helena Volk
vodja nabave
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COLOR

JEDILNE GARNITURE

Karakteristike:
- črni jekleni okvir
- sedišče iz umetne mase
- lahko zložljiva
- 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:
rumena, turkizna, zelena, oranžna, bordo

SNACK
TABLE
180/W N

213 €/kom
(Cena neto)

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:
1800 x 800 x 745 mm (dolžina x širina x višina)

SNACK
C NEW

48 €/kom
(Cena neto)

Ø 900 mm

Barska miza

45

”

S N AC K
TABLE O90

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.

179 €/kom
(Cena neto)

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

metaloBox

Značilnosti:
Material:
Barva:
Mere:

NOVO!

Ø 1100 mm

S N A C K
BAR NEW

180 €/kom
(Cena neto)

S N A C K
TABLE O110

213 €/kom
(Cena neto)

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

+386 2 621 0210

Značilnosti:
Material:
Barva:
Mere:

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)
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”

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

Omare za shranjevanje
opreme za čiščenje

Aleksander Matjašec / prodajni menedžer

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

”
1800 mm

Praktično porazdeljen prostor, v katerem lahko
enostavno udobno namestite opremo za čiščenje,
metle z dolgim ročajem, vedra ter sama
sredstva za čiščenje.
CLEAN
1800/600
N E W

256 €/kom
(Cena neto)

Nosilnost
police do

40KG

40

0m

m

600 mm

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

”

To zanesljivo, kakovostno in praktično omaro, priporočamo tistim partnerjem, ki želijo
na enostaven način shraniti lažjo opremo in svoje dragocenosti.
Erika Kelemen / vodja prodaje

Lahke omare
za shranjevanje
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Osnovna oprema
varnostna ključavnica z dvema ključema, zaklepanje v 2 točkah / LIGHT 1850/600 s standardno ključavnico
4 police nastavljive po višini / nosilnost police do 30 kg

metaloBox

L I G H T
1850 / 1000 NEW

višina

1850

višina

1850

višina

1850

širina

600

širina

800

širina

1000

globina

400

globina

400

globina

195 €/kom
Na zalogi:

232 €/kom
Na zalogi:

400

1850 mm

L I G H T
1850 / 800 NEW

operacije

L I G H T
1850 / 600 NEW

270 €/kom
Na zalogi:

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

Nosilnost
police do

30KG

40

0m

m

1000 mm

270 €/kom
(Cena neto)

+386 2 621 0210

L I G H T
1850 / 1000 NEW
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Ko šteje vsak kotiček

33

1800 mm

1800 mm

1800 mm

- pametna rešitev za najboljši izkoristek prostora

Smarto omara
za shranjevanje

0m

m

42 0 mm

SMARTO
CLEAN NEW

33

0m

m

42 0 mm

S M A R T O
WARDROBE NEW

33

0m

m

42 0 mm

SMARTO
LIGHT NEW

219 €/kom

208 €/kom

182 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

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

”

Omare
za shranjevanje ključev

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 barvne vrstice
in možnost beležk.
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300 mm

Osnovna oprema
KEY 30

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)

98 €/kom

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

(Cena neto)

80

mm

Možna montaža na
steno

24 0 mm

metaloBox

mm

80

380 mm

KEY

50

550 mm

550 mm

550 mm

80

operacije

KONČAJTE ISKANJE IN PRIČNITE Z DELOM!

mm

140

380 mm

KEY

100

mm

380 mm

KEY

200

172 €/kom

244 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

+386 2 621 0210

134 €/kom

50

Poseben
sistem obešanja
Mere:

”

Kakovostni obešalnik za oblačila ponuja praktično rešitev garderob na
kopališčih, zdravilišćih, fitnes centrih in športnih centrih. Z njihovo pomočjo lahko
zagotovite varno shranjevanje tudi v prostorih, kjer ni zadosti prostora za garderobne
omare. Dodatna mreža in škatla pa poskrbita za red. Obešalnike, kot dodatek k garderobnim
prostorom, je možno tudi kupiti in tako zagotoviti popolno udobje vašim gostom.

obešalnik za oblačila: 590 x 410 x 140 mm
škatla: 110 x 390 x 125 mm
mreža: 160 x 300 mm
(dolžina x širina x globina)

KENGURU A

KENGURU B

KENGURU C

KENGURU D

12 €/kom

17 €/kom

18 €/kom

20 €/kom

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

(Cena neto)

Minimalna količina naročila: 200 kom.

Stenski obešalniki
Skupne značilnosti obešalnikov:
stabilna, trpežna izvedba / I. razredne lakirane borove letve
barvani, kovinski obešalniki / poglobljeni vijaki

Značilnosti

- dolžina 1000 mm
- 4 kovinski obešalniki

Samostoječi obešalnik 51
Značilnosti obešalnikov:
premer kovinskega droga 50 mm / PVC obešalniki in držalo za dežnike
PVC podstavek / se lahko razstavi / skupna teža: 5 kg

WALL HOOK 1000

35 €/kom
(Cena neto)

metaloBox

72 €/kom

operacije

SNX COATRACK SAVIO
(Cena neto)

Značilnosti

- dolžina 1500 mm
- 6 kovinskih obešalnikov

WALL HOOK 1500

51 €/kom
(Cena neto)

Značilnosti

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

WALL HOOK 2000

64 €/kom
(Cena neto)
+386 2 621 0210

- dolžina 2000 mm
- 8 kovinskih obešalnikov

Mere:

Kaj pomeni metaloBox® on-time?

DOSTAVA

52

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.

Storitve podjetja metaloBox
vam nudijo tudi:
Dostavo artiklov: 		
Montažo artiklov : 		
Vnos in postavitev artiklov:

ob dodatnem plačilu
ki se zaračuna dodatno
sta že vključena v strošek dostave

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.

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.
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Skladiščenje

naša ponudba

Servis,
garancija

Izkušeni in dosledni mB - sodelavci,
profesionalna ekipa, specialna vozila za
prevoz kovinskega pohištva

metaloBox

Dostava

Proizvode iz kataloga imamo
vedno na zalogi

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

+386 2 621 0210
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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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reference

AquaPark Petroland
Stanislav Štefanik
vodja vzdrževanja

+386 2 621 0210

„Podjetje metaloBox® z veseljem priporočam naprej, ob
tej priložnosti, pa bi se jim tudi rad zahvalil za sodelovanje
pri izbiri, dostavi in opremljanju naših garderob. Omare
so nam dostavili ob dogovorjenem terminu, v fazi izbire
omar, pa nam z izdatnim svetovanjem olajšali odločitev. Z
optimalnim izkoristkom prostorov, so nam hkrati ponudili
rešitev za postavitev omar, ki smo jo na podlagi predhodne
risbe, lahko tudi sami določili.”
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Kopališče Rudas Spa
Sebastijan Dajčman
namestnik direktorja
„V letu 2014 smo se v kopališču Rudas odločili, da gremo
v prenovo in razširitve. Pomembno nam je bilo, da se
opremimo z visoko kvalitetnimi in prepričljivimi omaricami
v novih garderobnih prostorih. Ker smo že prej imeli omarice
podjetja metaloBox®, smo se spet odločili za njih, saj so
njihovi zaposleni temeljiti, zanesljivi in pravočasni. Omarice
so različnih dizajnov in barv, vse zelo kakovostne izdelave
in brezhibno nameščene. So praktične in zelo dobrega
izgleda.”

Fitness 21
Adelina Balažic Fujs
lastnik
„S podjetjem metaloBox® sodelujemo že 10 let. Omare, ki
smo jih kupili pri njih nekaj časa nazaj, so kot nove, tako
da smo jih kontaktirali tudi sedaj, ko smo opremljali nove
garderobne prostore. Pri naročilu so nam bili v veliko
pomoč in njihovi tehniki so nam pomagali pri oblikovanju
ter opreme novega garderobnega prostora. Menjava je
potekala gladko in hitro, kar se jim zelo zahvaljujemo.”
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Jaht Klub
Štefan Borko
generalni direktor

+386 2 621 0210

„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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Plača Palatinus
Peter Rozman
vodja
„Za Palatinus plažo smo kupili omarice podjetja
metaloBox®. Za poletno sezono smo izbrali LAMINO
omarice kot so na sliki, saj poleti gostje nosijo s seboj le
nekaj stvari in jih lahko priročno shranijo v predale omare.
Barvna vrata se popolnoma zlijejo s plažo. Izdelek je izpolnil
naša pričakovanja.”

Grajsko kopališče Gyulai
Atila Borko
direktor
„Leta 2011 smo razširili naš welness park, ter v sklopu tega
tudi potrebovali 204 novih garderobnih omaric. Iz široke
ponudbe podjetja metaloBox®, smo lahko izbrali omare,
ki so najbolj odgovarjale našim predstavam. Preverjen
metaloBox-ov sistem zaklepanja je izredno priljubljen pri
naših gostih. Prav tako so izpolnili našo željo, pa nekaterih
individualnih možnostih zaklepanja.”
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Welness Center Galerius
Zoltan Lazar
glavni tehnik

+386 2 621 0210

„Zelo všeč nam je bil predstavitveni kombi podjetja, saj smo
na ta način lahko dejansko videli različne tipe omar, in se
na podlagi videnega lažje odločili. Zaradi elagantne oblike,
zaobljenih robov ter njihove dobre odpornosti na kondenz,
smo se odločili za MDF garderobne omare. Omare smo lahko
naročili v željeni barvi, ki smo jo predhodno določili s projektantom, zaradi česar se omare odlično prilegajo v ambient.
Od otvoritve, leta 2009, jih naši gostje z zadovoljstvom
uporabljajo.”

Strokovnjaki za garderobne omare
metaloBox® d.o.o.
9000 Murska Sobota, Obrtna ulica 28
+386 2 621 0210
www.metalobox.si
info@ metalobox.si

