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Glorie
metalului

Calitatea este caracteristica esențială a lucrurilor, cu alte cuvinte, este măsura de satisfacție a nevoii 
sau a scopului. Tabla de oțel – pe lângă eleganța sa rigidă – asigură durabilitatea, igiena şi calitatea cu care 
putem satisface nevoile clienților noştri. Scopul nostru este de a exploata pe deplin potențialul metalului.

”

Dulapurile metalice pentru vestiare 
metaloBox® sunt fabricate din tablă 
de oțel de calitatea întâi, cu grosimea 
de 0,6-1 mm, având balamale masive. 
Astfel se elimină posibilitatea ca 
muchia să se desprindă sau să se 
deregleze balamalele, din cauza 
căruia uşile s-ar putea să se lase în 
jos. Astfel dulapurile metalice pentru 
vestiare asigură garantat o soluție mai 
economică, decât dulapurile realizate 
din plăci de lemn.

Dulapurile metalice sunt realizate din 
tablă ignifugă de oțel, de calitatea întâi.

Datorită duratei îndelungate de 
viață, utilizatorul schimbă dulapurile 
metalice pentru vestiare, în situațiile 
cel mai des întâlnite, la modificarea 
numărului de persoane sau în caz de 
modernizare. Astfel, în cazul înlocuirii 
dulapurilor, metaloBox® răscumpără 
dulapurile metalice uzate la un preț, 
care depinde de starea acestora.

Dulapurile metalice sunt mai igienice 
şi se pot curăța mai uşor decât cele 
realizate din lemn. Suprafața lor se 
poate şterge cu o cârpă umedă, pe 
când îndepărtarea impurităților de 
pe suprafața, muchiilor şi îmbinărilor 
dulapurilor din lemn este dificilă. Nu 
întâmplător se impune prin norme 
utilizarea dulapurilor metalice la 
implementarea sistemului HACCP.

Dulapurile metalice se pot muta 
uşor, fără ca ele să se deterioreze. 
Eventualele defecțiuni mecanice pot 
fi reparate uşor.

Avantajele 
metalului

DURABIL IGNIFUGSTABIL ÎMBINĂRILE

SE POT MUTA, REPARA
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Vă oferim
servicii 
complete
- SERVICIU CLIENŢI PERMANENT

- CONTACT PERMANENT

- CONSULTANŢĂ GRATUITĂ

- PROIECTARE GRATUITĂ LA FAŢA LOCULUI

- LIVRARE PROFESIONALĂ

- ECHIPĂ PROFESIONISTĂ

- PREDARE LA CHEIE
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Noi avem timp pentru amănunte!

Ne putem întâlni
şi personal

Aranjăm, 
montăm

Oferim ajutor în 
luarea deciziilor

Îl puteţi 
schimba oricând

Efectuăm transportul 
din depozit
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Dulapuri gri
Care este diferența?

PROJECT 4 
Dulapuri de vestiar cu uşi lungi
Soluția simplă şi confortabilă

PROJECT 3FF
Dulapuri cu perete despărțitor
Unde igiena este punctul de
vedere cel mai important

PROJECT 2FFC 
Dulapuri cu perete despărțitor 
şi suport pentru pantofi 
Igienic şi confortabil

PROJECT Z6 NEW
Dulapuri de vestiar cu uşi „Z”
O soluție într-adevăr practică
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Nu vă panicaţi,  
noi oferim 

soluţii la orice!

Printre dulapurile de vestiar
metaloBox® veți găsi cu siguranță 
tipul cel mai potrivit gustului 
Dumneavoastră. Cerințe tehnice 
stricte, spațiu redus, buget redus?

PROJECT 4SLIM
Dulap cu economie de spațiu
Soluție de compromis:
uşă lungă, într-un spațiu redus

PROJECT 4/8
Dulapuri pentru vestiar cu uşi scurte 
Unde spațiul este redus

m
etaloBox

vestiarul
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PLUS 4
Dulapuri pentru vestiar cu bancă 
+ compartiment pantofi
Soluţie perfectă, amenajare practică

PROJECT 4MIDDLE
Dulapuri pentru vestiar cu perete despărțitor 
şi cu uşi cu deschiderea la mijloc
Soluţia cea mai comodă
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„Colaborăm cu firma metaloBox® încă din anul 
2010. Mobilarea unui vestiar nou este întotdeauna 
o provocare, deoarece trebuie să avem în vedere 
mai multe criterii. Estetica, economia de spațiu şi 
prețul au fost nişte criterii importante la alegerea 
dulapurilor. Datorită designului, colegii noştri se pot 
schimba într-un mediu vesel, comod şi practic. Conform 
cerințelor de calitate înaltă a firmei HELL Energy, 
metaloBox® livrează rapid şi punctual dulapurile de 
vestiar în uzina de îmbuteliere cea mai modernă din 
Europa.”

HELL ENERGY SRL

Szabolcs Beres
director fabrică

raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   picioare de 120 mm   /   bară pentru umeraşe
fante de aerisire   /  suport prosop - 1 buc   /   suport umbrelă - 1 buc   /   suport etichetă nominală
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Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

54 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 270 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Accesorii suplimentare

” Este soluția cea mai acceptată şi mai răspândită! Acest dulap oferă spaţiu suficient pentru toate lucrurile, 
paltoanele, gențile, pantofii pot fi aşezate comod. Este un dulap de o execuție ireproşabilă, îl recomandăm 

deci acelor parteneri, care doresc să rezolve în mod comod şi pe termen lung problema vestiarelor.

Iuliu Csere / manager vânzări

Dulapuri pentru 
vestiar cu uşă lungă

raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   picioare de 120 mm   /   bară pentru umeraşe
fante de aerisire   /  suport prosop - 1 buc   /   suport umbrelă - 1 buc   /   suport etichetă nominală

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ

1.550 RON/buc1.340 RON/buc920 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Din depozit:Din depozit:Din depozit:

PROJECT 2
2

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 3
3

1800
900
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 4
4

1800
1200
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Bancă: 
OSP PR
de la 360 RON/buc
(vezi pag. 43.)

preţ (fără tva)

PROJECT 4
1.550 RON/buc
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Chemark SRL

Dulapuri cu 
perete despărţitor

1.200 RON/buc 1.720 RON/buc
Din depozit: Din depozit:

preț (fără tva)

PROJECT 3FF
1.720 RON/bucPROJECT 2FF

2
1800
800
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 3FF
3

1800
1200
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   picioare de 120 mm
bară pentru umeraşe   /   fante de aerisire   /   perete despărțitor vertical intrerior

suport prosop - 1 buc   /  suport umbrelă - 1 buc   /   suport etichetă nominală
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Odată cu implementarea obligatorie a sistemului alb-negru, tot mai multe companii caută rezolvarea 
cât mai practică a acestuia. Dulapurile noastre cu perete despărțitor sunt soluția cea mai potrivită, 

deoarece se pot separa comod şi igienic hainele de stradă de cele de lucru, într-un singur compartiment. 
Acest tip de dulap corespunde perfect standardelor impuse, iar datorită confecționării practice, 

poate fi aşezat estetic în orice tip de vestiar.

Agnes Laszlo / desfacere

Dotări de bază

Dulapuri cu 
perete despărţitor şi 

suport pentru pantofi

PROJECT 2FFC
2

1800
1000

500

PROJECT 1FFC
1

1800
500
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit: Din depozit:

1.550 RON/buc920 RON/buc

”

Accesorii suplimentare

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

de la 61 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 290 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Bancă: 
OSP PR
de la 400 RON/buc
(vezi pag. 43.)

preț (fără tva)

PROJECT 2FFC
1.550 RON/buc

raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   picioare de 120 mm
bară pentru umeraşe   /   fante de aerisire   /   perete despărțitor vertical intrerior

suport prosop - 1 buc   /  suport umbrelă - 1 buc   /   suport etichetă nominală

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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„În cadrul renovării stațiilor noastre de benzinărie, am 
reamenajat vestiarele angajaților din toate stațiile. Cu 
ocazia acestei investiții metaloBox® s-a dovedit a fi 
partenerul ideal pentru noi, oferindu-ne dulapuri estetice, 
de o calitate excepțională, satisfăcând toate exigențele 
noastre, mobilierul potrivindu-se perfect cu brand-ul firmei 
noastre.”

Shell SRL

Peter Juhasz
sales manager
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Este dulapul cel mai popular în rândul clienților noştri! Îl recomandăm acelor parteneri, care dispun de 
spaţiu limitat pentru vestiar, trebuind să asigure loc pentru mulți salariați. Acest dulap este masiv 

şi estetic, oferind loc pentru hainele de lucru şi cele de stradă.

Marta Ballo / reprezentant vânzări

bară pentru umeraşe   /   suport etichetă nominală   /   picioare de 120 mm
cârlige pentru haine - 2 buc   /   fante de aerisire

Dulapuri pentru 
vestiar cu uşă „Z”

PROJECT Z4
4

1800
700
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT Z6
6

1800
1020
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

1.440 RON/buc 1.890 RON/buc

Raft suplimentar:
PROJECT/SHELF
81 RON/buc

”

Din depozit: Din depozit:

Accesorii suplimentare

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

45 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 270 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Dotări de bază

PROJECT Z6 NEW
1.890 RON/buc
preţ (fără tva)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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„Eram în căutarea soluției optime, în vederea amenajării 
vestiarului nostru, unde dispuneam de un spațiu redus. 
metaloBox® a reuşit să ne satisfacă toate cerințele, 
pe care alții nu ar fi putut să le îndeplinească. Pe lângă 
rapiditatea şi amabilitatea lor, ne-au convins şi cu 
pregătirea lor profesională. Am primit un discount şi 
pentru dulapurile noastre vechi, care au fost transportate 
de către metaloBox®. Au oferit soluții ideale pentru toate 
problemele noastre, vom apela la dânşii cu încredere şi data 
viitoare.”

Etiketa SRL

Zdenka Pervanje Podobnik
grafician
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Recomand acest produs partenerilor noştri atunci, când spațiul din vestiar este prea mic chiar şi pentru 
tipul cu uşa „Z”. În industria alimentară poate fi folosit cu succes şi în sistem alb-negru, situație în 

care un salariat va primi două compartimente - unul în vestiarul „negru”, unde-şi lasă 
hainele de stradă, şi altul în vestiarul „alb”, unde are hainele de lucru curate.

Cristina Daroczi / desfacere

Dulapuri pentru 
vestiar cu uşă scurtă

”

1.990 RON/buc1.720 RON/buc1.400 RON/buc

PROJECT 2/4
4

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 3/6
6

1800
900
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 4/8
8

1800
1200
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 4/8
1.990 RON/buc

Accesorii suplimentare

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

39 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 270 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Bancă: 
OSP PR
de la 360 RON/buc
(vezi pag. 43.)

Din depozit:Din depozit: Din depozit:

bară pentru umeraşe   /   suport etichetă nominală
picioare de 120 mm   /   fante de aerisire

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Recomand acest tip de dulap în situaţia în care dulapul standard cu uşă lungă nu are loc suficient în vestiar, totuşi 
partenerii mei ar dori să asigure o soluție comodă pentru salariații lor. Compartimentele cu lățimea de 250 mm, deşi 
ceva mai înguste, asigură depozitarea comodă a hainelor, paltoanelor, pantofilor şi genților.

Zoltan Szucs / director livrări

Dulap pentru vestiar cu 
economie de spaţiu

raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   bară pentru umeraşe 
picioare de 120 mm   /   suport prosop - 1 buc   /   suport umbrelă - 1 buc 
suport etichetă nominală   /   fante de aerisire

”

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

PROJECT 4SLIM

preț (fără tva)

1.650 RON/buc

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

51 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR 4SLIM/30
330 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Bancă: 
OSP PR 4SLIM
460 RON/buc
(vezi pag. 43.)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Sunt cazuri în care spațiul este redus într-un vestiar, dar totuşi este necesar un dulap cu mărime optimă. 
Dulapul de vestiar cu compartimente mici PROJECT 3/9 este soluția ideală la această problemă, deoarece 

încape în compartiment o geantă mai mare sau o geacă împăturită. Poate fi folosit ca şi accesoriu pe lângă 
dulapurile cu compartimente mai mari, deoarece se asortează cu familia de produse PROJECT.

Cristina Daroczi / desfacere

fante de aerisire   /   picioare de 120 mm
suport etichetă nominală

Dulap pentru vestiar 
cu compartimente mici

”

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

22 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
300 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Încuietoare cu 
combinaţii de numere:
Z RJ CODE
169 RON/buc
(vezi pag. 59.)

PROJECT 3/9 NEW
1.550 RON/buc
preț (fără tva)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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PROJECT 4MIDDLE

preț (fără tva)

1.550 RON/buc

Accesorii suplimentare

Recomand acest tip de dulap acelor parteneri, care doresc să asigure soluția cea mai comodă pentru anga-
jații lor. O persoană va avea la dispoziție un spațiu cu lățimea de 600 mm, care se află în spatele unei uşi duble. Astfel 
dulapul poate fi amplasat şi în locuri mai strâmte, iar hainele muncitorilor vor încăpea comod în acestea. Mulțumită 
peretelui despărțitor, hainele de stradă pot fi separate în mod igienic de hainele de lucru, iar compartimentul spațios 
permite depozitarea comodă a genților, ghetelor sau chiar a echipamentului de protecție.

Erika Kelemen / desfacere

cârlige pentru haine    /   bară pentru umeraşe   /   raft / suport pentru pălărie
suport prosop - 1 buc   /   suport umbrelă - 1 buc
suport etichetă nominală   /   fante de aerisire   /   picioare de 120 mm

Dulap pentru vestiar cu 
perete despărţitor şi uşi 
cu deschiderea la mijloc

Dotări de bază 

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

1.000 RON/buc 1.550 RON/buc
Din depozit: Din depozit:

PROJECT 2MIDDLE
1

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

PROJECT 4MIDDLE
2

1800
1200
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

”

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

54 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 270 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Bancă: 
OSP PR
de la 360 RON/buc
(vezi pag. 43.)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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HANDICAP PR 2/800

preț (fără tva)

2.660 RON/buc

raft pentru pantofi   /   fante de aerisire   /   picioare de 120 mm   /   suport umbrelă - 1 buc
bară extractabilă pentru umeraşe   /   suport prosop - 1 buc

suport etichetă nominală

Dulap pentru vestiar 
pentru persoane 

cu dizabilităţi fizice

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

61 RON/uşă
(vezi pag. 39.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
290 RON/buc
(vezi pag. 30.)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Soluţie perfectă, 
amenajare practică
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„Colaborăm cu firma metaloBox® încă din anul 2001. 
Produsele lor sunt foarte stabile, practice şi sunt uşor de 
utilizat. Am ales dulapul de vestiar PLUS din cauza desig-
nului şi datorită utilizării optime a spațiului din vestiar. 
Rezultatul final a fost un vestiar amenajat estetic, care este 
folosit de angajații noştri cu satisfacție.”

Producţie şi Distribuţie Haribo SRL

Beata Petho
manager marketing

m
etaloBox
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w

w
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PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS PLUS  PLUS PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS

Șezut cu margini rotunjite 
pentru confort maxim

Șezut compact pentru 
igienă maximă

Cadru galvanizat pentru 
protecție maximă împotriva 

coroziunii

preț (fără tva)

PLUS Z6
3.450 RON/buc

preț (fără tva)

PLUS 4/8
3.770 RON/buc

preț (fără tva)

PLUS 4
3.000 RON/buc

Dulapuri pentru 
vestiar cu bancă

+ compartiment pantofi
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PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS PLUS  PLUS PLUS  PLUS  PLUS  PLUS  PLUS PLUS  PLUS

500 mm
300 mm
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+ Opţional: Acoperiş înclinat*

AVANTAJE:
+ confortabilitate

+ igienă

+ economie de spațiu

+ ordine

+ estetică

*Cereţi o ofertă de preţ de la metaloBox®!

+ Opţional: Tablă compactă pentru şezu
t*

+ Opţional: Placă galvanizată de picioar
e*

preț (fără tva)

PLUS 4
3.000 RON/buc

Dulapuri pentru 
vestiar cu bancă

+ compartiment pantofi

suport etichetă nominală   /   bară pentru umeraşe
cârlige pentru haine - 2 buc   /   fante de aerisire

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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cu înălțimea de 120 mm 
uşurează menținerea 

curățeniei sub dulapuri.

pentru o orientare mai uşoară.

Picioarele

Suport etichetă nominală

La noi,
toate acestea

sunt incluse 
în preţ!
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Umbrela se păstrează simplu, se usucă 
uşor (cu excepția dulapurilor cu uşă 
„Z” şi uşă scurtă).

nu veți mai avea prosop prins la uşa 
dulapului (cu excepția dulapurilor 
cu uşă „Z” şi uşă scurtă).

asigură uscarea prosopului 
datorită aerisirii eficiente a 
dulapului. pentru pantaloni 

şi curele.

Suport umbrelă

Suport pentru prosop

Fantele
Agăţătoare inox 

vestiarul
w

w
w

.m
etalobox.ro
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69 mm 67 mm

30 m
m

23 m
m

Abţibilduri 
numerotare vestiare

Etichetă 
nominală autoadezivă Etichetă nominală Breloc

Poliţă suplimentar 
pentru dulap vestiar

Accesorii suplimentare pentru dulapurile de vestiar

Oglindă Tavă pentru pantofi Suport pentru prosop

PROJECT / SHOETRAY

preț (fără tva)

24 RON/buc

PROJECT / XMIRROR
27 RON/buc
preț (fără tva)

VIGNETTE 1 - 50
Preţ: de la 30 RON/set
preț (fără tva)

VIGNETTE N.CARD 10
17 RON/set*
preț (fără tva)

ETIKETT PROJECT
35 RON/set*
preț (fără tva)

Z KEYHOLDER RED
32 RON/set*
preț (fără tva)

PROJECT / TOWEL XOUT

preț (fără tva)

24 RON/buc
preț (fără tva)

Preţ: de la 69 RON/buc

PROJECT / SHELF

*1 pachet conține 10 buc. de etichete 
nominale autoadezive.

*1 pachet conține 50 buc. de etichete nominale. *1 pachet conține 50 buc. de brelocuri. 
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Accesorii suplimentare pentru dulapurile de vestiar

Caracteristici

- suprafață cu nervuri
- permeabilitate ridicată
- antiderapant
- igienic şi uşor de curățat

Material: PVC elastic Culoare: gri închis

lung.
lăț.
gros. 

lung.
lăț.
gros. 

5 m
0,6 m

11 mm

CARPET ANTISLIP / 5
10 m

0,6 m
11 mm

CARPET ANTISLIP / 10

1.170 RON/buc 2.370 RON/buc

preț (fără tva)

1.170 RON/buc

CARPET ANTISLIP / 5
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Ce punem pe acoperiş?

ORDINE
ÎN VESTIAR

Eu recomand acest produs acelor societăți din industria alimentară, unde igiena este o cerință de bază şi unde funcționează deja sau se intenționează 
introducerea sistemului HACCP. De asemenea, recomand adesea produsul şi fabricilor pentru că, utilizând acoperişul înclinat este uşoară menţinerea curăţeniei 
pe dulapuri, personalul neavând posibilitatea să arunce gunoiul şi resturile alimentare pe dulapuri.

Cristina Rajki / desfacere

preț (fără tva)

T O P  P R
3 F F / 3 0
350 RON/buc

preţ (fără tva)

T O P  P R
N Z 6 / 3 0
330 RON/buc

”
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Datorită compartimentelor de 
garderobă, care se pot monta deasupra 
dulapurilor de vestiar, toate obiectele au 
locul lor. Pe lângă faptul că acestea 
conferă ordine maximă, creşte şi 
siguranța din vestiare.

ORDINE
ÎN VESTIAR

Cum să creăm ordine?

”

preț (fără tva)

G A R D R 
P L U S  4
1.090 RON/buc
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2
+ O CHEIE PRINCIPALĂ CARE DESCHIDE TOATE UŞILE!

Încuietoare de siguranță profesională pentru dulapuri, cu 2 chei! 
Încuietoarea oferă 10.000 de combinații, excluzând astfel posibi-
litatea deschiderii a mai multor compartimente cu aceeaşi cheie 
(seriile se înregistrează la metaloBox®).

La achiziționarea dulapului cu sistem de cheie principală, prețul de 
achiziție a sistemului este de: 23 RON/uşă.

La comanda ulterioară a sistemului cu cheie principală prețul este 
de: 56 RON/uşă.

+ Oferim pentru Dvs. o cheie principală, cu care puteți deschide în 
orice moment toate dulapurile aparținând sistemului!

Pentru detalii, vezi paginile 62-63.

– pentru siguranţă maximă!

Încuietoare cu sistem de 
cheie principală!

Închiderea în 3 puncte 
oferă siguranță maximă 
împotriva spargerilor.

S
I

G
U

R
A

N
Ţ

Ă

Încuietoare cu închidere în 3 puncte

Z 3 - P O I N T 
KIT MBOX

preţ (fără tva)

52 RON/buc

Accesorii suplimentare ce se pot comanda!

Lacătul din imagine este doar o ilustraţie. Găsiţi toate detaliile  despre lacătul 
comercializat de metaloBox®, la pagina 34.

Prețul încuietorilor la achiziția împreună 
cu dulapuri de vestiar: 17 RON/uşă
la comandă ulterioară: 46 RON/uşă

Prețul încuietorilor la achiziția împreună 
cu dulapuri de vestiar: 13 RON/uşă
la comandă ulterioară: 36 RON/uşă

Lacătul din imagine este doar o ilustraţie. Găsiţi toate detaliile despre lacătul 
comercializat de metaloBox®, la pagina 34.

Încuietoare pentru lacăt 

Încuietoare pentru 
lacăt extra

Caracteristici
- se poate roti complet, la 360⁰
- pentru lacăt cu axa de blocare de 4-8 mm
- compatibil cu toate tipurile de dulap metaloBox®

- confecție stabilă din metal, înveliş estetic din plastic

Caracteristici
- se poate roti complet, la 360⁰
- lacătul se poate încuia numai dacă este apăsat
- pentru lacăt cu axa de blocare de 3-6 mm
- compatibil cu toate tipurile de dulap metaloBox®

- confecție stabilă din metal
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Acoperiş înclinat pentru dulapurile de vestiar

GarderobăConfort în vestiar
– bănci de vestiar cu şezut din lemn

Amplasarea băncilor în vestiare 
asigură ordine, iar  schimbatul 
hainelor devine comod.

Pentru detalii, vezi pagina 41.

Pentru detalii, vezi pagina 30.

Pentru detalii, vezi pagina 31.

preț (fără tva)

Preţ: de la 550 RON/buc

– ordine pe acoperişul dulapurilor

– ca toate obiectele să aibe locul lor

Datorită acoperişurilor cu înclinarea de 30 de grade se uşurează curățarea vestiarelor, 
pe dulapuri nerămânând nici praf, nici gunoi şi nici alimente.

Puteți asigura şi mai multă ordine în vestiar cu ajutorul garderobei, care poate fi montată 
peste dulapurile de vestiar.

Caracteristici

- încuietoare de siguranță (cu 2 chei)
- uşă din sticlă înlocuibilă
- corp din tablă de oțel
- spărgător sticlă de siguranță

KEY-AND-RUN

preț (fără tva)

79 RON/buc

Dulap pentru cheie de incendiu

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 3000 / roşu  Vopsire: electrostatică / pulverizare

O P

preț (fără tva)

Preţ: de la 270 RON/buc

T O P  P R

preț (fără tva)

Preţ: de la 660 RON/buc

G A R D R
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Caracteristici

- cu cod numeric din 4 cifre
- baretă cu diametrul de 6 mm
- 42 mm x 42 mm (lățime x înălțime)

Caracteristici

- cheie principală pentru deschidere de urgență
- cu 2 chei
- baretă cu diametrul de 6 mm
- 41 mm x 38 mm (lățime x inălțime)
- 32.400 de lacăte cu serii diferite înregistrate, 
 cu aceeaşi cheie master

Caracteristici

- cheie principală pentru deschidere de urgență
- cu cod numeric compus din 4 cifre
- baretă cu diametrul de 5 mm
- 32 mm x 46 mm (lățime x inălțime)

Caracteristici

- cu 3 chei
- baretă cu diametrul de 6 mm
- 38 mm x 34 mm (lățime x înălțime)

*Lacăte comercializate de metaloBox®. Preţurile afişate se referă doar la lacăte!

Lacăt cu combinaţii 
de numere

Lacăt cu cheie

Lacăt cu combinaţii de numere, 
cu cheie principală

Lacăt cu 
cheie principală

Lacăte

preț (fără tva)

Z PADL 6,5
18 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL 6,3 / MST
37 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL CODE / MST
44 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL CODE
22 RON/buc*



35
18

50
 m

m

500 mm
900 mm

18
50

 m
m

500 mm
900 mm

18
50

 m
m

500 mm
900 mm

300 mm 300 mm 300 mm

170  m
m

205  m
m

235  m
m

vestiarul
m

etaloBox
w

w
w

.m
etalobox.ro

*Lacăte comercializate de metaloBox®. Preţurile afişate se referă doar la lacăte!

Lacăt cu combinaţii 
de numere

Lacăt cu combinaţii de numere, 
cu cheie principală

Dulapuri deschise
pentru depozitare
rafturi fără margini, uşor de curățat
Dotări de bază

Elemente indispensabile pentru o sistematizare convenabilă şi rapidă.”

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

NOU! NOU!
OPEN SHOE 30

preț (fără tva)

2.790 RON/buc

OPEN BOOT 24

preț (fără tva)

2.330 RON/buc

OPEN HELMET 21

preț (fără tva)

2.050 RON/buc
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Caracteristici
- 1000 mm lungime
- 4 buc. agățătoare metalice, vopsite

Caracteristici
- 1500 mm lungime
- 6 buc. agățătoare metalice, vopsite

Caracteristici
- 2000 mm lungime
- 8 buc. agățătoare metalice, vopsite

Caracteristici generale cuiere: Caracteristici cuier vertical :
confecție stabilă şi fiabilă   /   placă din brad natur lăcuit, de calitatea I.

agățătoare metalice, vopsite   /   şuruburi cu cap îngropat
cadru metalic cu diametrul de 50 mm   /   agățătoare plastic şi suport umbrelă
talpă de bază din plastic   /   demontabil care permite demontarea
greutate totală: 5 kg

Mărimi:
- înălțime: 1730 mm
- lățime talpă de bază: 430 mm
- lățime agățătoare: 330 mm

Cuier verticalCuiere de perete

preț (fără tva)

SNX COATRACK SAVIO
330 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 1000
143 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 1500
214 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 2000
290 RON/buc
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NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

m
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cadru metalic cu diametrul de 50 mm   /   agățătoare plastic şi suport umbrelă
talpă de bază din plastic   /   demontabil care permite demontarea
greutate totală: 5 kg

Dulap pentru paltoane

încuietoare cu închidere în 3 puncte   /   2 rafturi   /   bară pentru umeraşe - 1 buc
Dotări de bază

WARDROBE 1200!

preț (fără tva)

2.450 RON/buc

Soluție elegantă şi practică pentru depozitarea paltoanelor şi a genților.”

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Caracteristici
- cadru masiv cu 2 bare metalice, 
 cu 16 sau 28 de cârlige
- cârlige puternice, din material plastic,  
 pentru haine

Număr de cârlige: 16 buc.

Număr de cârlige: 28 buc.

Număr de cârlige: 10 buc.

Număr de cârlige: 20 buc.

Cuiere profesionale

preț (fără tva)

ALU HOOK 16
1.350 RON/buc

preț (fără tva)

ALU HOOK 28
1.770 RON/buc

preț (fără tva)

ALU WALL 
HOOK 10
410 RON/buc

preț (fără tva)

ALU WALL 
HOOK 20
810 RON/buc
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VOPSIRE 
MATĂ,  
PREZENTARE BUNĂ!
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Dulapurile metaloBox® pot fi comandate şi cu uşi colorate. Corpul dulapului 
va rămâne în toate cazurile gri deschis, în schimb uşile viu colorate vor înviora atmosfera 
vestiarului Dvs.. Prețurile au un caracter informativ, iar prețurile calculate pentru uşile 
colorate se pot modifica în funcție de cantitatea comandată. Prețurile afişate sunt orien-
tative, acestea pot varia în funcție de culoarea aleasă pentru uşile dulapurilor de vestiar. 
Vă oferim consultanță şi în alegerea culorilor!

Preţ: de la 39 RON/uşă
în funcție de tipul dulapului.

Datorită tehnologiei de tipărire, culorile prezentate în catalog pot să difere de culorile reale, din acest 
motiv aceste imagini au doar rol de ilustrare a ofertei noastre.

VĂ LIVRĂM 
7 CULORI 

DIN DEPOZIT!

”PALETA DE CULORI
7 CULORI

DIN DEPOZIT!

RAL 5021
TURCOAZ

RAL 6018
VERDE

RAL 5015
AZURIU

RAL 3001
ROȘU

RAL 1003
GALBEN

RAL 1015
BEJ

RAL 2009
PORTOCALIU

m
etaloBox



40 Culoarea caldă a stinghiilor de brad conferă băncilor 
metaloBox® un aspect mai prietenos, calitatea 
tratamentului de suprafaţă şi formele rotunjite le 
fac mai confortabile, iar scheletul masiv asigură o 
durabilitate mai bună. Faceţi o încercare, luaţi loc!

Faceţi o 
încercare, 

luaţi loc!
Muchii 

rotunjite
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Capac negru pentru
protecţia pardoselii

Șuruburi cu 
cap îngropat

Suport 
masiv

Bănci pentru vestiare

Suport pantofi

şuruburi cu cap îngropat   /    cuier pentru haine   /   picioare din oțel vopsite prin pulverizare
banca şi spătarul sunt confecționate din scândură de brad natur de calitatea I., lăcuite

Dotări de bază

lung.
O P  1 0 0 0

1000

550 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 1000

1000

770 RON/buc

Din depozit:

lung.
O P  1 5 0 0

1500

630 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 1500

1500

940 RON/buc

Din depozit:

Pentru bănci OP 1000 şi OP E/H 1000

lung.

OP SHOE-SHELF 1000
1000 210 RON/buc

Pentru bănci OP 1500  şi OP E/H 1500

lung.

OP SHOE-SHELF 1500
1500 260 RON/buc

Pentru bănci OP 2000 şi OP E/H 2000

lung.

OP SHOE-SHELF 2000
2000 290 RON/buc

lung.
O P  2 0 0 0

2000

700 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 2000

2000

1.060 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP K/H 2000

2000

1.430 RON/buc

Din depozit:

preț (fără tva)

OP 2000
700 RON/buc

preț (fără tva)

OP E/H 2000
1.060 RON/buc

preț (fără tva)

OP K/H 2000
1.430 RON/buc

Muchii 
rotunjite

- 8 cârlige pentru haine

- 2 x 8 cârlige pentru haine
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Yacht Club

Istvan Borocz
director general

„Această investiție a fost o dorință veche  de-a noastră. 
Sportivii tineri, ai căror număr depăşeşte 100 la noi, se 
pot schimba într-un mediu vesel, comod şi practic. Acum 
dispunem de cele mai bune condiții de când funcționează 
clubul nostru, de aproape 150 de ani. Uşile colorate au avut 
un mare  succes.”



17
00

 m
m

40
0 

m
m

840 mm

1200 mm

43

bănci pentru vestiare
m

etaloBox
w

w
w

.m
etalobox.ro

Dulapurile pentru vestiar utilate cu bănci sport asigură o utilizare mai eficientă a spațiului, oferind spațiu 
substanțial mai mare pentru schimbarea hainelor şi circulația în vestiare.

Pot fi comandate pentru oricare dulap de vestiar!

Preţul se referă 
numai la dulapuri!

Preţul se referă 
numai la bancă!

Pentru întreaga gamă de modele,
apelaţi-ne!

Este o soluție excelentă din punct de vedere a igienei şi a curățeniei. Este şi foarte comod pentru salariați, 
care vor avea întotdeauna loc să stea jos şi să se îmbrace comod. Curățenia sub dulapuri poate 

fi făcută extrem de uşor. Banca sport poate fi solicitată şi în varianta 
cu suport pentru pantofi, ceea ce asigură păstrarea în ordine a pantofilor.

Iuliu Csere / manager vânzări

Dulapuri pentru vestiar 
prevăzute cu bănci

preț (fără tva)

PROJECT 4
1.550 RON/buc

preț (fără tva)

O S P  P R
4 - 4 / 8 - 3 F F
480 RON/buc



44 Peste 
15.000 de clienţi
mulţumiţi în 10 ţări.
www.metalobox.com

Nu numai utilizarea produselor, ci şi
procesul de cumpărare este o plăcere

pentru clienți, deoarece firma noastră
vă oferă suport pe parcursul întregii

procedurii de achiziție. metaloBox® reprezintă o 
valoare adevărată, pe care

o transmite prin pachetul de servicii.

Noi suntem
soluţia, alegeţi

metaloBox®!
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Datorită raportului calitate-preț şi a pachetului de 
servicii, în fiecare an mii de clienți revin şi aleg din 

nou produsele noastre.

Anual  
90.000 de
utilizatori noi,
mulţumiţi de
vestiarele noastre.

Cel mai bun raport
calitate-preţ!
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Poşeta, pantofii de schimb, telefonul mobil sau sendvişul de prânz? De multe ori nu este practică păstrarea obiectelor 
menționate în vestiar, deoarece de acestea este nevoie în apropierea locului de muncă, adesea pe durata pauzelor. Toate acestea 
pot fi păstrate bine în micile compartimente ale dulapurilor pentru păstrarea obiectelor de valoare, fabricate de metaloBox®. În 
compartimentele de dimensiuni practice, uşoare de întreținut, toată lumea îşi poate găsi uşor obiectele, iar dulapurile necesită un spațiu 
redus, se poate găsi uşor loc pentru ele pe coridor, în cantină.

Uşi intărite

”Puteţi uita dezordinea, 
concentraţi-vă asupra muncii!

Dimensiunea compartimentelor:
205 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/24 NEW
3.220 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
170 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/30 NEW
3.560 RON/buc
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Dulapuri pentru păstrarea 
valorilor cu compartimente mici

rafturi fără borduri, uşor de curățat   /   uşi întărite

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

Dimensiunea compartimentelor:
235 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/21 NEW
3.000 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

22 RON/uşă

Acoperiş înclinat: 
TOP LL BOX 900 NEW
300 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Cadru de bază galvanizat:
LK G 900
220 RON/buc

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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„La comandarea dulapurilor, am luat în considerare mai 
multe puncte de vedere. Pe lângă costurile reduse, a fost 
important să putem amenaja cât mai practic şi comod 
biroul nostru cu spațiu restrâns. Un alt punct de vedere 
important a fost estetica, deoarece într-un mediu neutru 
mobilierul colorat poate crea o ambianță plăcută şi 
oferă bunăstare celor care lucrează acolo. Și într-adevăr, 
dulapurile metaloBox® nu ne-au dezamăgit, fapt dovedit şi 
de feedback-ul pozitiv, primit de la colegii care le utilizează!”

Erste Bank SRL

Linda Muranyi
responsabil PR şi comunicații interne

Dimensiunea compartimentelor:
393 x 300 x 500 mm

preț (fără tva)

BOX 3/12
2.450 RON/buc
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Încuietori cu cheie 
principală:
23 RON/uşă
(vezi pag. 63.)

Uşi colorate:

22 RON/uşă

Acoperiş înclinat: 
TOP LL BOX 900 NEW
300 RON/buc
(vezi pag. 30.)

Cadru de bază galvanizat:
LK G 900
220 RON/buc

rafturi fără borduri, uşor de curățat   /   uşi întărite

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Popularitatea dulapurilor BOX 3/12 şi 3/15 se datorează faptului că se pot folosi în numeroase feluri. 
Încap în ele geanta, pantofii, casca, ochelarii de protecție sau chiar şi lucrurile personale, de care trebuie avut grijă.”

Uşi perforate, aerisire 
intensivă

Dulapuri pentru 
păstrarea valorilor

Dimensiunea compartimentelor:
311 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/15
2.660 RON/buc

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Grundfos SRL

rafturi fără borduri, uşor de curățat   /   uşi întărite

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: 
RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dulapuri PARAPET pentru 
păstrarea valorilor

Dimensiunea compartimentelor:
136 x 500 x 300 mm

Dimensiunea compartimentelor:
779 x 500 x 300 mm

preț (fără tva) preț (fără tva)

PARAPET 3/15 PARAPET 3/3
1.890 RON/buc 1.090 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
175 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

PARAPET 3/12
1.650 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
240 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

PARAPET 3/9
1.340 RON/buc

Cu ajutorul gamei noastre de dulapuri 
PARAPET® nu mai există spații nefolosite, fiind vorba mai 
ales de spațiile libere de sub geamuri. Construcția clădirilor 
şi a spațiilor nu mai constituie dificultăți, datorită dulapurilor 
pentru păstrat valori cu înălțimea redusă, care pot fi 
amplasate oriunde. Sunt accesoriile ideale pentru gama de 
dulapuri mai înalte, cu care formează un ansamblu perfect, 
fie în cantină, fie în coridoare sau chiar şi în vestiare.

”

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ

NOU!
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Dimensiunea compartimentelor:
128 x 57 x 300 mm

preţ (fără tva)

C H A R G E R 
P H O N E  1 6
4.780 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
415 x 500 x 400 mm

preţ (fără tva)

C H A R G E R 
T O O L  8
4.650 RON/buc

Dulap încărcare scule
cu perforații pentru ventilație   /   conector pentru încărcare (230V/16A) în fiecare compartiment

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: corp: RAL 7035 / gri deschis uşa: RAL 7016 / gri antracit 
Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază

Dulap încărcare 
telefoane mobile

trei tipuri de conectori USB   /   compartiment în uşă pentru telefonul mobil    /   montaj pe perete

Dotări de bază

2 conectori pentru 
încărcare (230V/16A) în 
fiecare compartiment

Trei tipuri de conectori USB

NOU! NOU!

montajul pe perete se 
realizează de către client

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Unde 
estetica 

întâlneşte 
practicul!
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Sistem de deschidere
cu design modern şi placă
nominală încorporată

Compartimente cu lățimea 
de 400 mm, spațiu mai mare

Fante ergonomice,
aerisire intensivă

Dulapuri pentru păstrarea 
valorilor cu compartimente mari

Dimensiunea compartimentelor:
402 x 500 x 400 mm

preț (fără tva)

J U M B O
BOX 2/8
2.550 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
402 x 500 x 400 mm

preț (fără tva)

J U M B O
BOX 3/12
3.220 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dotări de bază
rafturi fără borduri, uşor de curățat   /   uşi întărite   /   picioare de 120 mm

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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ECE Projektmanagement SRL

Dimensiunea compartimentelor:
402 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/12
P L E X I
3.260 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

9 buc 1000 900 500 2.970

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

12 buc 1800 900 500 3.260

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

12 buc 1000 900 500 3.560

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

12 buc 1800 1200 500 5.120

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

15 buc 1000 900 500 3.710

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

15 buc 1800  900 500 3.560

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

30 buc 1800 900 500 6.690

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

21 buc 1800 900 500 5.950

nr. comp. înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

24 buc 1800 900 500 6.100

Dulapuri pentru păstrarea 
valorilor cu uşi plexi

Dotări de bază
rafturi fără borduri, uşor de curățat   /   picioare de 120 mm

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ

Dimensiunea 
compartimentelor:
242 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
402 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
201 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
173 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
402 x 500 x 400 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
173 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
132 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
322 x 500 x 300 mm

Dimensiunea 
compartimentelor:
132 x 500 x 300 mm
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Cu ajutorul dulapurilor noastre de prim ajutor, veți avea la îndemână 

accesoriile necesare tot timpul. Puteți depozita toate obiectele de prim ajutor 
într-un singur loc, iar dulapul va fi uşor de identificat, datorită abțibildului de pe 
uşa acestuia.

”

montajul pe perete se 
realizează de către client

Dulap
de prim ajutor
încuietoare de siguranță (cu 2 chei)   /   polițe fără flanşe, uşor de curățat
se poate monta pe perete   /   dulap cu o singură uşă, cu polițe reglabile la înălțime

Dotări de bază

preț (fără tva)

M E D I C I N E
3 8 0 / 4 7 0
470 RON/buc

preț (fără tva)

M E D I C I N E
5 8 0 / 4 7 0
570 RON/buc

cu 2 polițe

cu 4 polițe

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 9003 / alb Vopsire: electrostatică / pulverizare
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PUTEM ÎNCEPE MUNCA, S-AU TERMINAT CĂUTĂRILE!

Depozitarea cheilor de rezervă, în varianta cu 
o singură uşă, cu capacitatea de 30-200 locuri. Marcarea 
rândurilor cu culori şi documentația uşurează orientarea.
”

montajul pe perete se 
realizează de către client

Dulapuri pentru 
depozitarea cheilor

 încuietoare de siguranță (cu 2 chei)   /   cârlige galvanizate pentru chei   /   şine numerotate, colorate pentru depozitarea 
cheilor, cu înălțimea reglabilă   /  caiet încorporat pentru evidența cheilor (excepție KEY 30)

Dotări de bază

preț (fără tva)

KEY 30
450 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 50
610 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 100
750 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 200
1.070 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 9002 / alb Vopsire: electrostatică / pulverizare

Pentru 30 chei

Pentru 50 chei Pentru 100 chei Pentru 200 chei

Șine pentru chei
detaşabile, relocabile 
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„Am avut nevoie de dulapul cu compartimente mici pentru 
păstrarea obiectelor de valoare a angajaților. Colegii noştri 
folosesc sistemul de vestiare alb-negru, conform cerințelor, 
aşadar a fost important pentru noi să păstrăm obiectele 
de valoare separat. Designul dulapului a corespuns perfect 
cerințelor noastre, l-am amplasat într-un loc practic, pe 
hol, între uzină şi vestiare. Compartimentele sunt uşor de 
utilizat iar echipa metaloBox® este profesionistă şi atentă 
cu clienții lor.”

Eispro SRL

Magdolna Sebok 
manager

Pot fi montate pe perete chiar şi mai multe dulapuri cu 25 
compartimente, unul deasupra sau lângă celălalt, astfel puteți crea un sistem de 
păstrat valori estetic şi cu mărimile dorite de Dvs., pe care puteți să-l întregiți oricând 
cu mai multe elemente. Această soluție este una practică, simplă şi economică 
pe termen lung, deoarece îi determină pe utilizatori să nu piardă cheile de la 
compartimentele lor.

”

montajul pe perete se 
realizează de către client

Dulap de perete pentru 
păstrarea valorilor, 
cu compartimente mici

Dimensiunea compartimentelor:
140 x 200 x 200 mm

preț (fără tva)

BOX 5/25 NEW
1.480 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

polițe fără flanşe, uşor de curățat   /   muchii rotunjite pentru siguranță anti-accidentare

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Caracteristici

- uşor manevrabilă şi de către utilizator şi de către operator
- cea mai modernă încuietoare electronică
- se poate utiliza fără chei
- se potriveşte în toate tipurile de dulapuri de vestiare şi dulapuri pentru păstrare valori metaloBox®
- se poate monta atât pe uşile care se deschid spre stânga, cât şi pe cele care se deschid spre dreapta
- pe lângă codul master, se poate deschide cu cheie master mecanică
- timpul pentru deschiderea automată a încuietorii poate fi reglat (opțional)
- recomandată atât pentru utilizatorii permanenți, cât şi pentru utilizatorii în schimbare
- func'ionează cu 1 baterie

Caracteristici

- utilizare uşoară, confecție ergonomică
- 10.000 de combinații posibile
- cod la alegere, setat de utilizator
- se poate monta pe uşi cu deschidere atât la stânga, cât şi la dreapta
- 1 cheie principală, cu care se pot deschide toate compartimentele, 
 în caz de urgență
- recomandăm atat in cazul utilizatorilor permanenți, 
 cat şi in cazul utilizatorilor ocazionali

Încuietoare cu 
combinaţii de numere

Încuietoare 
electronică

preț (fără tva)

Z RJ CODE
169 RON/buc

preț (fără tva)

Z RJ ELECTRO
331 RON/buc

NOU!
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Dulapurile noastre
cele mai populare

pentru spălătorii!

preț (fără tva)

WAS H  1 / 1 5 
3 8 0  N E W
1.890 RON/buc

preț (fără tva)

WAS H  1 / 1 0 
3 8 0  N E W
1.550 RON/buc

preț (fără tva)

WAS H  1 / 5 
3 8 0  N E W
1.340 RON/buc

Uşă in uşă

Încuietoare 
centralizată
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Sistemul eliberării şi colectării
hainelor de lucru:

Compartimentele dulapului pentru eliberarea hainelor 
de lucru pot fi umplute concomitent, simplu şi rapid 
cu haine curate, prin deschiderea unei uşi centrale. 
Compartimentele sunt numerotate nu numai pe 
exterior, ci şi în interior.

Salariații îşi deschid compartimentele cu cheile proprii, 
unde fiecare salariat îşi găseşte hainele de lucru curate, 
prin sistemul uşă în uşă.

La terminarea schimbului, salariații îşi depozitează 
hainele de lucru murdare în compartimentul colector.

Hainele de lucru adunate în sacul pentru haine murdare 
pot fi scoase cu uşurință din dulap şi pot fi transportate 
la spălătorie.

” Cu ajutorul dulapurilor pentru spălătorie eliberarea şi adunarea hainelor de lucru devine simplu şi 
uşor. Colegul responsabil pentru adunarea şi eliberarea hainelor de lucru foloseşte o singură cheie pentru 
operarea sistemului, pe când restul angajaților pot deschide numai compartimentele lor. Recomand utilizarea 
acestui sistem acelor companii, unde este nevoie de schimbarea mai multor haine de lucru.

Anita Olah / manager desfacere

preț (fără tva)

WAS H  C O L L 
3 8 0  N E W
1.060 RON/buc

Dulapuri
de spălătorie
Dotări de bază
aerisire   /   încuietoare de siguranță (cu 2 chei)   /   placă anti-efracție pentru dulapurile colectoare

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Ventilație

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 9 RON/UŞĂ
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Denso SRL
Gabriel Abonyi
responsabil aprovizionare

Sistemul cu cheie 
principală şi-a 
demonstrat deja 
eficienţa la noi!
„Acum doi ani am schimbat încuietorile dula-
purilor cumpărate de la metaloBox® pe sistem 
de cheie principală. Am procedat astfel datorită 
creşterii numărului de lucrători şi din nece-
sitatea exploatării mai uşoare a sistemului. 
Angajații primesc un compartiment pentru 
eliberarea hainelor de lucru şi un compartiment 
în dulapul de vestiar, pe care le pot deschide cu 
o singură cheie, mulțumită sistemului de încu-
ietori cu cheie principală. Înregistrarea cheilor, 
asigurată de metaloBox®, garantează că toți 
angajații pot deschide numai compartimentele 
proprii cu cheile pe care le dețin. Cu ajutorul 
încuietorilor numerotate – dacă angajatul 
îşi pierde cheia – se pot căuta uşor cheile de 
rezervă, sau se pot deschide uşile dulapului cu 
cheia principală.”

”
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Încuietoare
cu sistem de 

cheie principală

SOLUŢIE DE SIGURANŢĂ 
Încuietoare şi broască din oțel forjat, 

foarte masiv, cu chei rezistente.

DULAPURI CONTROLABILE 
Cu ajutorul cheii principale, puteți verifica 

oricând conținutul dulapurilor!

ÎNLOCUIRE SIMPLĂ ŞI RAPIDĂ A ÎNCUIETORILOR 
Dacă se pierde cheia nu este nevoie să se găurească 

încuietoarea sau să se forțeze uşa.

Încuietoare de siguranţă cu 2 chei.

10.000 
de combinaţii de deschidere.

Pentru angajați o singură cheie 
la compartimentele lor

O CHEIE PRINCIPALĂ PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ, CARE 

DESCHIDE TOATE UŞILE!

Prețul încuietorii în cazul 
achiziționării unui dulap: 23 RON/uşă 

În cazul comenzii ulterioare: 56 RON/uşă ÎNREGISTRAREA CHEILOR:
ca să nu existe două chei 

identice pentru compartimentele 
dulapurilor de vestiar

O SINGURĂ CHEIE PRINCIPALĂ: 
pentru utilizarea practică şi în condiții de 

siguranță a dulapurilor de vestiar

CADOU!
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„Firma noastră, care produce produse tradiționale, după rețete vechi, 
a fost înființată în anul 2003. Mereu ne străduim să corespundem celor 
mai înalte standarde, cu ajutorul inovațiilor şi investițiilor în produse şi 
tehnologii noi. La amenajarea cantinei şi a vestiarelor noastre, ne-am 
concentrat asupra calității, când am ales metaloBox®. Dulapurile 
colorate şi practice sunt folosite cu mare drag şi de către colegii noştri.”

Zador-Hus SRL

Jozsef Nagy
administrator

Caracteristicile masă:  execuție stabilă, fiabilă
Material masă: schelet metalic vopsit; placă laminată pentru masă
 cu decorații fag, a cărei grosime este de: 22 mm
Culoare masă: schelet: negru; placa pentru masă: decorațiuni fag
Dimensiune masă:  1200 x 800 x 745 mm (lungime x lățime x înălțime)

Caracteristici scaun:
- schelet metalic negru
- placă pentru şezut şi spătar din 
 plastic rezistent, perforat
- scaunele sunt suprapozabile
- încărcătura maximă: 130 kg

Dimensiuni scaun:
- înălțimea totală: 720 mm
- înălțimea şezutului: 465 mm
- lățimea şezutului: 460 mm
- adâncimea şezutului: 420 mm

Culoare scaun:
scheletul: negru
culorile care pot fi alese pentru şezut:
bordo, albastru închis, gri, fildeş

Garnitură de 
cantină BASIC

Garnitură de 
cantină din LEMN

preț (fără tva)

S N A C K
T A B L E
120 / W
650 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K
B A S I C
156 RON/buc

130 
kg

capacitate
portantă totală
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„Achiziționăm produse metaloBox® începând cu anul 2008. Ca semn al 
satisfacției noastre, am apelat la dânşii şi la mobilarea noii cantine. Încă 
nu ridicasem pereții dar planurile de amenajare au fost deja gata pregă-
tite. După o colaborare şi consultanță continuă, am comandat dulapurile 
cu compartimente mici şi mobilierul pentru cantină. Acestea sunt folo-
site de muncitorii noştri în ture schimbătoare. Angajații pot mânca în 
condiții culturate, într-o cantină frumoasă şi exigentă.”

Tehnologii Industriale 
Magnetice Magnetec SRL

Hajnalka Lupu
director HR

w
w

w
.m

etalobox.ro

Caracteristici scaun:
- schelet metalic negru
- şezut şi spătar din lemn stratificat
- scaunele sunt suprapozabile
- încărcătura maximă: 130 kg

Dimensiuni scaun:
- înălțimea totală: 790 mm
- înălțimea şezutului: 455 mm
- lățimea şezutului: 465 mm
- adâncimea şezutului: 385 mm

Culoare scaun:
scheletul: negru
şezut: decorațiuni fag

Garnitură de 
cantină din LEMN

preț (fără tva)

S N A C K
B A S I C
W O O D
220 RON/buc

130 
kg

capacitate
portantă totală



66 SETURI DE CANTINĂ

CO LO R 

Caracteristici masă:  execuție stabilă, fiabilă
Material masă: schelet metalic vopsit; placă laminată pentru masă
 cu decorații fag, a cărei grosime este de: 22 mm
Culoare masă: schelet: negru; placa pentru masă: decorațiuni fag
Dimensiune masă: 1800 x 800 x 745 mm (lungime x lățime x înălțime)

preț (fără tva)

S N A C K 
C NEW
189 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K 
T A B L E 
1 8 0 / W
950 RON/buc
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Caracteristici:
- schelet metalic negru
- şezut plastic
- scaunele sunt suprapozabile
- încărcătura maximă: 130 kg

Dimensiuni:
- înălțimea totală: 780 mm
- înălțimea şezutului: 470 mm
- lățimea şezutului: 450 mm
- adâncimea şezutului: 400 mm

Culoarea:
scheletul: negru
culorile care pot fi alese pentru şezut:
galben, turcoaz, verde, portocaliu, bordo

” Recomandăm scaunele SNACK C NEW pentru spații, unde 
contează şi aspectul, nu numai durabilitatea. Datorită culorilor variabile, 
atmosfera din sala de mese poate fi uşor adaptată imaginii companiei.

SUPRAPOZABILE

preț (fără tva)

S N A C K 
C NEW
189 RON/buc

Scaune pentru 
cantină COLOR

130 
kg

capacitate
portantă totală
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GARNITURĂ DE CANTINĂ

R O U N D 
preț (fără tva)

S N A C K 
TABLE O90
800 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K 
C NEW
189 RON/buc
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Ø 1100 mm

Ø 900 mm

Caracteristici: confecție foarte stabilă, fiabilă
Material:  cadru din oțel, vopsit, blat de masă 
 laminat cu forma pătrată, cu grosimea de 22 mm
Culoare: cadru: gri; blatul mesei: decor fag
Dimensiuni:  700 x 700 x 1125 mm
 (lungime x lățime x înălțime)

Caracteristici:  confecție fiabilă, ergonomică, care asigură economia de spațiu
Material:  cadru metalic, vopsit, blat de masă laminat cu decor fag, 
 cu grosimea de 22 mm
Culoare: negru; blatul mesei: decor fag
Dimensiuni:   900 x 720 mm (∅diametru x înălțime)

Caracteristici:  confecție fiabilă, ergonomică, care asigură economia de spațiu
Material:  cadru metalic, vopsit, blat de masă laminat cu decor fag, 
 cu grosimea de 22 mm
Culoare: negru; blatul mesei: decor fag
Dimensiuni:   1100 x 720 mm (∅diametru x înălțime)

m
etaloBox

w
w

w
.m
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În ziua de azi sala de mese şi 
colțul de cafea şi-au depăşit funcția de bază, 
devenind din ce în ce mai mult un mini spațiu 
de comunitate. Tocmai din acest motiv acordăm 
atenție sporită acestor spații, astfel, pe lânga 
deservirea scopului lor, să fie şi comode. Având 
toate acestea în vedere, ne-am extins gama cu 
trei produse noi, cu ajutorul cărora puteți asigura 
angajaților o atmosferă cât mai plăcută pe durata 
pauzelor.

”
Masă tip bar

preț (fără tva)

S N A C K 
TABLE O90
800 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K 
TABLE O110
950 RON/buc

preț (fără tva)

SNACK BAR
1.030 RON/buc
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72. WB NEW
Bancuri de lucru cu o capacitate 
de încărcare de 800 kg

RACK
Sistem de rafturi

WB
Bancuri de lucru cu o capacitate 
de încărcare de 1000 kg

PRACTICA
Scaune de lucru pentru 
fabrici

Tot ce se referă
 la atelier!

C-FIX
Containere 
pentru fabrici
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MULTI
Dulapuri de depozitare
combinate

atelier
m

etaloBox

EXPERT
Dulapuri pentru depozitare,
având în dotare cutii

PROFI
Dulapuri cu sertare pentru scule, 
cu capacitate portantă mare

POISON
Dulapuri pentru depozitarea
chimicalelor şi otrăvurilor

w
w

w
.m

etalobox.ro

Alegeţi  
dintre produsele noastre 

pentru ateliere şi 
concentrați-vă asupra muncii!

Pentru a efectua o muncă eficientă şi de calitate trebuie 
să fie asigurate condiții corespunzătoare. Astfel nu este lipsit 
de importanță felul dulapurilor, meselor de lucru, care ajută 
la executarea muncii în ateliere, hale de lucru. Dacă doriți 
să aveți dotări rezistente şi multifuncționale la un preț accesibil, 
atunci noi suntem cei care vă putem ajuta. Echipamentele 
pentru dotarea atelierelor de la metaloBox® îşi demonstrează 
utilitatea zi de zi în sute de fabrici. Noi dezvoltăm 
aceste produse încontinuu.
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Banc de lucru
WB NEW

Gama noastră de bancuri de lucru NEW oferă practi-

citate şi poate fi combinat în mai multe feluri, pe lângă simplicitatea 

oferită utilizatorului. Datorită cofecției versatile, aceste bancuri fac 

față oricărui mediu, întretimp uşurând munca de zi cu zi.

”

Muchii rotunjite

Picioare prevăzute cu plăci, 
care protejează podeaua şi 
cresc stabilitatea

Se poate deschide până 
la 90%, capacitatea
portantă a sertarului 
până la 70 kg

Confecție care permite ataşarea 
la podea, pentru o stabilitate şi 
mai mare

Încuietoare centrală 
(cu 2 chei), încuie toate 
sertarele în acelaşi timp

Grosime de 40 mm, 
calitate înaltă, banc de lucru 
stabil, din fag, capacitate 
portantă 800 kg

Opțional, picioare reglabile

Confecție de picioare în formă 
de U, pentru capacitate 
portantă mai mare

Confecție de picioare stabilă,
 în poziție V
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nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

- 880
1500
2000

700 1.440
1.550

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

1 dulap
+ 2 poliţe

880
1500
2000

700 2.550
2.660

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

1 buc 880
1500
2000

700 2.330
2.450

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

2 buc 880
1500
2000

700 2.760
3.000

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

2 buc 880 2000 700 3.100

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

4 buc 880 2000 700 4.340

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

6 buc 880 2000 700 4.450

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

2 dulapuri
+2 poliţe

/dulap
880 2000 700 3.670

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

3 buc
+1 dulap
+2 poliţe

880 2000 700 4.340

Bancuri de lucru cu o capacitate 
de încărcare de 800 kg 

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

800 
kg

capacitate 
portantă totală

70 
kg/sertar
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700 mm 1500 mm

Bancuri de lucru cu roţi

Din depozit: Din depozit:

Din depozit:Din depozit:

preț (fără tva)

W B  R O L L 
1 2 0 0
1.550 RON/buc

preț (fără tva)

W B  R O L L 
1 2 0 0  H
3.560 RON/buc

preț (fără tva)

W B  R O L L 
1 2 0 0  D
2.330 RON/buc

preț (fără tva)

W B  N E W 
R O L L  1 5 0 0
1.990 RON/buc

*Disponibil şi în varianta de 2000 mm!

400 
kg

capacitate 
portantă totală

400 
kg

capacitate 
portantă totală

250 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală
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Picioare cu înălțime 

normală pentru munca standard.

Picioare cu înălțime 

reglabilă pentru uşurarea muncii.

Banc de lucru cu înălțime standard

Banc de lucru cu înălțime reglabilă

preț (fără tva)

WB NEW 
2 0 0 0
1.550 RON/buc

preț (fără tva)

WB NEW 
U P P  2 0 0 0
1.890 RON/buc
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700 mm 2000 mm

Blat de lucru cu grosimea 
de 40 mm

Rafturi cu design stabil

Încuietoare cu 2 chei 

Șină de sertar cu rulare uşoară

Munca de calitate se poate realiza numai cu unelte de calitate. 

Bancurile de lucru metaloBox® WB sunt rezistente, se pot curăța uşor şi 

sunt foarte practice. Datorită faptului că toate fac o pereche bună cu un 

design corespunzător, este o adevărată plăcere să lucrezi cu ele.

Bancuri de lucru 
profesionale pentru 

profesionişti!
”

preț (fără tva)

W B  M G 
2 0 0 0  D H
5.980 RON/buc

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis şi RAL 5015 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare



77
W

B 
M

G

W
B 

M
G 

D

W
B 

M
G 

H
W

B 
M

G 
DD

D

W
B 

M
G 

HD
H

W
B 

M
G 

HH
H

W
B 

M
G 

DH

W
B 

M
G 

HH
W

B 
M

G 
DD

m
etaloBox

atelier
w

w
w

.m
etalobox.ro

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

- 885
1500
2000

700 2.170
2.610

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

1 buc 
+ 1 dulap

885
1500
2000

700 3.640
4.080

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

2 buc 
+ 2 dulapuri

885
1500
2000

700 5.240
5.680

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

4 buc
+ 1 dulap

885
1500
2000

700 5.680
5.980

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

3 buc
+ 3 dulapuri

885 2000 700 6.710

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

7 buc
+ 1 dulap

885 2000 700 7.000

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

9 buc 885 2000 700 7.150

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

3 buc 885
1500
2000

700 3.930
4.370

nr. sertare înălț. (mm) lăț. (mm) adân. (mm) preţ (fără tva)

6 buc 885
1500
2000

700 5.980
6.420

Din depozit: Din depozit:

Din depozit:

Din depozit: Din depozit:Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:Din depozit:

Bancuri de lucru cu o capacitate 
de încărcare de 1000 kg

1000 
kg

capacitate 
portantă totală
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Picioare prevăzute cu 
protecție podea

Platformă cu 
înălțime reglabilă

Blat durabil din pal 
de calitate înaltă

Protecție colț

Bancuri de lucru simple

Din depozit:

Din depozit:

preț (fără tva)

W B  B A S I C 
1 8 4 0
1.170 RON/buc

preț (fără tva)

W B  B A S I C 
1 8 4 0  P LU S
1.400 RON/buc

Culoare de bază: RAL 7024 / gri grafit Vopsire: electrostatică / pulverizare

300 
kg

capacitate 
portantă totală

600 
kg

capacitate 
portantă totală
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Raft pliabil la modelul 
POSTA TIP 3

Bandă de fixare la modelul 
POSTA TIP 2

2 roți fixe, 2 roți rotative

Cărucioare sortare

Din depozit:

Din depozit:

preț (fără tva)

P O S T A  
T I P  2
860 RON/buc

preț (fără tva)

P O S T A  
T I P  3
1.390 RON/buc

400 
kg

capacitate 
portantă totală

400 
kg

capacitate 
portantă totală
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Avantajul principal al rafturilor noastre este practicitatea pe care o oferă utilizatorilor. Se pot amplasa 

oriunde cu uşurință, mulțumită confecției ergonomice şi a asamblării simple, fie vorba de un spațiu mic, unde nu 
încape nici un fel de dulap, fie lângă un perete liber în depozit, sau chiar şi în birou. Pe lângă toate acestea platfor-
mele pot fi utilizate la maxim, datorită capacității portante. Nu veți fi dezamăgit de acest produs în nici un fel de 
domeniu, fie vorba de utilizarea pentru arhivare, fie pentru depozitarea sculelor şi a accesoriilor industriale.

”
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Element 
principal

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Din depozit:

R90 1800 / 420
numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

preţ (fără tva) 570

5

1800

1060

420

90 kg

450 kg

Din depozit:

R90 1800 / 420 EXTR
numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

preţ (fără tva) 480

Element 
suplimentar

Sistem de 
rafturi uşoare

preț (fără tva)

R90 1800 / 420
570 RON/buc

şi pentru depozitarea 
în birourimontaj contra cost 

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 9003 / alb Vopsire: electrostatică / pulverizare

Montaj simplu, fără şuruburi Platformă de incărcare
cu inălţime reglabilă

Element întăritor pentru 
stabilitate 

Picioare cu capac protector

450 
kg

capacitate 
portantă totală

90 
kg/raft
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1080 mm
420 mm

20
00
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m

Montaj simplu, fără şuruburi Platformă de incărcare
cu inălțime reglabilă

Rafturi de calitate inaltă, 
cu capacitate portantă mare

Sistem de rafturi, 
2000 mm înălţime

Element 
principal

Din depozit:

RACK 2000 / 400

preţ (fără tva) 860

Element 
suplimentar

Din depozit:

RACK 2000 / 400 EXTR

preţ (fără tva) 770

Element 
principal

Din depozit:

RACK 2000 / 500

preţ (fără tva) 1.000

Element 
suplimentar

Din depozit:

RACK 2000 / 500 EXTR

preţ (fără tva) 910

montaj contra cost 

preț (fără tva)

R A C K 
2 0 0 0  /  4 0 0
860 RON/buc

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

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

şi pentru depozitarea 
în birouri

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7038 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

750 
kg

capacitate 
portantă totală

150 
kg/raft

atelier
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420 mm 1080 mm

Sistem de rafturi, 
2400 mm înălţime

Element 
principal

Din depozit:

RACK 2400 / 400

preţ (fără tva) 1.010

Element 
suplimentar

Din depozit:

RACK 2400 / 400 EXTR

preţ (fără tva) 920

Element 
principal

Din depozit:

RACK 2400 / 500

preţ (fără tva) 1.150

Element 
suplimentar

Din depozit:

RACK 2400 / 500 EXTR

preţ (fără tva) 1.060

Picioare cu capac protectorElement întăritor pentru
stabilitate

preț (fără tva)

R A C K 
2 4 0 0  /  4 0 0
1.010 RON/buc

5

2000

1080

420

150 kg

750 kg

5

2000

1080

520

150 kg

750 kg

5

2000

1040

420

150 kg

750 kg

5

2000

1040

520

150 kg

750 kg

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

numărul polițelor

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

montaj contra cost 

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7038 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

şi pentru depozitarea 
în birouri

750 
kg

capacitate 
portantă totală

150 
kg/raft

atelier
m

etaloBox
w

w
w

.m
etalobox.ro
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1540 mm

840 mm

400 mm

670 mm
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125 
kg/raft

preţ (fără tva)

TYRE RACK
890 RON/buc

preţ (fără tva)

TYRE BOY
1.900 RON/buc

preţ (fără tva)

T Y R E 
T R O L L E Y
2.590 RON/buc

Depozitarea 
anvelopelor

Mâner 
ergonomic

Pentru 14 anvelope 
mai mari

Tablă de oțel 
galvanizat

Pentru 15 anvelope 
mai mici

2 roți frânabile

Element
principal

Din depozit:

TYRE RACK

preţ (fără tva) 890

Element
suplimentar

Din depozit:

TYRE RACK EXTR

preţ (fără tva) 750

montaj 
contra cost

2000

1275

400

335 kg

1005 kg

2000

1210

400

335 kg

1005 kg

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

înălțime

lățime

adâncime

cap. portantă / raft

cap. portantă totală

1005 
kg

capacitate
portantă totală

200 
kg

capacitate
portantă totală

250 
kg

capacitate
portantă totală

335 
kg/raft

Cadru masiv 
din oțel

Roți late, 
cambrate

În cazul maşinilor firmei, cerința de a depozita 
anvelopele de iarnă/vară este justificată. În acest sens, 
raftul nostru pentru depozitarea anvelopelor oferă o 
soluție datorită căreia, pe de o parte, puteți depozita 
anvelopele într-un loc mult mai mic, iar pe de altă parte, 
la schimbarea sezonului, anvelopele devin accesibile în 
mod convenabil şi cu uşurință; iar produsele noastre 
accesorii vin în ajutorul angajaților Dvs. pentru ca nici 
mutarea anvelopelor să nu ridice probleme.

”
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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
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NOU! NOU! NOU!

Cărucioare 
pentru marfă

preţ (fără tva)

C A R R Y 
BOY PRO
890 RON/buc

preţ (fără tva)

C A R R Y 
BOY BLUE
340 RON/buc

preţ (fără tva)

CARRY BOY 
O R A N G E
410 RON/buc

Anvelope 
pneumatice

Manetă de 
siguranţă

Jante 
sintetice

Traversă 
curbată

La fiecare loc de muncă există o necesitate pentru mutarea 
rapidă şi cu uşurinţă a lucrurilor. În acest sens, un element indispensabil îl 
constituie căruciorul pentru marfă, din care la noi găsiţi 3 tipuri. Produsul 
nostru PRO este un element esenţial pentru spaţiile de lucru cu adevărat 
profesioniste, fiind prevăzut cu roţi mai late şi mai mari, cu o capacitate 
de încărcare mai mare şi cu mânere comode şi ergonomice, create perfect 
pentru acest scop. În cazul în care vă revine sarcina de a muta lucruri mai 
uşoare şi mai simple, vă recomandăm tipurile noastre de bază.

”

200 
kg

capacitate 
portantă totală

200 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală



88 Covor industrial EASY

Confecţie cu 
bule de aer

preţ (fără tva)

CARPET EASY / 2
380 RON/buc

CARPET EASY / 6CARPET EASY / 2

960 RON/buc380 RON/buc

lung.
lăţ.
gros. 

lung.
lăţ.
gros. 

2 m
0,9 m

9,5 mm

6 m
0,9 m

9,5 mm

Covor industrial profesional

Confecţie ergonomică 
cu bule de aer

preţ (fără tva)

CARPET PRO / 2
590 RON/buc

CARPET PRO / 6CARPET PRO / 2

1.740 RON/buc590 RON/buc

lung.
lăţ.
gros. 

lung.
lăţ.
gros. 

2 m
0,9 m

12,7 mm

6 m
0,9 m

12,7 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

NOU! NOU!

NOU!NOU!

Bariere metalice de protecţie 

preţ (fără tva)

P I L L A R 
SOLO 1000
410 RON/buc

preţ (fără tva)

PILLAR U
6 0 0
940 RON/buc

preţ (fără tva)

P I L L A R 
CORNER 600
1.630 RON/buc

preţ (fără tva)

PILLAR U 
1 2 0 0
1.220 RON/buc

Este foarte important ca fiecare spaţiu de lucru 
să ofere condiţii de siguranţă. Este importantă nu doar 
siguranţa lucrătorilor, ci şi protejarea stocului de marfă, a 
utilajelor de producţie sau a clădirii. În acest sens, sunt utile 
barierele noastre metalice de protecţie, cu ajutorul cărora 
sunt îndeplinite ambele criterii. Acestea protejează bunurile 
tangibile împotriva deteriorărilor şi totodată protejează şi 
lucrătorii prin faptul că pe parcursul procesului de muncă 
le atrage atenţia asupra zonelor în care trebuie să fie mai 
precauţi.

”

Material: oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 1003 / galben PILLAR U 600, PILLAR U 1200, PILLAR CORNER 600: RAL 1018 / galben 
Vopsire: electrostatică / pulverizare

design metalic stabil   /   poate fi fixată în mai multe puncte   /   autocolante negre pentru bariere de protecţie

Caracteristici

m
etaloBox
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Raft cu flanşe:

Suport pentru chei fixe:

Suport simplu:

Suport dublu:

Suport ‚C’:

Suport „cârlig”:

Magnet:

*Setul conţine 5 produse.

Suport ‚U’:

Suport pentru ciocan:

Suport pentru şurubelnițe: Suport pentru chei tubulare:Suport pentru chei tubulare:

Accesorii suplimentare pentru perete perforat

preţ (fără tva)

WB X-HOLDER 1 NEW

52 RON/buc
preţ (fără tva)

WB X-HOLDER 2

52 RON/buc
preţ (fără tva)

WB X-HOLDER 3

52 RON/buc
preţ (fără tva)

WB X-HOLDER 4

52 RON/buc

preţ (fără tva)

WB X-HOLDER 5

52 RON/buc
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 1/SET 5

69 RON/set*
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 2/SET 5

69 RON/set*
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 3/SET 5

69 RON/set*

preţ (fără tva)

WB X-HOOK 4/SET 5

69 RON/set*
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 5/SET 5

69 RON/set*
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 6/SET 5

135 RON/set*
preţ (fără tva)

WB X-HOOK 7

52 RON/buc
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preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-2

2.450 RON/buc

preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-3

2.660 RON/buc

preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-2/2D

3.220 RON/buc

preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-3/2D

3.330 RON/buc
preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-3/3D

3.770 RON/buc
preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-3/4D

4.110 RON/buc

preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-2/3D

3.670 RON/buc
preţ (fără tva)

TOOL PERFWALL-2/4D

4.010 RON/buc

Dulapuri profesionale 
pentru scule
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Perete 
perforat

Raft

Banc 
de lucru

Accesoriile din imagine sunt cu scop ilustrativ. Accesoriile pentru peretele perforat sunt afişate pe pagina 90.

Suport 
cu neon

Echipamentul personalizat şi accesorizat corespunzător 
este esenţial pentru o muncă efectuată cu profesionalism. 
Vă puteţi confecţiona spaţiul de lucru după preferinţele 
Dvs., în vederea economiei de spaţiu, timp şi efort.

Ambasadorul muncii eficiente, 
rapide şi comode.

Spaţiu de lucru profesionist cu accesorii

preţ (fără tva)

WB X-LIGHT 150/LL
1.090 RON/buc

preţ (fără tva)

WB X-BACK 1500 NEW
900 RON/buc

preţ (fără tva)

WB X-SHELF 150 NEW
330 RON/buc

preţ (fără tva)

WB NEW 1500 H1
2.330 RON/buc

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Accesoriile din imagine sunt cu scop ilustrativ. Accesoriile pentru peretele perforat sunt afişate pe pagina 90.

Spaţiu de lucru profesionist cu accesorii

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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montajul pe perete 
se realizează 
de către client

Perete perforat montabil pe perete

800

800

7 kg

Din depozit:

PERFWALL 800
inălţ.

lăţ.

greut.

preţ (fără tva) 430

800

1450

12 kg

Din depozit:

PERFWALL 1450
inălţ.

lăţ.

greut.

preţ (fără tva) 490

800

1950

16 kg

Din depozit:

PERFWALL 1950
inălţ.

lăţ.

greut.

preţ (fără tva) 630
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19
26

  m
m

840 mm 1080 mm

19
26

  m
m

840 mm 1080 mm

19
26

  m
m

840 mm 1080 mm

19
26

  m
m

840 mm 1080 mm

Perete perforat pe roţi

preţ (fără tva)

ROLLER 2/2S
4.110 RON/buc

preţ (fără tva)

ROLLER 3
3.840 RON/buc

preţ (fără tva)

ROLLER 2/1S
3.430 RON/buc

preţ (fără tva)

ROLLER 4
3.430 RON/buc

2 roţi frânabile

Perete perforat pe care se pot 
plasa produsele de pe pagina 90

Raft cu o capacitate de 
încărcare de până la 10 kg, 
cu înălţime reglabilă în 
mod liber

Accesoriile din imagine sunt cu scop ilustrativ.

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

280 
kg

capacitate 
portantă totală

280 
kg

capacitate 
portantă totală

280 
kg

capacitate 
portantă totală

280 
kg

capacitate 
portantă totală

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare



500 mm

600 mm

790 mm

1090 mm

990 m
m

990 m
m
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Cărucioarele noastre roşii, precum şi cele 
albastre, au fost dezvoltate pentru a uşura mutarea 
pieselor grele şi voluminoase. Prin extinderea 
gamei, scopul nostru este de a satisface chiar şi 
nevoile cele mai speciale, realizând acest lucru prin 
diversitatea dimensiunilor.

”
Din depozit:

Din depozit:

Cărucioare 
pentru depozit

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
R E D  L
1.400 RON/buc

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
R E D  S
1.290 RON/buc

Culoare de bază: RAL 3001 / roşu Vopsire: electrostatică / pulverizare

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală

m
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1013 m
m

1013 m
m

694 mm

794 mm

966 mm

1316 mm

1013 m
m

1013 m
m

1013 m
m

694 mm

694 mm

694 mm

966 mm

966 mm

966 mm

Cărucioare pentru depozit

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
SPEC 2
1.710 RON/buc

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
SPEC 3
2.050 RON/buc

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
SPEC 4
2.380 RON/buc

Din depozit:

Din depozit:

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
CLASSIC L
1.510 RON/buc

preţ (fără tva)

T R O L L E Y
CLASSIC XL
1.710 RON/buc

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală

Culoare de bază: RAL 5015 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Mutarea pieselor grele şi volumi-
noase poate cauza probleme serioase, dacă 
nu ne stau la dispoziţie instrumentele potri-
vite. Cărucioarele noastre sunt soluţia ideală. 
Cele cinci variante al produsului şi capaci-
tatea portantă mare al acestuia, garantează 
că nu veţi fi dezamăgit de ele. Pe lângă toate 
acestea, cărucioarele au şi un design plăcut.

”

4 roţi, din care 2 sunt fixe 
şi 2 sunt rotative

Platformă 
cu capacitate
portantă mare

Mâner ergonomic
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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

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

Din depozit:

preţ (fără tva)

H A N D Y
S H E L F - 3  S
860 RON/buc

preţ (fără tva)

H A N D Y
S H E L F - 3  M
1.290 RON/buc

preţ (fără tva)

H A N D Y
S H E L F - 2  M
1.070 RON/buc

preţ (fără tva)

H A N D Y
S H E L F - 2  S
740 RON/buc

Culoare de bază: RAL 5015 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare

400 
kg

capacitate 
portantă totală

400 
kg

capacitate 
portantă totală

150 
kg

capacitate 
portantă totală

150 
kg

capacitate 
portantă totală
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Recomandăm acest produs pentru uzine, cu 
scopul de a economisi timp, deoarece toate sculele 
şi piesele necesare pot fi la îndemână sau pot fi 
mutate cu uşurinţă.

”

4 roţi, din care 2 sunt fixe 
şi 2 sunt rotative

Tavă cu flanşe

Mâner ergonomic din metal la tipurile 
HANDY SHELF-2 M şi HANDY SHELF-3 M

Mâner ergonomic din plastic la tipurile 
HANDY SHELF-2 S şi HANDY SHELF-3 S

Cărucioare 
de montaj
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10
40

 m
m

500 mm

985 mm

10
40

 m
m

500 mm

985 mm

preţ (fără tva)

R U N N E R 
S M A L L - 3
1.840 RON/buc

preţ (fără tva)

R U N N E R 
S M A L L - 2
1.410 RON/buc

2 roţi frânabile Rafturi reglabile pe înălţime
pentru cărucioare înalte

Maner ergonomic

Capacitatea rafturilor:
- superior: 80 kg
- inferior: 300 kg

Capacitatea rafturilor:
- superior: 80 kg
- mijloc: 90 kg
- inferior: 300 kg

NOU!

NOU!

300 
kg

capacitate 
portantă totală

300 
kg

capacitate 
portantă totală
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Cărucioare cu platformă
Obiectele şi accesoriile voluminoase şi grele devin foarte uşor de 

manipulat cu ajutorul cărucioarelor noastre industriale. Datorită rafturilor 
putem manipula mai multe obiecte in acelaşi timp. Pe langă acestea, oferă şi 
spaţiu suplimentar de depozitare in zonele industriale.

”

preţ (fără tva)

R U N N E R 
B I G - 5
3.000 RON/buc

preţ (fără tva)

R U N N E R 
B I G - 4
2.700 RON/buc

preţ (fără tva)

R U N N E R 
B I G - 3
2.400 RON/buc

Capacitatea rafturilor:
- superior: 150 kg
- mijloc: 90 kg
- inferior: 600 kg

Capacitatea rafturilor:
- superior: 150 kg
- mijloc: 90 kg
- inferior: 600 kg

Capacitatea rafturilor:
- superior: 150 kg
- mijloc: 90 kg
- inferior: 600 kg

NOU! NOU! NOU!

600 
kg

capacitate 
portantă totală

600 
kg

capacitate 
portantă totală

600 
kg

capacitate 
portantă totală
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preţ (fără tva)

P A L L E T 
T R O L L E Y
1.770 RON/buc

preţ (fără tva)

P A L L E T 
C O N TA I N E R
530 RON/buc

Container pentru paleţi 
cu înalţime reglabilă

compatibil cu EUR-paleţi de 1200 x 800 mm   /   uşă rabatabilă / cadru de oţel galvanizat
paleţi pliabili şi plasabili pe diagonală unul peste altul şi stivuibili, ţinând cont de capacitatea 
de încărcare a înălţătorului pentru paleţiMaterial: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 5010 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare

Caracteristici

Cărucior manual
transport paleţi

compatibil cu EUR-paleţi de 1200 x 800 mm   /   cadru masiv din oţel   /   4 roţi din care 2 roţi frânabile

Caracteristici

2 roţi frânabile

Cadru masiv 
din oţel

Uşă rabatabilă

Pentru palet de 
1200x800 mm

Ajustat la 
dimensiunea 
EUR-paletului 
standard

Paletul este prezentat doar cu titlu ilustrativ, 
prețul se referă la înălțătorul pentru paleți.

Echipamentul şi paletul sunt prezentate doar cu titlu 
ilustrativ, prețul se referă la căruciorul manual.

NOU! NOU!

500 
kg

capacitate 
portantă totală
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540 mm

12
50

 m
m

1500 mm

1150 mm

preţ (fără tva)

P A L L E T 
TRUCK BLACK
2.310 RON/buc

Transpalet
mânere cauciucate puternice   /   înălţime de ridicare: 85-200 mm   /   capacitate maximă de încărcare: 2500 kg / 
dispune de certificare ÜV/GS   /   uşor maniabil

Dotări de bază

Poate fi comandat şi cu roţi 
albe pentru zonele curate

Dacă paleţii sunt depozitaţi într-un spaţiu de lucru, atunci 
este necesară şi o soluţie pentru mutarea lor. Dintre numeroasele 
posibilităţi, noi vă recomandăm şi vă oferim transpaletul. Cu ajutorul 
acestuia puteţi muta paletul rapid şi cu uşurintă; în plus, datorită 
faptului că ocupă un spaţiu mic, este întotdeauna disponibil acolo 
unde este cea mai mare nevoie de el. Puteţi alege produsul şi în 
varianta cu roţi albe, dacă curăţenia maximă este absolut esenţială.

”

2500 
kg

capacitate 
portantă totală

NOU!

w
w

w
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m
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Putem lucra într-o atmosferă plăcută, 

economisind timp, când totul se află la îndemână. 

Sertarele containerelor metaloBox® au o formă 

practică, sunt rezistente, compartimentabile, şi 

pot fi extrase 90%. Poate fi vorba de scule, piese, 

şuruburi, aici toate îşi au locul. Ne-am concentrat 

asupra încă unui lucru: multe containere se răstoarnă 

uşor dacă se extrag simultan mai multe sertare pline, 

acest lucru poate fi foarte periculos. Containerele 

noastre permit extragerea unui singur sertar la un 

moment dat, astfel dumneavoastră puteţi lucra nu 

numai uşor, dar şi în siguranţă.

Mâner din plastic pentru 
deschiderea în siguranţă 
a sertarelor (container cu roţi)

Mâner pentru sertar, care 
poate fi inscripţionat

Încuietoare centrală 
(cu 2 chei), încuie toate 
sertarele în acelaşi timp

Blat de acoperire din 
cauciuc pentru protecţia dulapului 
(container cu roţi)

Separatoare metalice 
opţionale pentru sertare

Margine de siguranţă
(container cu roţi)

Mâner ergonomic 
(container cu roţi)

4 roţi, dintre care cele
2 din faţă se pot bloca
(container cu roţi)

Blat din cauciuc, 
opţional, pentru 
interiorul sertarelor

”

Containere
cu sertare

preţ (fără tva)

C - R O L L
780 / 580 H3
2.660 RON/buc

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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C - F I X 
840 / 580 DH2

C - F I X 
1220 / 580 H9

C - F I X 
1220 / 730 H6

C - F I X 
840 / 580 H3

C - F I X 
1220 / 580 H5

m
etaloBox
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înălţime sertare (mm): 1 x 75 / 1 x 125 înălţime sertare (mm): 1 x 150 / 2 x 300

înălţime sertare (mm): 3 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200 înălţime sertare (mm): 2 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 2 x 300

înălţime sertare (mm): 1 x 100 / 1 x 125 / 3 x 300

mărimea dulapurilor (mm): 550 x 578 x 600

2 buc + 1 dulap 
840
578

600

Din depozit:

C-FIX 840/580 DH2
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                        1.990

3 buc
 840
578

600

Din depozit:

C-FIX 840/580 H3
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                        2.210

5 buc
1215
578

600

Din depozit:

C-FIX 1220/580 H5
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                        3.220

9 buc
1215
578

600

Din depozit:

C-FIX 1220/580 H9
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                       4.220

6 buc
1215

731
600

Din depozit:

C-FIX 1220/730 H6
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                       3.560

Containere fixe
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C - R O L L 
780 / 580 H3

C - R O L L 
780 / 580 2S

C - R O L L 
760 / 730 2S

C - R O L L 
910 / 730 H4

C - R O L L 
1060 / 730 H5

înălţime sertare (mm): 1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 300înălţime sertare (mm): 1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 300 înălţime sertare (mm): 1 x 75 / 1 x 100 / 1 x 125 / 1 x 200 / 1 x 250

Pentru fiecare firmă este 

importantă eficienţa şi rapiditatea muncii 

angajaţilor. Dacă ceva trebuie reparat, iar 

uneltele sunt departe, se pierde mult timp 

cu adunarea acestora din mai multe locuri. 

Containerele C-ROLL® rezolvă această 

problemă: trebuie doar rulat mai încolo, şi 

uneltele vor fi la îndemână.

”

Containere cu roţi

3 buc
785
578

600

Din depozit:

C-ROLL 780/580 H3
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                       2.660

-
785
578

600

Din depozit:

C-ROLL 780/580 2S
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                           1.440

-
763
731
753

Din depozit:

C-ROLL 760/730 2S
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                       1.550

4 buc
910
731

600

Din depozit:

C-ROLL 910/730 H4
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                        3.100

5 buc
1060

731
600

Din depozit:

C-ROLL 1060/730 H5
nr. sertare
înălţ.
lăţ.
adân.

preţ (fără tva)                       3.560

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Separator sertare 
din plastic

Separator sertare 
din metal

Condiţia muncii rapide şi eficiente este ca totul să fie la îndemână. Cu ajutorul separatoarelor uneltele pot fi ordonate şi găsite cu uşurinţă. Completaţi-vă containerele şi 
bancurile de lucru WB NEW cu aceste separatoare şi economisiţi energia colegilor de muncă.

Pentru o ofertă concretă contactaţi reprezentantul de vânzări metaloBox®.

”

Beneficii: 

- poate fi comandat pentru sertarele 
cu înălţimea de 75 mm

- set de separatoare din plastic masiv
- ordonare comodă a sertarelor interioare, 

compuse din mai multe elemente
- tăvi detaşabile, uşor de mişcat şi de curăţat

- administrare uşoară
- posibilitate de etichetare

Beneficii: 

- poate fi comandat pentru fiecare sertar
- set de separatoare din oţel inoxidabil, masiv 

- se pot amplasa în mai multe variaţii în sertare, 
datorită perforaţiilor

- amenajare stabilă, fixă
- soluţie solidă pentru depozitarea în ordine 

a pieselor mai mari

preţ (fără tva)

220-280 RON/set, în funcţie de tip

preţ (fără tva)

156-520 RON/set, în funcţie de tip

fără montaj
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Scaune de lucru 
cu înălţime reglabilă. 
prevăzute cu talpă

preţ (fără tva)

P RACT I C A
PLUS / FIX
710 RON/buc

110 
kg

capacitate 
portantă totală
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Este o soluţie ideală pentru cei care îşi efectuează munca 

de zi cu zi lângă banda rulantă, la o linie de asamblare, la masa de lucru 

din atelier, la case de marcat. Scaunele noastre de lucru tip PRACTICA® 

protejează coloana vertebrală şi muşchii spatelui. Suprafeţele lor se pot 

curăţa uşor, înălţimea lor este reglabilă.

”

Scaune de 
lucru cu role

preţ (fără tva)

P R A C T I C A
NORM / ROLL
580 RON/buc

preţ (fără tva)

P R A C T I C A
W/R1/RO L L
430 RON/buc

preţ (fără tva)

P R A C T I C A
W/R2/ROLL
320 RON/buc

preţ (fără tva)

P R A C T I C A
F A B R I C / R
410 RON/buc

Scaune 
de uzină
poziţie de şedere comodă, testată ergonomic   /   suprafaţa şezutului şi a spătarului este realizată din spumă densă, uşor de curăţat
picioare din plastic, uşor de curăţat   /   disponibil atât în varianta cu rotile, cât şi în cea cu ventuze
suport cromat pentru picioare, la PRACTICA PLUS/FIX

Blaturi pentru şezut: PRACTICA PLUS/FIX şi 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

Dotări de bază

110 
kg

capacitate 
portantă totală

110 
kg

capacitate 
portantă totală

110 
kg

capacitate 
portantă totală

110 
kg

capacitate 
portantă totală

NOU!
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110 Spătar şi şezut 
cu perforaţii 
speciale

Şezut şi spătar reglabil

Mecanism 
individual

preţ (fără tva)

C O M F O R T
N O R M / F I X
1.130 RON/buc

preţ (fără tva)

C O M F O R T
P L U S / F I X
1.280 RON/buc

preţ (fără tva)

C O M F O R T
NORM/ROLL
1.130 RON/buc

Scaune industriale 
profesionale

poziţie confortabilă de şezut   /   picioare din plastic, uşor de curăţat
şezut şi spătar cu perforaţii speciale   /   reglarea înălţimii cu piston cu gaz
mecanism individual: înclinarea spătarului şi a şezutului se pot regla separat

Dotări de bază

130 
kg

capacitate 
portantă totală

130 
kg

capacitate 
portantă totală

130 
kg

capacitate 
portantă totală
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Şezutul 
reglabil 
pe înălţime

Scaun cu şezut 
reglabil pentru o pozitie 
de munca mai comodă
şezut special, din plastic   /   şezutul reglabil pe înălţime în intervalul de 660 mm - 990 mm
capacitate portantă: 110 kg   /   adâncimea şezutului: 220 mm   /   lăţimea şezutului: 320 mm
confecţie ergonomică

Caracteristici

preţ (fără tva)

P R A C T I C A
S TA N D - U P
850 RON/buc

110 
kg

capacitate 
portantă totală
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Gama de produse LIGHT® corespunde atât spaţiului de birou, cât şi pentru atelier. Sistemele de arhivare, dosarele, 
piesele mai mici sau uneltele uşoare pot fi depozitate în siguranţă pe rafturile cu capacitate portantă de 30 de kg. Mulţumită siste-
mului de încuietoare cu închidere în două puncte, aceste dulapuri asigură siguranţă maximă. Recomandăm aceste dulapuri dacă nu 
este necesară depozitarea uneltelor sau pieselor mai grele.

”Depozitare
uşoară!

preţ (fără tva)

L I G H T
1850 / 800 
N E W
1.000 RON/buc

preţ (fără tva)

L I G H T
1850 / 600 
N E W
770 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Recomand acest dulap sigur, de calitate superioară şi practic, acelor parteneri, care caută 
soluţii pentru depozitarea sculelor şi pieselor uşoare, precum şi pentru obiectele şi materialele de 
birou (pixuri, hârtii, acte).

Agnes Laszlo / desfacere

”

„Experienţa mai multor ani dovedeşte faptul că metaloBox® este un 
partener de încredere pentru noi, iar produsele sale satisfac toate 
pretenţiile noastre. Flexibilitatea şi rapiditatea lor a contribuit în mare 
măsură la pornirea în timp a activităţii în noul nostru service.”

Emil Frey Autocentrum SRL

Andrei Trekovanyecz
director exploatare

Dulapuri pentru depozitare
obiecte uşoare cu o înălţime 
de 1850 mm 

încuietoare de siguranţă cu închidere în 2 puncte (cu 2 chei)   /   4 rafturi cu înălţime reglabilă
capacitate portantă 30 kg / raft   /   uşi rigidizate

Dotări de bază

preţ (fără tva)

L I G H T
1850 / 1000
N E W
1.100 RON/buc

30 
kg/raft
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Dulapuri pentru depozitare
obiecte uşoare cu o înălţime 
de 1000 mm 

încuietoare de siguranţă cu închidere în 2 puncte (cu 2 chei)   /   uşi rigidizate  /   capacitate portantă 30 kg / raft 
1 raft cu înălţime reglabilă

Dotări de bază

preţ (fără tva)

LIGHT 600 
MINI NEW
610 RON/buc

preţ (fără tva)

LIGHT 800 
MINI NEW
770 RON/buc

preţ (fără tva)

LIGHT 1000 
MINI NEW
960 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

30 
kg/raft



115

14
00

 m
m

14
00

 m
m

14
00

 m
m

400 mm

400 mm

400 mm
1000 mm

800 mm600 mm

Recomand acest tip de dulap partenerilor, care dispun de spaţiu redus 
dar totuşi ar dori să rezolve cât mai practic depozitarea. Este potrivit atât pentru 
birouri, cât şi pentru spaţii industriale, dacă se folosesc pentru depozitarea acce-
soriilor de birou sau a uneltelor uşoare.

Marta Ballo / reprezentant vânzări
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30 
kg/raft

Dulapuri pentru depozitare
obiecte uşoare cu o înălţime 
de 1400 mm 

incuietoare de siguranţă cu inchidere in 2 puncte (cu 2 chei)  /   uşi rigidizate    /   capacitate portantă 30 kg / raft 
3 rafturi cu înălţime reglabilă 

Dotări de bază

preţ (fără tva)

L I G H T 
1 4 0 0  /  6 0 0 
N E W
710 RON/buc

preţ (fără tva)

L I G H T 
1 4 0 0  /  8 0 0 
N E W
820 RON/buc

preţ (fără tva)

L I G H T 
1 4 0 0 / 1 0 0 0 
N E W
960 RON/buc

NOU! NOU! NOU!
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Este un dulap profesional pentru scule, dimensionat 
pentru condiţii de fabrică. Sarcina maximă a raftului este 130 kg, se 
poate curăţa uşor, este rezistent la uzură, poliţele sunt galvanizate, 
uşile se închid cu precizie şi au un sistem de închidere în trei puncte. 
Am realizat acest dulap ca să fie un partener de încredere, rezistent 
şi în cele mai grele condiţii de muncă.

”

Rafturi 
galvanizate

Rafturi din tablă zincată cu
capacitate portantă 
de 130 kg / raft

Încuietoare rotativă
îngropată cu
închidere în 3 puncte

Dulapul 
STRONG® este 
un adevărat rinocer.

preţ (fără tva)

S T R O N G
1000 / 1000 G
1.340 RON/buc

preţ (fără tva)

S T R O N G
1980 / 1000 G
1.650 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Este un dulap solid, masiv, de încredere şi uşor de 
utilizat. Îl recomand acelor parteneri care ar dori să asigure 
depozitarea în siguranţă a pieselor şi a sculelor.

Anita Olah / manager desfacere

”

Dulapul cu capacitate
portantă mare, cel mai 

agreat din România!

Dulapuri pentru scule cu 
capacitate portantă ridicată

preţ (fără tva)

S T R O N G
1000 / 1000 B
1.340 RON/buc

preţ (fără tva)

S T R O N G
1980 / 1000 B
1.650 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: corpul: RAL 7035 / gri deschis şi uşa: RAL 5010 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare

130 
kg/raft
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încuietoare de siguranţă (cu două chei)   /   compartiment pentru monitor   /   suport tastatură şi mouse 
canal cablu şi orificii de ieşire în dulap   /   1 raft în compartimentul destinat hardului 
suport rabatabil în compartimentul inferior   /   geam din placă plexiglas la uşa superioară

Dotări de bază 

preţ (fără tva)

PC 20” NEW
2.860 RON/buc

În zilele noastre nici nu ne-am mai 
putea imagina producţia şi munca în depozit fără 
ajutorul calculatoarelor. Adeseori este nevoie de 
protecţia acestor aparate împotriva deteriorării, 
contaminării, furtului sau utilizării neautorizate. 
Dulapul metaloBox PC® oferă o soluţie pentru aceste 
probleme, care datorită   designului său poate fi 
folosit în mod practic, asigurând cel mai confortabil 
mod de efectuare a muncii, indiferent de mediul 
înconjurător.

” Dulap pentru computer

Suport fix pentru 
tastatură şi suport 
extensibil pentru mouse

Cu perforaţii 
pentru ventilaţie

Dimensiunea compartimentului 
pentru monitor:
600 x 555 mm (înălţime x lăţime)

Suport hard pe role

Raft

Geam din 
placă plexiglas

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7005 / gri Vopsire: electrostatică / pulverizare

NOU!
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4 roţi, din care
2 sunt blocabile

Maner
ergonomic

Cutii masive

Cadru care asigură
stabilitatea

cu roţi

Cutii pe
ambele

părţi Cutii roşii: 64 buc
Cutii galbene: 36 buc
Total: 100 buc

preţ (fără tva)

S O RT I M E N T 
ROLL 100
3.350 RON/buc

fix

Standuri de sortare
Cu gama noastră de produse de sortare satisfacem un anumit tip de cerinţă şi totuşi ele 

excelează în două situaţii diferite. Cu designul pe roţi piesele necesare pot fi întotdeauna transportate la 
locul actual de asamblare. Produsele noastre fixe sunt cele mai practice în cadrul acelor procese de muncă 
unde este necesară accesibilitatea concomitentă a diferitelor piese într-o anumită locaţie, zi de zi.

”

Cutii galbene: 42 buc
Total: 42 buc

preţ (fără tva)

SORTIMENT 
FIX 42
1.730 RON/buc

Cutii roşii: 48 buc
Cutii galbene: 24 buc
Total: 72 buc

preţ (fără tva)

SORTIMENT
FIX 72
2.170 RON/buc

Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis
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Umpleţi 
cutiile şi 

economisiţi 
timpul 

colegilor 
de muncă!

Se poate comanda cu 5 feluri diferite de echipări standard, pe durata 
realizării combinaţiilor am folosit 4 dimensiuni pentru cutii. În cutii, care se pot 
închide în dulap, se pot păstra într-un mod frumos, aranjat piesele, şuruburile, 
etc., necesare în procesele de fabricaţie şi de montare. Cu EXPERT® totul este 
imediat la îndemână, nimic nu se poate pierde.

”Dulapul EXPERT®, 
având în dotare cutii, 

pune capăt dezordinii. Dimensiuni: 81 x 91 x 300 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 2 kg 
Volum:: 2 l

Dimensiuni: 125 x 150 x 235 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 10 kg 
Volum: 4,5 l

preţ (fără tva)

EXPERT A - 32
2.900 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT B - 38
3.220 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT
B L U E
18 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
Y E L L O W
17 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Cutii verzi:  32 buc
Total: 32 buc

Cutii galbene: 18 buc
Cutii verzi:  20 buc
Total: 38 buc
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Dimensiuni: 150 x 205 x 355 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă:25 kg 
Volum: 11 l

Dimensiuni: 81 x 185 x 300 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 5 kg 
Volum: 4,5 l

* Pentru fiecare tip de cutie puteţi 
achiziţiona separat etichetele aferente. 
Un set conţine 50 buc. de etichete.

Etichete pentru cutii

preţ (fără tva)

EXPERT C - 48
3.330 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT D - 51
3.560 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT E - 74
4.010 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
G R E E N
29 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
R E D
25 RON/buc

preţ (fără tva)

E T I C H E T E 
PENTRU CUTII
35 RON/set*

Dulapuri de depozitare 
având în dotare cutii
încuietoare cu închidere în 3 puncte   /   rafturi din tablă zincată   /  rafturi reglabile
capacitate portantă 50 kg / raft   /   uşi intărite

Dotări de bază

Cutii galbene: 36 buc
Cutii verzi:  12 buc
Total: 48 buc

Cutii roşii: 15 buc
Cutii galbene: 24 buc
Cutii verzi:  12 buc
Total: 51 buc

Cutii albastre: 54 buc
Cutii verzi:  20 buc
Total: 74 buc
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preţ (fără tva)

E X P E R T 
OPEN A-32
2.660 RON/buc

preţ (fără tva)

E X P E R T 
OPEN C-48
2.900 RON/buc

preţ (fără tva)

E X P E R T 
OPEN B-38
2.760 RON/buc

preţ (fără tva)

E X P E R T 
OPEN D-51
3.330 RON/buc

preţ (fără tva)

E X P E R T 
OPEN E-74
3.670 RON/buc

Dulapuri de depozitare cu 
compartimente deschise
rafturi din tablă zincată  /   rafturi reglabile   /   capacitate portantă 50 kg / raft

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Cutii verzi:  32 buc
Total: 32 buc

Cutii galbene: 18 buc
Cutii verzi:  20 buc
Total: 38 buc

Cutii galbene: 36 buc
Cutii verzi:  12 buc
Total: 48 buc

Cutii roşii: 15 buc
Cutii galbene: 24 buc
Cutii verzi:  12 buc
Total: 51 buc

Cutii albastre: 54 buc
Cutii verzi:  20 buc
Total: 74 buc
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Dimensiuni: 81 x 91 x 300 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 2 kg 
Volum: 2 l

Dimensiuni: 125 x 150 x 235 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 10 kg 
Volum: 4,5 l

Dimensiuni: 150 x 205 x 355 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 25 kg 
Volum: 11 l

Dimensiuni: 81 x 185 x 300 mm 
(înălţime x lăţime x adâncime)
Încărcarea interioară maximă: 5 kg 
Volum: 4,5 l

preţ (fără tva)

PB EXPERT
B L U E
18 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
G R E E N
29 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
R E D
25 RON/buc

preţ (fără tva)

PB EXPERT 
Y E L L O W
17 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT MINI I-32
2.100 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT MINI K-44
2.190 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT MINI G-16
1.600 RON/buc

preţ (fără tva)

EXPERT MINI H-26
1.830 RON/buc

Dulap depozitare mic, cu cutii
rafturi din tablă zincată   /   încuietoare cu închidere în 3 puncte   /  rafturi reglabile
capacitate portantă 50 kg / raft    /   uşi intărite

Dotări de bază

* Pentru fiecare tip de cutie puteţi 
achiziţiona separat etichetele aferente. 
Un set conţine 50 buc. de etichete.

Etichete pentru cutii

preţ (fără tva)

E T I C H E T E 
PENTRU CUTII
35 RON/set*

Cutii verzi:  16 buc
Total: 16 buc

Cutii galbene: 18 buc
Cutii verzi:  8 buc
Total: 26 buc

Cutii albastre: 36 buc
Cutii verzi:  8 buc
Total: 44 buc

Cutii roşii: 10 buc
Cutii galbene: 18 buc
Cutii verzi:  4 buc
Total: 32 buc
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De multe ori se întâmplă, ca la o staţie de lucru 
să fie nevoie doar de câteva accesorii. Putem irosi mult 
timp preţios cu căutările, în cazul în care acestea nu sunt 
depozitate corespunzător. Dulapul nostru de depozitare, 
care poate fi montat pe perete, rezolvă această problemă, 
toate piesele fiind accesibile, într-un singur loc.

Dulap de depozitare 
suspendabil cu cutii

montajul pe perete 
se realizează 
de către client

cu 12 cutii

cu 20 cutii

încuietoare de siguranţă (cu 2 chei)   /   poliţe fără flanşe, uşor de curăţat
se poate monta pe perete   /   dulap cu o singură uşă, cu poliţe reglabile la înălţime

Dotări de bază

preţ (fără tva)

E X P E R T 
W A L L Y
3 8 / 4 7
620 RON/buc

preţ (fără tva)

E X P E R T 
W A L L Y
5 8 / 4 7
770 RON/buc

cu 2 poliţe

cu 4 poliţe

”

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 9003 / alb Vopsire: electrostatică / pulverizare
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montajul pe perete 
se realizează 
de către client

Obiectele mici dispar cel mai uşor. Dulapul 
nostru, confecţionat special pentru piesele şi 
accesoriile mici, oferă soluţia ideală pentru această 
problemă. Cu ajutorul lui puteţi crea un sistem de 
depozitare foarte practic, datorită mărimii reduse 
al acestuia.

”Dulapuri pentru piese 
şi accesorii

cu 57 cutii
- 55 buc. LILIPUTI BOX 1

 (35 x 52 x 138 mm)

- 2 buc. LILIPUTI BOX 2

 (57 x 136 x 136 mm)

cu 40 cutii
- 40 buc. LILIPUTI BOX 4

 (50 x 76 x 163 mm)

preţ (fără tva)

LILIPUTI C-57
540 RON/buc

preţ (fără tva)

LILIPUTI D-40
650 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 5002 / albastru Vopsire: electrostatică / pulverizare
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126 Sunt cazuri în care obiectele de lucru necesită spaţiu de depozitare extra adânc sau extra lat. Produsele din această 

gamă oferă soluţie în aceste situaţii. Dulapul MAXXX® oferă o capacitate de depozitare foarte mare, iar spaţiul oferit poate fi folosit 

şi mai bine, mulţumită poliţelor cu capacitate portantă mare. Dulapul DEEP® cu adâncimea de 625 mm este unic în categoria lui, se 

pot depozita cutiile mari, iar pe rafturile lui, cu capacitate portantă până la 100 kg, pot fi depozitate piesele grele.

”

preţ (fără tva)

M A X X X
1 2 0 0 !
2.210 RON/buc

încuietoare cu închidere în 3 puncte (DEEP EXTRA 800! şi MAXXX 1200!)
încuietoare cu închidere în 2 puncte (DEEP 625!)   /  4 poliţe galvanizate, reglabile la înălţime
capacitate portantă până la 100 kg / raft

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

100 
kg/raft

Expert în cutii şi lăzi 
de mari dimensiuni!



625 mm

800 mm1044 mm

19
50

 m
m

930 mm

19
50

 m
m

127

m
etaloBox

atelier
w

w
w

.m
etalobox.ro

Dulapuri pentru depozitare extra

preţ (fără tva)

D E E P
6 2 5 !
2.330 RON/buc

preţ (fără tva)

D E E P 
EXTRA 800!
3.230 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

100 
kg/raft
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Încuietoare cu închidere
în două puncte

Sertare cu deschidere 
pe rulmenţi cu bile, 
capacitate portantă 
70kg/sertar

Rafturi consolidate,
galvanizate, înâlţime
reglabilă, capacitate
portantă 100 kg/raft 

Unghi mare de 
deschidere a uşilor

Dulapul pentru scule cu capacitate portantă mare PROFI® este o soluţie ideală pentru 

ateliere. Este uşor de mişcat, sertarele cu capacitate portantă ridicată ajută la depozitarea 

ordonată a obiectelor de mărime mai mică, iar pentru cele de mărime mai mare, dispune de 

rafturi cu o capacitate portantă până la 100 kg.

”Locul obiectelor mai 
mici este în sertar!

preţ (fără tva)

P R O F I
1 95 0/ 1 000/ 2
3.000 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

100 
kg/raft

70 
kg/sertar

încărcarea maximă 
pe fiecare sertar
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Dulapuri cu sertare pentru scule, 
cu capacitate portantă mare

preţ (fără tva)

P R O F I
195 0/ 1 000/ 3
3.330 RON/buc

preţ (fără tva)

P R O F I
1950/1000/4
3.670 RON/buc
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Siguranţă 
imbatabilă!

preţ (fără tva)

P O I S O N
1 9 5 0 / 5 0 0
2.330 RON/buc

preţ (fără tva)

P O I S O N
1 0 0 0 / 9 3 0
2.210 RON/buc
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Familia de dulapuri pentru chimicale POISON® este estetică, pe lângă faptul că 
corespunde normelor referitoare la păstrarea chimicalelor, vopselelor, otrăvurilor. Fiecare 
dulap este dotat cu tăvi de protecţie, fabricate din tablă rezistentă la acid, cu pereţi laterali 
înalţi şi fixate în condiţii de securitate. Dulapul este masiv, uşile se închid într-un mod sigur, în 
3 puncte. Aerisirea intensivă este asigurată de perforaţiile din colţurile uşilor.

”

Încuietoare de siguranţă 
cu închidere în 3 puncte

4 tăvi de protecţie,
cu pereţi laterali
din tablă rezistentă 
la acid

Cu perforaţii
pentru aerisire

Dulapuri pentru depozitarea 
substanţelor chimice şi toxice

preţ (fără tva)

P O I S O N
1 9 5 0 / 9 3 0
2.450 RON/buc

încuietoare de siguranţă cu închidere în 3 puncte (cu 2 chei)   /   cu perforaţii pentru aerisire
tăvi de protecţie, cu pereţi laterali din tablă rezistentă la acid 
2 tăvi pentru dulapurile mai mici, 4 tăvi pentru dulapurile mai înalte

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: corpul: RAL 7035 / gri deschis uşa: RAL 1023 / galben Vopsire: electrostatică / pulverizare

80 
kg/tavă

încărcarea maximă 
pe fiecare sertar
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Blatul pentru scris
uşurează sarcinile
administrative

1 buc. sertar 
extensibil

Dotat cu roţi, astfel
locul de muncă poate 
fi mutat oriunde

Dulapul nostru HELPI® este un 
ajutor ideal în administrarea depozitelor şi în 
cazul liniilor de fabricaţie. Pupitrul său face 
scrisul şi munca mai confortabilă, mai precisă 
şi mai rapidă. În partea dulapului, ce se poate 
încuia, încap dosarele şi formularele necesare. 
Ceea ce este şi mai frumos în toate acestea: cu 
ajutorul lui HELPI® nici unul dintre colegi nu 
este legat locului, astăzi avem depozitul aici, 
mâine dincolo, biroul se deplasează împreună 
cu noi.

” Dulap cu blat
pentru scris

încuietoare de siguranţă (cu 2 chei)   /   blat cu margine   /   dotat cu roţi
sertar extensibil - 1 buc + raft reglabil la înălţime - 1 buc, capacitate portantă 40 kg
blatul pentru scris uşurează sarcinile administrative   /   roţile din faţă se pot bloca

Dotări de bază

preţ (fără tva)

H E L P I
C O M P L E T
1.200 RON/buc

preţ (fără tva)

H E L P I
C A B I N E T
770 RON/buc

preţ (fără tva)

H E L P I 
CABINET + ROLL
1.100 RON/buc

preţ (fără tva)

H E L P I 
CABINET + TOP
1.000 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare



133

500 mm
930 mm

19
50

 m
m

500 mm
930 mm

19
50

 m
m

m
etaloBox

atelier
w

w
w

.m
etalobox.ro

Tavă de siguranţă

Raft galvanizat

Dulapuri de depozitare 
cu uşi transparenteîncuietoare de siguranţă cu închidere în 3 puncte (cu 2 chei)  /   uşă acrilică, nu se sparge în cioburi 

4 rafturi galvanizate pentru dulapul TRANSPARENTO 1950
4 tăvi confecţionate din placă galvanizată cu flanşe, pentru dulapul TRANSP POISON 1950

Dotări de bază

preţ (fără tva)

TRANSPARENTO 
1 9 5 0
2.690 RON/buc

preţ (fără tva)

TRANSP POISON 
1 9 5 0
3.340 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

70 
kg/tavă

70 
kg/raft

Uşă acrilică, nu se 
sparge în cioburi 
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134 Dulapuri pentru 
depozitare SMARTODacă orice spaţiu contează

 - o soluţie ideală pentru spaţiile nefolosite

preţ (fără tva)

S M A R T O
C L E A N
880 RON/buc

preţ (fără tva)

S M A R T O
M U L T I
770 RON/buc

preţ (fără tva)

S M A R T O
WARDROBE
850 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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preţ (fără tva)

M U L T I
1 8 0 0 / 1 0 0 0 
N E W
1.550 RON/buc

40 
kg/raft

40 
kg/raft

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Dulap pentru 
depozitare combinată
încuietoare de siguranţă cu închidere în 2 puncte (cu 2 chei)   /   perete despărţitor pe mijloc

în compartimentul din dreapta se găsesc 3 poliţe reglabile la înălţime 
în compartimentul din stânga se găseşte o bară pentru umeraşe

Dotări de bază

preţ (fără tva)

C L E A N
1 8 0 0 / 6 0 0 
N E W
1.100 RON/buc

Dulap pentru depozitat 
materiale de curăţenie
 încuietoare de siguranţă (cu 2 chei)  /   4 rafturi   /   compartiment pentru mătură

Dotări de bază
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Colector 
de deşeuri
Caracteristici

- capacitate de 90 litri
- capac ergonomic

Culori disponibile:
- albastru
- verde
- roşu
- galben

Capac ergonomic

Capac detaşabil

preţ (fără tva)

SELECT 90L
580 RON/buc

preţ (fără tva)

SET ABŢIBILDURI
50 RON/set

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Colector 
de deşeuri

Pubele pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor

Caracteristici

- volum de 90 litri (SELECT PLAST BLACK)
- volum de 60 litri (SELECT PLAST)
- mâner dublu pentru golire comodă (deasupra şi lateral)
- suport metalic pe roţi pentru mişcarea cu uşurinţă
- design din material plastic masiv

preţ (fără tva)

S E L E C T 
PLAST BLACK
490 RON/buc

preţ (fără tva)

S E L E C T 
PLAST SET4
1.680 RON/buc

preţ (fără tva)

S E L E C T 
P L A S T
270 RON/buc

preţ (fără tva)

S E L E C T 
PLA ROLL/2
330 RON/buc

preţ (fără tva)

S E L E C T 
PLA ROLL/1
300 RON/buc

Conţinutul setului:
- 4 pubele colorate (SELECT PLAST)
- 2 suporturi pe roţi (SELECT PLA ROLL/2)

NOU! NOU!
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Pubele pentru colectarea 
deşeurilor industriale
Caracteristici

- volum de 240 litri
- capacitate de încărcare de 100 kg
- potrivite pentru colectarea deşeurilor comunale şi industriale
- îndeplinesc cerinţele standardului DIN 30 740
- rezistente la radiaţii UV
- design din material plastic masiv
- 2 roţi pentru mişcarea cu uşurinţă
- mâner pentru utilizare comodă

Culori disponibile:
albastru  /  verde  /  galben  /  negru

preţ (fără tva)

BIN 240L
340 RON/buc

NOU!



139

14
70

 m
m

1115 mm

1360 mm

Container pentru 
colectarea deşeurilor
Caracteristici

- volum de 1100 litri
- capacitate de încărcare de 510 kg
- potrivit pentru colectarea deşeurilor comunale 
 şi industriale
- îndeplineşte cerinţele standardelor EN 840-2 şi EN 840-3
- rezistent la radiaţii UV
- cu 2 roţi frânabile şi 2 roţi pivotante simple

Culori disponibile:
albastru  /  verde  /  galben  /  negru

preţ (fără tva)

BINGO 1100L
1.840 RON/buc

NOU!
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preţ (fără tva)

O U T D O O R 
W O O D
1.220 RON/buc

preţ (fără tva)

S M O K E 
BLACK 30L
630 RON/buc

preţ (fără tva)

O U T D O O R 
B L A C K
1.770 RON/buc

preţ (fără tva)

O U T D O O R 
S I L V E R
1.350 RON/buc

Volum: 33 l Volum: 30 l

Volum: 94 l

Volum: 60 l

Coşuri exterioare pentru deşeuri

Cadru care se deschide

Scrumieră 
detaşabilă

Placare galvanizată

Recipient 
detaşabil 
din oţel

NOU! NOU!

NOU!

NOU!
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Recipient universal 
pentru depozitare industrială

preţ (fără tva)

JOKER 120L
390 RON/buc

Recipientul nostru universal pentru depozitare este cel mai bun prieten al mediului industrial. Se 
poate utiliza în numeroase moduri şi funcţii, astfel că în cazul în care nu este nevoie de el într-o anumită zonă, 
poate fi instalat într-un alt loc. Pe lângă faptul că funcţionează perfect şi ca recipient pentru colectarea deşe-
urilor, este perfect şi pentru depozitarea reziduurilor rezultate în urma procesului de producţie şi a surplusului. 
Face faţă ca şi recipient pentru depozitarea elementelor necesare producţiei, din care se poate extrage imediat 
partea / piesa necesară. Daţi frâu liber imaginaţiei şi utilizaţi oriunde recipientul nostru pentru depozitare.

”

Caracteristici

- volum de 120 litri
- 2 mânere
- design din material plastic masiv

NOU!
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Bănci pentru exterior
Caracteristici

- cu scânduri din brad vopsite
- capacitate totală de încărcare de 400 kg, 
 capacitate de încărcare pe fiecare latură 200 kg
- cadru din oţel galvanizat (PICNIC ALU) 
- suprafaţă de şezut rabatabilă (PICNIC WOOD)
- rezistent la intemperii

preţ (fără tva)

PICNIC ALU
2.590 RON/buc

preţ (fără tva)

PICNIC WOOD
2.040 RON/buc

Cadru de oţel galvanizat

Cadru din pin masiv

Suprafaţă de şezut rabatabilă 
(la PICNIC WOOD)

Masă şi şezut din pin, 
vopsite

400 
kg

capacitate
portantă totală

400 
kg

capacitate
portantă totală

NOU!

NOU!



143Băncile noastre exterioare oferă colegilor Dvs. de 
muncă confort maxim. Amplasate în faţa biroului, fabricii 
sau halei, se poate realiza un spaţiu de odihnă confortabil 
şi rentabil, unde puteţi servi o cafea rapidă, micul dejun sau 
unde puteţi petrece pauza. Aerul curat este doar un bonus, 
care întotdeauna ajută la continuarea muncii cu capul 
limpede şi într-un mod mai eficient. Datorită desginului său 
robust, este rezistent şi la efectele mediului, ceea ce garan-
tează că angajaţii şi vizitatorii le vor folosi timp îndelungat.

”
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Caracteristici

- se poate fixa pe sol
- structură din oţel galvanizat
- acoperiş ondulat din fier

preţ (fără tva)

S H E L T E R 
2 2 0 0
7.470 RON/buc

preţ (fără tva)

S H E L T E R 
2 2 0 0  E X T R
6.240 RON/buc

E L E M E N T
P R I N C I PA L

E L E M E N T
SUPLIMENTAR

NOU!

NOU!
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Unitate pentru depozitare 
exterioară

Caracteristici

- pentru depozitarea a 5 biciclete
- se poate fixa pe sol
- galvanizat

Caracteristici

- picioare galvanizate
- traverse bancă, din material  
 plastic, pentru exterior

Disponibil şi în varianta 
de 1000 mm.

Caracteristici

- se poate fixa pe sol
- structură din oţel galvanizat
- acoperiş ondulat din fier

preţ (fără tva)

BIKE STOP 5
670 RON/buc

preţ (fără tva)

O U T D O O R 
OP 2000 MM
1.230 RON/buc

preţ (fără tva)

S H E L T E R
2 2 0 0
7.470 RON/buc

Unitatea noastră acoperită pentru depozitare este un adevărat produs JOLLY JOKER. Designul său 
masiv, galvanizat garantează că îl veţi folosi timp îndeplungat. Datorită extensibilităţii sale, puteţi mări 
spaţiul în orice moment; iar gama posibilităţilor de utilizare este infinită: sub unitate puteţi depozita bici-
clete; cu  banca noastră pentru exterior puteţi realiza un spaţiu acoperit de odihnă pentru angajaţi; sub ea 
puteţi plasa pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor pentru ca acestea să vă fie utile zilnic cât mai 
mult timp posibil; iar prin amplasarea unui automat de băuturi, vizitatorii şi furnizorii care sosesc la Dvs., pot 
petrece timpul de aşteptare în mod confortabil. Nu limitaţi posibilităţile, daţi frâu liber imaginaţiei!

”

Element
principal

Din depozit:

SHELTER 2200

preţ (fără tva) 7.470

Element
suplimentar

Din depozit:

SHELTER 2200 EXTR

preţ (fără tva) 6.240

2170

2000

2250

2170

2000

2250

înălţime

lăţime

adâncime

înălţime

lăţime

adâncime

S H E L T E R  2 2 0 0
+ SHELTER 2200 EXTR 

NOU!

NOU!

NOU!
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151.149. DOCUMENT  
Dulap pentru depozitare cu două uşi
Soluţia clasică

SLIDE  
Dulap cu uşi glisante
Utilizarea optimă a spaţiului

Tot ce este 
legat de birou

START
Scaun de birou
Comfort in the office comfort în birou
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FILE 
Dulap cu sertare pentru cartotecă
Arhivare rapidă şi simplă

SAFE 
Seifuri pentru birouri
Depozitare în condiţii de siguranţă

FIRE 
Dulap ingnifug pentru depozitare
Protecţie totală

Design,
practicitate,

stabilitate! 
Noi oferim soluţii

la toate!

Dulapurile noastre metalice sunt realizate nu numai 
cu un grad de securitate mai mare, dar sunt şi mai 
moderne, decât variantele lor tradiţionale. În oferta 
noastră de produse Vă oferim soluţii pentru toate 
tipurile de accesorii pentru birouri.
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Dulapul nostru ROLO® este practic, economiseşte spaţiu, este ideal pentru 
orice tip de birou.”

Dulapuri 
cu uşi pliante

 încuietoare cu zăvor (cu 2 chei)   /   capacitatea portantă 50 kg / raft
uşile pliante care se deschid uşor, sunt confecţionate din material plastic, au mânere practice, conceput cu 
structură uşoară, funcţionare fără zgomot   /   2 rafturi cu înălţimea reglabilă (ROLO 1200/1000) 
4 rafturi cu înălţimea reglabilă (ROLO 1950/1000)

Dotări de bază

preţ (fără tva)

R O L O
1 2 0 0 / 1 0 0 0
2.110 RON/buc

preţ (fără tva)

R O L O
1 9 5 0 / 1 0 0 0
2.210 RON/buc

Material: dulapului, confecţionat din tablă de oţel calitatea I., iar uşile pliante, din material plastic, elastic. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

50 
kg/raft
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Designul clasic, siguranţa şi confecţia ideală sunt motivele pentru care dulapul nostru 
DOCUMENT® este cel mai bun partener în birou.

Dulapuri metalice 
pentru documente

”
încuietoare de siguranţă cu închidere în 3 puncte (cu 2 chei)   /   4 rafturi cu înălţimea reglabilă (DOCUMENT 1980/1000)
1 raft cu înălţimea reglabilă (DOCUMENT 1000/1000)   /   capacitate portantă până la 50 kg / raft

Dotări de bază

preţ (fără tva)

D O C U M E N T
1 9 8 0 / 1 0 0 0
1.440 RON/buc

preţ (fără tva)

D O C U M E N T
1 0 0 0 / 1 0 0 0
1.100 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

50 
kg/raft
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preţ (fără tva)

S L I D E
2 0 0 0 / 1 2 0 0
1.990 RON/buc

preţ (fără tva)

S L I D E
9 0 0 / 1 2 0 0
1.440 RON/buc

40 
kg/raft
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Dulapul nostru SLIDE® este un partener ideal în birou. Mulţumită uşilor glisante, pot fi utilizate 
cu uşurinţă şi în spaţii mai strâmte, reduse. Puteţi forma un ansamblu unic în biroul Dvs. datorită gamei 
de mărimi variate al acestui tip de dulap.

”

Dulapuri cu uşi glisante

preţ (fără tva)

S L I D E
2 0 0 0 / 1 8 0 0
2.330 RON/buc

preţ (fără tva)

S L I D E
9 0 0 / 1 8 0 0
1.650 RON/buc

încuietoare de siguranţă (cu 2 chei)   /   rafturi cu înălţime reglabilă   /   capacitatea portantă de 40 kg / raft
nu necesită asamblare, colegii noştri montează dulapurile la faţa locului

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

40 
kg/raft
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Soluţii speciale
pentru birouri

preţ (fără tva)

S L I D E
2 0 0 0 / 1 2 0 0
1.990 RON/buc

preţ (fără tva)

S L I D E
2 0 0 0 / 1 8 0 0
2.330 RON/buc

preţ (fără tva)

S L I D E
PUT-ON 1200
1.200 RON/buc

preţ (fără tva)

O P E N 
2 0 0 0 / 1 2 0 0
1.890 RON/buc

preţ (fără tva)

O P E N 
9 0 0 / 1 2 0 0
1.200 RON/buc

preţ (fără tva)

O P E N 
9 0 0 / 1 8 0 0
1.550 RON/buc

preţ (fără tva)

O P E N 
2 0 0 0 / 1 8 0 0
2.210 RON/buc

preţ (fără tva)

S L I D E
PUT-ON 1800
1.550 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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pentru birouri
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W A L L Y
7 8 0 / 5 5 0
750 RON/buc

preţ (fără tva)

W A L L Y
5 8 0 / 4 7 0
570 RON/buc

preţ (fără tva)

W A L L Y
3 8 0 / 4 7 0
470 RON/buc

preţ (fără tva)

W A L L Y
3 8 0 / 5 5 0
600 RON/buc

montajul pe 
perete se 
realizează de 
către client

Dulapuri de 
depozitare suspendabile



154 Prin produsele noastre dorim să satisfacem mai multe cerinţe: fie că este vorba de un birou potrivit 
pentru un mediu industrial sau de atelier mai simplu, fie că este vorba de o atmosferă mai profesională, mai 
elegantă. Datorită portofoliului nostru restrâns, nu vă pierdeţi în amănunte, dar totuşi puteţi crea cu uşurinţă un 
mediu care să sugereze acordarea unei reale atenţii la detalii şi armonie. Mesele noastre în diferite dimensiuni şi 
culori, containerele noastre rulante în două culori, iar scaunele noastre de birou în mai multe versiuni oferă soluţii 
pentru toate cerinţele Dvs., iar în cazul în care separarea minimă a angajaţilor constituie un criteriu, aceasta 
poate fi rezolvată şi cu ajutorul paravanelor noastre.

”
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Birou profesional
Biroul din atelier

Ansamblu birou tradiţional

preţ (fără tva)

C O N T I 
O F F I C E 
W H I T E
810 RON/buc

- suprafaţă mată
- container din metal, 
 sertar metalic cu compartimente
- role blocabile
- sertar superior dotat cu organizator creioane
- sertar pentru mape
- încuietoare centrală (cu 2 chei)

Caracteristici container:

Vedeţi caracteristicile, mai sus!

Caracteristici masă:
- design elegant, minimalist
- picior de masă stabil în formă de „T”, alb
- blat de masă laminat rezistent, alb

preţ (fără tva)

S T A R T 
T A B L E 
1 2 0 0
1.250 RON/buc

preţ (fără tva)

W O R K 
TABLE 120
650 RON/buc

Caracteristici masă: 
- confecţie stabilă, sigură
- cadru metalic vopsit; blat de masă laminat, 
 cu decor fag, grosime de 22 mm
- cadru: negru; blat de masă: decor fag 

preţ (fără tva)

C O N T I 
W O R K 
B L A C K
810 RON/buc

De asemenea, cu lățime de 1400 mm
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Caracteristici
- spătar înalt, ergonomic
- design spătar cu perforaţii
- reglare înălţime cu piston gaz
- mecanism individual: şezutul şi spătarul 
 se pot regla separat

Caracteristici
- spătar înalt, ergonomic
- picioare din plastic, uşor de curăţat
- reglare înălţime cu piston gaz
- poziţie de şedere comodă
- mecanism individual: şezutul 
 şi spătarul se pot regla separat

Versiune cu cotiere

Versiune cu cotiere

preţ (fără tva)

S T A R T 
WORK PLUS
650 RON/buc

preţ (fără tva)

S T A R T 
WORK NORM 
570 RON/buc

preţ (fără tva)

S T A R T 
O F F I C E 
P L U S
810 RON/buc

preţ (fără tva)

S T A R T 
O F F I C E 
N O R M
710 RON/buc

Birou profesional
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Ansamblu birou 
tradiţional

Ansamblu birou 
industrial

Caracteristici
- masa poate fi fixată pe toate cele trei laturi cu  
 elemente metalice de fixare 
- funcţie de izolare fonică
- asigură spaţiu privat
- design elegant

PARAVANO 800
600

800

înălţime

lăţime

PARAVANO 1200
600

1200

înălţime

lăţime

Din depozit: Din depozit:

540 RON/buc 680 RON/buc
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Încuietoare cu sistem 
de închidere în mai 
multe puncte

Uşă de siguranţă 
şi corp din tablă 
groasă

Balamale de siguranţă 
consolidate

Greutatea: 9 kg

Greutatea: 24 kg

preţ (fără tva)

SAFE 250 S
590 RON/buc

preţ (fără tva)

SAFE 550 M
1.190 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7024 / gri grafit Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Greutatea: 90 kg Greutatea: 45 kg

Dezvoltarea gamei noastre 
de dulapuri SAFE®, a prins viaţă pentru 
a satisface nevoia cea mai esenţială: 
siguranţa. Ne-am dorit ca produsul 
să-şi reflecte funcţia prin aspectul lui, 
nu numai prin denumirea acestuia. 
Încuietorile, cu sistemul de închidere 
în mai multe puncte, uşa şi corpul din 
tablă groasă şi nu în ultimul rând bala-
malele armate, deservesc siguranţa 
Dumneavoastră. Culoarea modernă gri 
grafit subliniază acest mesaj.

Seifuri de birou cu chei 

”

încuietoare de înaltă siguranţă, cu închiderea în mai multe puncte   /   balamale întărite
uşi cu pereţi dubli   /   confecţie care permite fixarea la podea

Dotări de bază

preţ (fără tva)

SAFE 1610 XL
2.680 RON/buc

preţ (fără tva)

SAFE 1030 L
1.940 RON/buc
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Încuietoare
centrală
(cu 2 chei)

Sertarele 
culisează 
uşor

Corespunzător pentru dosare suspendate 
de documente de tipul DIN, format A4, 
cu o capacitate de depozitare de 
160-200 buc. mape/sertar

Dulapurile FILE® de la metaloBox sunt estetice, reprezintă un ajutor sigur şi de calitate 
înaltă pentru cei care lucrează cu dosare. Sufletul dulapului pentru dosare constă în sertarul stabil, cu o 
funcţionare corectă. Dacă sertarele se blochează, sunt slabe, se îndoaie din cauza încărcăturii, se închid 
greu, sau se deschid greu, atunci s-a terminat cu lucrul eficient şi plăcut. Sertarele FILE® se pot deschide 
şi închide uşor şi silenţios, chiar şi în cazul încărcării maxime. Fiecare mapă poate fi extrasă şi introdusă 
uşor, deoarece toate sertarele dulapului pot fi extrase până la 100%. Toate sertarele dulapului se deschid 
/ închid cu ajutorul unui sistem de închidere centralizat. În preţul de bază este inclus pentru Dumnea-
voastră şi sistemul de protecţie împotriva răsturnării, adică la un moment dat se poate extrage numai 
un singur sertar, astfel pot fi evitate surprizele neplăcute. Alegeţi şi Dumneavoastră dintre dulapurile 
FILE®, şi faceţi ca munca Dumneavoastră să se deruleze, în adevăratul înţeles al cuvântului, cât mai rapid!

”

preţ (fără tva)

F I L E
DOUBLE 4
2.330 RON/buc
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Corespunzător pentru dosare suspendate 
de documente de tipul DIN, format A4, 
cu o capacitate de depozitare de 
160-200 buc. mape/sertar
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Dulapul ZERO FILE oferă o 
soluţie extra economică pentru 

depozitarea documentelor.

Încuietoare 
centralizată
(cu 2 chei)

Dulapuri pentru dosare
suspendate

preţ (fără tva)

F I L E  4
1.440 RON/buc

preţ (fără tva)

F I L E  2
1.200 RON/buc

preţ (fără tva)

Z E R O
F I L E  4
1.040 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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Dulapuri ignifuge

preţ (fără tva)

F I R E
1 9 5 0 / 1 2 0 0
6.230 RON/buc

Greutatea: 138 kg

balamale fortificate întărite în partea de sus şi jos   /   tije de închidere întărite
blaturi izolatoare ignifuge, de 25 mm, în uşă, conform standardului DIN 4102
încuietoare cu închidere în 5 puncte, sus şi jos 1x, la mijloc 3x   /   4 poliţe reglabile

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare

Încuietoare cu închidere
în 5 puncte
Mâner întărit

Poliţe reglabile

Balamale fortificate
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Dulapuri ignifuge pentru 
dosare suspendate

Gama de produse FIRE® este una optimală, dacă doriţi să păstraţi 
documentele Dvs. în siguranţă. Dulapurile FIRE® oferă protecţie nu numai în cazul 
incendiilor ci, mulţumită încuietorii cu închidere în mai multe puncte şi a pereţilor 
dubli, oferă protecţie şi împotriva spargerilor. Pe lângă toate acestea dulapul este 
şi estetic, se potriveşte oricărui ambient sau birou, mulţumită formei estetice şi 
practice al acestora.

”

preţ (fără tva)

F I R E
1 9 5 0 / 9 3 0
5.670 RON/buc

Greutatea: 115 kg
preţ (fără tva)

FIRE FILE 3
3.420 RON/buc

Greutatea: 150 kg

preţ (fără tva)

FIRE FILE 2
2.780 RON/buc

Greutatea: 110 kg

tratament suprafaţă anti-electrostatică şi anti-zgârieturi   /   capacitatea portantă a sertarelor: 50 kg   /   cu role
rezistenţă la foc deschis timp de 60 minute – pe baza certificatului EN 15659   /   protecţie împotriva răsturnării 
mânere şi suporturi etichete cauciucate

Dotări de bază
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E simplu: noi facem livrarea la data când Dvs. o solicitaţi. Dacă doriţi utilarea urgentă a vestiarelor, putem livra şi 

monta dulapurile chiar în 1-2 zile. Dacă încăperea pentru vestiar nu este gata şi Dvs. nu doriţi să depozitaţi dulapurile 

pe coridor sau în aer liber, puteţi conta pe noi - noi vi-le transportăm la momentul optim pentru Dvs..

 

Vă place ideea?

Dacă apreciaţi punctualitatea, atunci lăsaţi-vă în grija metaloBox®!

Trimiteţi-ne cererea de ofertă, iar colegul de la desfacere va lua legătura cu Dvs.. Va pregăti oferta de preţ personalizată 

pentru produsele specificate în cerere ( împreună cu bonusul cantitativ) şi va consulta cu Dvs. cu privire la:

- termenul de livrare optim pentru Dvs.,

- condiţiile de livrare optime pentru Dvs.,

- condiţiile de plată optime pentru Dvs..

Ce înseamnă metaloBox® on-time?

Livrare fără surprize neplăcute!

Veţi primi dulapurile comandate garantat fără nici o deteriorare pentru
că efectuăm livrările cu maşini speciale pentru transportul mobilierului
metalic, iar montarea la faţa locului este făcută de specialiştii noştri
experimentaţi.

Pachetul de livrare metaloBox® 
conţine următoarele: 
 
Livrarea:     contra cost
Montajul accesoriilor suplimentare:  contra cost
Manipularea*:    contra cost
 
*Descărcarea produselor din maşină, transportarea 
lor în clădire şi punerea pe poziţia finală.

LI
VR

AR
EA
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Service, 
garanţie

Garanţie generală de 3 ani 
(excepţie încuietori), garanţie pentru comanda 
ulterioară, înlăturarea promptă a defecţiunilor

Depozitarea
Produsele din catalog se află 
în permanenţă pe stoc, se livrează
direct din depozit

Livrarea
Salariaţi mB experimentaţi 
şi exigenţi, echipă profesionistă,
maşini speciale pentru transportarea 
mobilierului metalic
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De ce merită să închiriaţi de la noi?
Pentru că costurile aferente sunt mai favorabile:
• cheltuială LUNARĂ deductibilă în totalitate
• nu creşte activele firmei
• cheltuială lunară fixă, previzibilă

Pentru că sistemul este flexibil: 
• chiria poate fi prelungită sau încheiată oricând (chiar şi parţial)
• cantitatea poate fi ajustată după numărul personalului
• se poate schimba oricând modelul închiriat 
 ( în funcţie de spaţiu, necesar schimbat)

Pentru că nu există costuri ascunse: 
• preţul conţine: transportul, deteriorarea, amortizarea 
 ( în afară de încuietori)
• alte costuri nu sunt 

Pentru mai multe detalii vizitaţi rubrica ”Închiriere dulapuri 
de vestiar” de pe pagina noastră de web, accesând 
următorul link https://www.metalobox.ro/renting 
sau scanaţi codul QR de mai jos:

Închirierea 
dulapurilor de vestiar 
- soluţia fără riscuri DE ÎNCHIRIAT

Dulap de vestiar vechi?
- scădem din preţ valoarea dulapurilor Dvs. vechi
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Dulap de vestiar vechi?
- scădem din preţ valoarea dulapurilor Dvs. vechi

Acum îl puteţi înlocui 
în condiţii simple şi 
convenabile

Evaluăm gratuit 
starea dulapurilor 
de vestiare şi vă 
dăm o ofertă
de preţ, pe care nu-l
veţi putea refuza, 
la schimbarea 
dulapurilor folosite.

Pentru mai multe detalii sunaţi-ne sau
contactaţi-ne pe adresa de e-mail info@metalobox.ro.
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„Recomand metaloBox®, un furnizor punctual, cu produse 
uşor de utilizat. Dulapurile pentru păstrarea gustărilor 
le-am achiziţionat pentru obiectele personale ale angaja-
ţilor. Utilizând aceste dulapuri am găsit soluţia depozitării 
obiectelor necesare muncitorilor în apropierea posturilor de 
muncă. Recomand metaloBox® pentru prestaţia rapidă şi 
flexibilă, am apelat la ei nu numai când am mobilat vestia-
rele ci şi atunci când au fost alte mobilări în companie. Am 
avut ocazia să reîntâlnesc binecunoscuta lor amabilitate 
şi serviabilitate. Cu metaloBox® am realizat mobilarea 
companiei noastre.”

Webasto Romania SRL

Zimandu Nou
Eduard Vigh
group leader
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„De ani de zile achiziţionăm dulapuri de la metaloBox®. 
Compania metaloBox® nu vinde, ci prestează servicii la 
un nivel calitativ ridicat. Încearcă să gândească cu mintea 
cumpărătorului, să satisfacă în cea mai înaltă măsură şi 
solicitările speciale, achitându-se de obligaţii la un preţ 
competitiv şi cu respectarea termenului de livrare stabilit.”

Cinema City Romania SRL

Bucuresti
Susan Diana
deputy manager

„Guala Pack Nadab a ales dulapurile metaloBox® pentru 
vestiarele angajaţilor, pentru zona de păstrare a obiectelor 
personale şi mobilierul pentru sala de mese, deoarece 
satisfac cerinţele industriei alimentare: despărţitor între 
hainele personale şi echipamentul de lucru şi acoperiş 
înclinat, şi nu în ultimul rând sunt în culorile Guala Pack: gri 
şi albastru. Apreciem promptitudinea şi seriozitatea echipei 
metaloBox®.”

Guala Pack Nadab SRL

Nadab
Aniela Mladin
director financiar
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„Dintre angajaţii Audi, ai căror număr depăşeşte 7000 de 
inşi, doi treimi lucrează în producţie, astfel avem pe stoc 
o cantitate significantă de dulapuri pentru vestiare, care 
stau la dispoziţia lor. Livrăm dulapurile de vestiare la Audi 
conform cerinţelor companiei, cu mare grad de flexibilitate 
având în vedere precizitatea şi livrările de încredere 
asigurate de metaloBox®.”

Audi Motor SRL

Norbert Nemeth
facility manager
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„Colaborarea noastră cu firma metaloBox® a devenit şi mai 
strânsă, când ne-am decis să modernizăm vestiarul nostru. 
Amenajarea nu a mers uşor, deoarece spaţiul a fost limitat. 
Am optat pentru dulapurile cu uşi tip „Z”, în vederea utili-
zării optime a spaţiului din vestiar. Această soluţie ne-a 
asigurat eficienţă, siguranţă şi calitatea cea mai înaltă la 
preţul cel mai convenabil. Dacă ar trebui să caracterizez 
firma metaloBox® în câteva cuvinte, aş spune: „muncă de 
echipă perfectă.”

„La sfârşitul anului 2013, compania noastră a decis să-şi 
construiască cea mai nouă şi în acelaşi timp cea mai mare 
uzină. Noua locaţie de 60.000 mp are 650 de angajaţi. Dula-
purile metaloBox® corespund normelor de calitate, asigură 
confortul şi mulţumirea angajaţilor, şi în acelaşi timp se 
asortează cu stilul modern al clădirii.”

Rhodius SRL

Agnes Magyar 
manager HR

TAKATA Safety Systems SRL

Balazs Vargay 
inginer facility management
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„În cursul anulul 2018 s-au derulat mai multe proiecte noi de 
amenajare în cadrul firmei noastre, printre care şi vestiarele 
noi. Am avut nevoie de vestiare pentru un număr mare de 
angajaţi, în spaţii restrânse, aşadar am ales dulapurile cu uşi 
scurte. Cu ajutorul lor am putut asigura compartimente de 
vestiar pentru circa 200 de persoane.”

AVON 

Wencel Norbert
facility supervisor
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„La achiziţionarea dulapurilor pentru vestiar şi a dulapurilor 
pentru păstrarea valorilor, am ales unul dintre partenerii 
noştri vechi, firma metaloBox®. În alegerea dulapurilor, 
aspectele cele mai importante au fost dimensiunea, este-
tica şi raportul calitate-preţ. În timpul cumpărăturilor, 
clienţii noştri îşi pot lăsa bagajele în siguranţă în dulapurile 
pentru păstrarea valorilor. La amenajarea vestiarelor, am 
avut în vedere confortul angajaţiilor, de aceea am ales dula-
puri colorate, prevăzute cu bănci şi compartimente pentru 
pantofi. Serviciile oferite de metaloBox® sunt profesionale, 
rapide şi flexibile, astfel achiziţionarea produselor a devenit 
simplu.”

IKEA Romania

Andrea Magyar
şef resurse umane
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GARANŢIE unică 
metaloBox®

GARANŢIA PIESELOR

SERVICIU DE BUY-BACK PE VIAŢĂ

GARANŢIA DE SERVICE

La metaloBox® nu se poate întâmpla ca un dulap să devină nefolositor din cauza lipsei pieselor cum ar fi: -yală şi 
alte componente. metaloBox® vă garantează livrarea acestor piese pentru minim cinci ani. Figurează o excepţie 
rară ca stocul unui component să se epuizeze, în cazul în care se înlocuieşte sau se schimbă în totalitate o gamă 
sau o familie de produse.

Produsele cumpărate la noi nu devin nefolositoare, metaloBox® garantează că produsele achiziţionate de la 
noi se vor răscumpăra în timp. Preţul de răscumpărare depinde de starea în care se află produsul metaloBox®.

Mereu veţi avea la dispoziţie service pentru dulapurile achiziţionate de la noi. metaloBox® oferă garanţie ( în 
afară de yale) pe o durată de 3 ani, asta însemnând, că produsele achiziţionate de la noi, utilizate în mod cores-
punzător, vor fi reparate fără nici un cost suplimentar, în cel mai scurt timp posibil. De asemenea metaloBox® 
asigură remedierea defecţiunilor, chiar şi după expirarea termenului de garanţie, contra cost.

Preţurile din catalog sunt valabile 
până la data de 31 decembrie 2021. Deşi 
am verificat cu mare atenţie preţurile 
din catalog, ne rezervăm dreptul de a le 
modifica pe parcursul anului, din cauza 
unor erori de tipărire, editare sau din cauza 
oricărei altei erori tehnice. De asemenea 
avem dreptul de a modifica preţurile din 
catalog în funcţie de schimbarea cursului 
valutar sau din cauza schimbării unor 
legislaţii, care nu sunt în jurisdicţia noastră.  

”
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metaloBox® ROM-SUD SRL
Str. Pârâului, Nr. 6

Loc. Sfântu Gheorghe,
Jud. Covasna, Cod: 520 033

+40 367 411 100
www.metalobox.ro
info@metalobox.ro
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