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preţ (fără tva)

1.950 RON/buc

anno 1997
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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

w
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w
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etalobox.ro
m

etaloBox
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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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Îl puteţi schimba oricând

m
etaloBox
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„La renovarea bazinului de înot am ales dulapurile oferite de 
metaloBox®, cu ușile în formă de „Z”, deoarece s-au dovedit 
a fi cele mai potrivite, atât în privința calității, cât și în 
privința prețului. Conform cerințelor noastre unice, culorile 
și designul dulapurilor se potrivesc perfect cu noua fațadă 
modernă a bazinului de înot. Compartimentele colorate 
sunt utilizate cu mare drag de către vizitatorii piscinei. 
Legătura noastră cu metaloBox® a rămas una strânsă și 
după finalizarea acestui proiect.”

Bazinul de înot Nyeki Imre

Sandor Kocsis
administrator
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vestiarul
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Dulapul de vestiar cel mai popular în cercul clienților noștri! Recomand acest tip de dulap 
partenerilor, care dispun de spaţiu redus în vestiare și trebuie să asigure loc multor clienți. 

Dulapul de vestiar este masiv și estetic, chiar și paltoanele de iarnă 
pot fi depozitate comod în compartimente.

Marta Ballo / reprezentant vânzări

bară pentru umerașe   /   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.

1.410 RON/buc 1.850 RON/buc

Bancă:
OSP PR
de la 380 RON/buc
(vezi pag. 17.)

”

Din depozit: Din depozit:

Accesorii suplimentare

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

Încuietori cheie principală:

22,50 RON/uşă
(vezi pag. 31.)

Uşi colorate:

43 RON/uşă
(vezi pag. 33.)

Cadru de bază galvanizat:
LK G PR
de la 210 RON/buc
(vezi pag. 26.)

Dotări de bază

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

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ
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„Cu ocazia renovărilor din anul 2015 ștrandul a fost extins 
cu o nouă clădire de vestiare. Criteriile cele mai importante 
pentru noi au fost ca dulapurile de vestiar să fie de o execuție 
exigentă și de calitate înaltă, și să se potrivească perfect cu 
ambianța și culorile locației, de asemenea să fie practice 
și să fie pe placul oaspeților noștri. Suntem mulțumiți pe 
deplin cu dulapurile alese și cu serviciile ireproșabile oferite 
de metaloBox®. Recomand tuturor, care vor să-și realizeze 
viziunile unice.”

Ştrandul Orăşenesc

Istvan Tardi
administrator
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vestiarul
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Întrucât spațiul redus din vestiar nu permite nici amplasarea dulapurilor cu ușile tip „Z”, recomand 
partenerilor noștri această variantă. În primul rând, această soluție este optimă în cazul în care clienții 

sosesc în vestiare cu puţine bagaje, fără paltoane mai lungi, genți etc., și nu au nevoie de foarte mult spațiu.

Cristina Daroczi / desfacere

Dulapuri pentru 
vestiar cu uşă scurtă

”

1.950 RON/buc1.690 RON/buc1.370 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
1.950 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 cheie principală:

22,50 RON/uşă
(vezi pag. 31.)

Uşi colorate:

37 RON/uşă
(vezi pag. 33.)

Raft suplimentar:
PROJECT/SHELF 300
78 RON/buc
(vezi pag. 12.)

Bancă: 
OSP PR
de la 350 RON/buc
(vezi pag. 17..)

Din depozit:Din depozit: Din depozit:

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

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ
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10 Dulapuri pentru 
vestiar cu uşă lungă

” Este soluția cea mai acceptată și mai răspândită! Acest dulap oferă spaţiu suficient pentru toate lucrurile, 
paltoanele, gențile, pantofii pot fi așezate comod. Este un dulap de o execuție ireproșabilă, îl recomandăm deci 
acelor parteneri, care doresc să rezolve în mod comod și pe termen lung problema vestiarelor.

Iuliu Csere / manager vânzări

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

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ

1.520 RON/buc1.310 RON/buc900 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.

Încuietori cheie principală:

22,50 RON/uşă
(vezi pag. 31.)

Uşi colorate:

51 RON/uşă
(vezi pag. 33.)

Acoperiş înclinat: 
TOP PR
de la 260 RON/buc
(vezi pag. 27.)

Accesorii suplimentare

Bancă: 
OSP PR
de la 350 RON/buc
(vezi pag. 17.)

preţ (fără tva)

PROJECT 4
1.520 RON/buc
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raft / suport pentru pălărie   /   cârlige pentru haine - 2 buc   /   picioare de 120 mm   /   bară pentru umerașe
fante de aerisire   /  suport prosop - 1 buc   /   suport umbrelă - 1 buc   /   suport etichetă nominală

Dulap pentru vestiar 
cu compartimente mici

fante de aerisire   /   picioare de 120 mm
suport etichetă nominală

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ

PROJECT 3 / 9
1.520 RON/buc
preț (fără tva)

Dulap pentru vestiar pentru 
persoane cu dizabilităţi fizice

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

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ

HANDICAP PR 2/800

preț (fără tva)

2.610 RON/buc

m
etaloBox

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

Raft suplimentar 
pentru dulap vestiar

Accesorii suplimentare pentru dulapurile de vestiar

Oglindă Tavă pentru pantofi Suport pentru prosop

PROJECT / SHOETRAY

preț (fără tva)

23 RON/buc

PROJECT / XMIRROR

26 RON/buc
preț (fără tva)

VIGNETTE 1 - 50

Preţ: de la 29 RON/set
preț (fără tva)

VIGNETTE NAMECARD

16 RON/set*
preț (fără tva)

ETIKETT PROJECT

34 RON/set*
preț (fără tva)

Z KEYHOLDER RED

31 RON/set*
preț (fără tva)

PROJECT / TOWEL XOUT

preț (fără tva)

23 RON/buc
preț (fără tva)

Preţ: de la 66 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 și ușor 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

1.150 RON/buc 2.320 RON/buc

preț (fără tva)

1.150 RON/buc

CARPET ANTISLIP / 5



14 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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bănci pentru vestiare
m

etaloBox
w

w
w
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etalobox.ro

capac negru pentru
protecţia pardoselii

şuruburi cu 
cap îngropat

suport 
masiv

Bănci pentru vestiare

Suport pantofi

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

Dotări de bază

lung.
O P  1 0 0 0

1000

540 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 1000

1000

750 RON/buc

Din depozit:

lung.
O P  1 5 0 0

1500

620 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 1500

1500

920 RON/buc

Din depozit:

Pentru bănci OP 1000 și OP E/H 1000

lung.

OP SHOE-SHELF 1000
1000 200 RON/buc

Pentru bănci OP 1500  și OP E/H 1500

lung.

OP SHOE-SHELF 1500
1500 250 RON/buc

Pentru bănci OP 2000 și OP E/H 2000

lung.

OP SHOE-SHELF 2000
2000 280 RON/buc

lung.
O P  2 0 0 0

2000

690 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP E/H 2000

2000

1.040 RON/buc

Din depozit:

lung.
OP K/H 2000

2000

1.400 RON/buc

Din depozit:

preț (fără tva)

OP 2000
690 RON/buc

preț (fără tva)

OP E/H 2000
1.040 RON/buc

preț (fără tva)

OP K/H 2000
1.400 RON/buc

muchii 
rotunjite
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„Este foarte important pentru membrii clubului nostru de 
fitness să regăsească calitatea înaltă a serviciilor noastre 
oferite și în vestiare. În ultimii ani standardele au devenit 
tot mai înalte, în ceea ce privește dulapurile de vestiar: ele 
trebuie să fie practice, sigure, comode, estetice, elegante și 
ușor de întreținut, curățat. Oaspeților noștri le place faptul 
că dânșii pot alege dulapul pe care doresc să-l utilizeze în 
vestiar, aceasta nu este alocat aleatoriu de către un sistem 
automat. Folosim dulapurile metaloBox® în clubul nostru 
încă din anul 2013. Raportul preț-calitate este unul foarte 
bun, dulapurile sunt rezisente, sigure și fiabile.”

Green Fitness & Beauty 

Denes Muller
administrator club 
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bănci pentru vestiare
m

etaloBox
w
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Dulapurile pentru vestiar utilate cu bănci sport asigură o utilizare mai eficientă a spațiului, oferind spațiu 
substanțial mai mare pentru schimbarea hainelor și 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!

Banca montată sub dulapul de vestiar este foarte comodă, oaspeții au întotdeauna 
loc de șezut, se pot schimba comod. Este o soluție ideală din punct de vedere al igienei, curățenia 
sub dulapuri se face ușor.

Iuliu Csere / manager vânzări

Dulapuri pentru vestiar 
prevăzute cu bănci

preț (fără tva)

PROJECT 4
1.520 RON/buc

preț (fără tva)

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

”
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300 mm 300 mm

18
50

 m
m

500 mm
900 mm

18
50
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m

170 m
m

205 m
m

500 mm
900 mm

Poșetă, pantofi de schimb, telefon mobil? Toate își au locul lor în dulapurile de păstrat valori metaloBox® cu compartimente 
mici. Toată lumea își găsește ușor obiectele în compartimentele, care sunt ușor de curățat, se pot încuia și au mărime practică. Aceste 
dulapuri pot fi ușor amplasate oriunde datorită mărimii lor.
”

Dimensiunea compartimentelor:
205 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/24 NEW
3.160 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
170 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

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

rafturi fără borduri, ușor de curățat   /   uși întărite

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

Dimensiunea compartimentelor:
235 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/21 NEW
2.940 RON/buc

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

Încuietori cheie principală:

22,50 RON/uşă
(vezi pag. 31.)

Uşi colorate:

21 RON/uşă

Acoperiş înclinat: 
TOP ZR BOX NEW
400 RON/buc
(vezi pag. 27.)

Cadru de bază galvanizat:
LK G 900
210 RON/buc
(vezi pag. 26.)

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ
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Dimensiunea compartimentelor:
240 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

PARAPET 3/9
1.310 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
175 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

PARAPET 3/12
1.620 RON/buc

Dimensiunea compartimentelor:
136 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

PARAPET 3/15
1.850 RON/buc

Dulapuri PARAPET 
pentru păstrarea 
valorilor

rafturi fără borduri, ușor de curățat   /   uși întărite

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ
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21Dulap de perete pentru 
păstrarea valorilor, 
cu compartimente mici

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

polițe fără flanșe, ușor de curățat   /   muchii rotunjite pentru siguranță anti-accidentare

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ

montajul pe perete se 
realizează de către client

Dimensiunea compartimentelor:
140 x 200 x 200 mm

preț (fără tva)

BOX 5/25 NEW
1.450 RON/buc

m
etaloBox

vestiarul
w

w
w

.m
etalobox.ro

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

”
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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 și 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 și 
oferă bunăstare celor care lucrează acolo. Şi într-adevăr, 
dulapurile metaloBox® nu ne-au dezamăgit, fapt dovedit și 
de feedback-ul pozitiv, primit de la colegii care le utilizează!”

Erste Bank SRL

Linda Muranyi

responsabil PR și comunicații interne

Dimensiunea compartimentelor:
393 x 300 x 500 mm

preț (fără tva)

BOX 3/12
2.400 RON/buc
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Încuietori cheie principală:

22,50 RON/uşă
(vezi pag. 31.)

Uşi colorate:

21 RON/uşă

Acoperiş înclinat: 
TOP LL BOX 12-15
400 RON/buc
(vezi pag. 27.)

Cadru de bază galvanizat:
LK G 900
210 RON/buc
(vezi pag. 26.)

rafturi fără borduri, ușor de curățat   /   uși întărite

Dotări de bază

Accesorii suplimentare

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

Dulapurile noastre BOX 3/12 și 3/15 sunt populare, datorită faptului că pot fi utilizate în mai multe 
scopuri. Încap în ele gențile, pantofii, accesoriile de sport sau de înot.”

uși perforate, aerisire 
intensivă

Dulapuri pentru 
păstrarea valorilor

Dimensiunea compartimentelor:
311 x 500 x 300 mm

preț (fără tva)

BOX 3/15
2.610 RON/buc

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ
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cu înălțimea de 120 mm 
ușurează menținerea 

curățeniei sub dulapuri.

pentru o orientare mai ușoară.

Picioarele

Suport etichetă nominală

La noi,
toate acestea

sunt incluse 
în preţ!
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m
etaloBox

umbrela este stocată simplu, 
se usucă ușor (cu excepția dulapurilor
cu ușă „Z” și ușă scurtă).

nu veți mai avea prosop prins la ușa 
dulapului (cu excepția dulapurilor 
cu ușă „Z” și ușă scurtă).

asigură uscarea prosopului 
datorită aerisirii eficiente a 
dulapului. pentru pantaloni 

și curele.

Suport umbrelă

Suport pentru prosop

Fantele
Agăţătoare inox 

vestiarul
w

w
w

.m
etalobox.ro
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+ 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 aceeași cheie 
(seriile se înregistrează la metaloBox®).

La achiziționarea dulapului cu sistem de cheie principală, prețul de 
achiziție a sistemului este de: 22,50 RON/uşă.

La comanda ulterioară a sistemului cu cheie principală prețul este 
de: 55,50 RON/uşă.

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

Pentru detalii, vezi paginile 30-31.

– pentru siguranţă maximă!

Încuietoare cu sistem de 
cheie principală!

Accesorii suplimentare ce se pot comanda!

Lacătul din imagine este doar o ilustraţie. Găsiţi toate detaliile  despre lacătul comercializat de 
metaloBox®, la pagina 28.

Prețul încuietorilor la achiziția împreună 
cu dulapuri de vestiar: 15,50 RON/uşă
la comandă ulterioară: 45,50 RON/uşă

Prețul încuietorilor la achiziția împreună 
cu dulapuri de vestiar: 11,50 RON/uşă
la comandă ulterioară: 33,50 RON/uşă

Lacătul din imagine este doar o ilustraţie. Găsiţi toate detaliile despre lacătul comercializat de 
metaloBox®, la pagina 28.

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, înveliș 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

Cadru de bază galvanizat pentru dulapuri de
vestiare și dulapuri pentru păstrarea valorilor.

PENTRU PROTECŢIE MAXIMĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII.

Cadru de bază galvanizat
– durată de viață mai lungă

– împotriva pierderii chelior

Culori disponibile: roșu și albastru
Cantitatea minimă de comandă este de 100 buc.

Brăţară pentru chei

U M E R A Ş

preț (fără tva)

22 RON/set

K E Y
- G U A R D 
P L U S

preț (fără tva)

30 RON/buc
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WARDROBE 1200!

preț (fără tva)

2.400 RON/buc

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

Dulap pentru paltoane

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

Garderobă
- ca toate obiectele să aibe locul lor

preț (fără tva)

Preţ: de la 880 RON/buc

G A R D R

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

Acoperiş înclinat pentru dulapurile de vestiar
- ordine pe acoperișul dulapurilor

preț (fără tva)

Preţ: de la 260 RON/buc

T O P  P R

Datorită acoperișurilor cu 
înclinarea de 30 de grade 
se ușurează curățarea 
vestiarelor, pe dulapuri 
nerămânând nici praf, nici 
gunoi și nici alimente.

m
etaloBox
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Dulap de prim ajutor
încuietoare de siguranță (cu 2 chei)
polițe fără flanșe, ușor de curățat
se poate monta pe perete
dulap cu o singură ușă, 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
460 RON/buc

cu 2 polițe
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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 aceeași 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
19,50 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL 6,3 / MST
37,50 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL CODE / MST
43,50 RON/buc*

preț (fără tva)

Z PADL CODE
23 RON/buc*
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*Lacăte comercializate de metaloBox®. Preţurile afişate se referă doar la lacăte!

Lacăt cu combinaţii 
de numere

Lacăt cu combinaţii de 
numere, cu cheie principală

Caracteristici

- este ușor de utilizat atât pentru utilizator, cât și pentru operator
- încuietoare electronică de ultimă generație
- se utilizează fără chei
- este potrivit pentru toate tipurile de dulapuri metalice de vestiar
 metaloBox®, dulapuri pentru păstrarea valorilor de tip
 BOX 3/12 și BOX 3/15
- se poate deschide cu cheia principală, codul master
- recomandăm atât în cazul utilizatorilor permanenți, cât 
 și în cazul utilizatorilor ocazionali

Caracteristici

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

Încuietoare cu 
combinaţii de numere

Încuietoare 
electronică

preț (fără tva)

Z RJ CODE
161 RON/buc

preț (fără tva)

Z EUROL
E L E C T R O
320 RON/buc

Caracteristici

- funcționează cu monede de 50 bani
- recomandăm în cazul utilizatorilor ocazionali

preț (fără tva)

Z RJ COIN
140 RON/buc

Încuietoare 
cu monede

m
etaloBox

vestiarul
w

w
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Sistemul cu cheie 
principală şi-a 
demonstrat deja 
eficienţa la noi!

”

Cseri SRL Staţiunea Diamant
Silvia Ujvari – fost administrator

„Majoritatea oaspeților noștri sunt 
familii cu copii, pentru care utilizarea 
cheilor este mai convenabilă. Ni s-a 
cerut cu numeroase ocazii, ca toată 
familia să aibe dulapurile în același loc 
și preferabil în apropierea cabinelor de 
vestiar. Ne-a ajutat mult sistemul cu 
chei metaloBox®, unde nu am putut 
utiliza sistemul cu închidere electro-
nică. Sistemul cu cheie principală ne 
satisface toate cerințele. Este ușor de 
utilizat și în sezonul de vârf, iar feed-
back-ul oaspeților noștri dovedește 
acest fapt.”
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Încuietoare
cu sistem de 

cheie principală

SOLUŢIE DE SIGURANŢĂ 
Încuietoare și 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 ușa.

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: 22,50 RON/uşă 

În cazul comenzii ulterioare: 55,50 RON/uşă ÎNREGISTRAREA CHEILOR:
ca să nu existe două chei 

identice pentru compartimentele 
dulapurilor de vestiar

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

siguranță a dulapurilor de vestiar

CADOU!
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VOPSIRE 
MATĂ,  
PREZENTARE BUNĂ!
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Dulapurile metaloBox® pot fi comandate și cu uși colorate. Corpul dulapului 
va rămâne în toate cazurile gri deschis, în schimb ușile viu colorate vor înviora atmosfera 
vestiarului Dvs.. Prețurile au un caracter informativ, iar prețurile calculate pentru ușile 
colorate se pot modifica în funcție de cantitatea comandată. Prețurile afișate sunt orien-
tative, acestea pot varia în funcție de culoarea aleasă pentru ușile dulapurilor de vestiar. 
Vă oferim consultanță și în alegerea culorilor!

Preţ: de la 37 RON/uşă
în funcție de tip.

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
ROŞU

RAL 1003
GALBEN

RAL 1015
BEJ

RAL 2009
PORTOCALIU

m
etaloBox
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exclusiv
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DULAPURI DE VESTIAR
E X C L U S I V E
Fiind experții dulapurilor de vestiar, este foarte 
important pentru noi să oferim soluții pentru toate 
exigențele speciale. Dulapurile noastre exclusive Vă 
vor permite să creați o atmosferă specială în vestiarele 
Dumneavoastră. Designul modern, detaliile practice, 
efectul general ieșit din comun vor impresiona cu sigu-
ranță oaspeții Dvs. Compartimente mai late, aerisire 
specială, materiale diferite decât cele obișnuite? 
Îndepliniți-Vă viziunea cu ajutorul gamei noastre de 
produse JUMBO, LAMINO sau MDF. 
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Dimensiunea compartimentelor:
402 x 500 x 400 mm

preț (fără tva)

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

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

Cu ajutorul gamei de produse tinerești și dinamice JUMBO, puteți 

confera vestiarelor Dvs. un aer modern și deosebit. Designul unic devine complet 

datorită aerisirii speciale și confecționării mânerului. Compartimentele spațioase, 

cu lățimea de 400 mm, asigură confortul clienților Dvs.

”

preț (fără tva)

JUMBO 3/6
2.610 RON/buc
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Compartimente de 400 mm,
spațiu mai mare

Deschideri ergonomice,
aerisire intensivă

Mâner și suport etichetă
nominală încorporată,
design modern

Bară cromată estetică, 
cu cârlige

Dulapuri pentru 
vestiar JUMBO

preț (fără tva)

JUMBO Z6
3.160 RON/buc

picioare de 120 mm   /  fante de aerisire   /   bară pentru umerașe

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 12,50 RON/UŞĂ

Dotări de bază

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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„Am achiziționat dulapuri de vestiar de la metaloBox® 
pentru primul nostru salon fitness. Am fost foarte 
mulțumiți de prețurile și serviciile firmei, așadar ne-am 
decis să-i contactăm din nou. De această dată decora-
torul nostru a ales materiale și culori total diferite și 
unice. Aceste dulapuri s-au potrivit perfect cu ambianța și 
culorile salonului nostru. metaloBox® ne-a satisfăcut toate 
cerințele și a executat amenajarea salonului în mod excep-
țional, într-un termen stabilit.”

Gilda Max Fitness

Alexandra Beres
Director Tehnic
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Ușile dulapurilor sunt 
confecționate din pal laminat 
cu grosimea de 18 mm, iar 
corpurile dulapurilor din pal 
laminat cu grosimea de 16 mm

Bare cromate din oțel
pentru umerașe

Canturi cu aceeași
culoare ca și corpul
dulapului

Picioare reglabile, 
cu înălțimea de 100 mm

Dulapuri de vestiar
LAMINO din pal laminat” Vă place mai mult mobila cu un aspect mai cald? Din seria noastră din pal 

laminat puteți alege dulapuri cu compartimentare și mărime variată, după placul Dumnea-
voastră. Recomandăm dulapurile de vestiar din pal laminat acelor parteneri, care vor să 
mobileze un vestiar într-adevăr frumos, comod și modern. Ușile colorate, vesele și unice, 
care pot fi comandate în mai multe variații, conferă vestiarului un ambient mai plăcut. Puteți 
alege din culorile de pe pagina anterioară – fără costuri suplimentare – ca și dotare de bază.

LAMINO 2
2

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.110 RON/buc

LAMINO 2/4
4

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.340 RON/buc

LAMINO 2/6
6

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.460 RON/buc

LAMINO Z4
4

1800
700
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.680 RON/buc

picioare reglabile   /   aerisire   /   suport pentru haine

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 22,50 RON/UŞĂ

preț (fără tva)

LAMINO Z4
1.680 RON/buc

Culoare de bază: corpul dulapului: alb, culoarea uşilor din imagine este de culoarea cireşului
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„Lucrăm cu metaloBox® din anul 2007. Dulapurile de vestiar 
alese de noi sunt tinerești și reflectă ambianța complexului 
Velence Resort & Spa prin formă și culoare. Dulapurile sunt 
folosite de oaspeții ștrandului dar și de cei care beneficiază 
de serviciile noastre, cum ar fi sala de fitness sau cea de 
recreație. Suntem foarte mulțumiți de serviciile oferite 
de metaloBox®, calitatea dulapurilor este excelentă iar 
angajații firmei sunt profesioniști și amabili.”

Velence Resort & Spa

Eszter Matrahazi 
Spa Manager
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Ușile sunt confecționate 
din placă MDF de 16 mm, iar
corpul dulapului din placă 
de MDF de 16 mm

Bară de umerașe 
cromată și masivă

Canturi rotunjite, 
vopsite

Picioare reglabile, cu 
înălțimea de 100 mm

Puteţi alege oricare culoare
din paleta de culori RAL

CULORI CARE POT 
FI COMANDATE 

(FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE):

MDF 2
2

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.520 RON/buc

MDF 2/4
4

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.680 RON/buc

MDF 2/6
6

1800
600
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.860 RON/buc

MDF Z4
4

1800
700
500

nr. comp.
înălț.
lăț.
adân.

Din depozit:

1.970 RON/buc

picioare reglabile   /   aerisire   /   suport pentru haine 
culoarea ușilor se poate alege din paleta de culori RAL (fără cost suplimentar)

Dotări de bază

ÎNCUIETOARE DE SIGURANŢĂ (CU 2 CHEI) 22,50 RON/UŞĂ

Culoare de bază: corpul dulapului-alb, uşile din poza alăturată au culorile RAL 1000-verde şi RAL 4009-violet pastel

” Modelele noastre din MDF sunt confecționate din plăci compacte si omogene. 
Ușile de vestiar colorate și canturile rotunjite conferă vestiarului un aspect mai plăcut și 
prietenos. Corpurile dulapurilor au o culoare standard (alb), dar și ușile colorate sunt dotări 
de bază, ele pot fi comandate fără costuri suplimentare în culorile paletei RAL. Din seria MDF 
puteți alege modele cu compartimentare diferită, potrivite necesităților Dumneavoastră.

preț (fără tva)

MDF Z4
1.970 RON/buc

Dulapuri de vestiar 
din blat MDF
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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 și investițiilor în produse și 
tehnologii noi. La amenajarea cantinei și a vestiarelor noastre, ne-am 
concentrat asupra calității, când am ales metaloBox®. Dulapurile 
colorate și practice sunt folosite cu mare drag și de către colegii noștri.”

Zador-Hus SRL

Jozsef Nagy
administrator

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

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

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

Culoarea:
scheletul: negru
culorile care pot fi alese pentru șezut:
bordo, albastru închis, gri, fildeș

Garnitură de 
cantină BASIC

Garnitură de 
cantină din LEMN

preț (fără tva)

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

preț (fără tva)

S N A C K
B A S I C
153 RON/buc
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„Achiziționăm produse metaloBox® începând cu anul 2008. Ca semn al 
satisfacției noastre, am apelat la dânșii și la mobilarea noii cantine. Încă 
nu ridicasem pereții dar planurile de amenajare au fost deja gata pregă-
tite. După o colaborare și consultanță continuă, am comandat dulapurile 
cu compartimente mici și mobilierul pentru cantină. Acestea sunt folo-
site de muncitorii noștri în ture schimbătoare. Angajații pot mânca în 
condiții culturate, într-o cantină frumoasă și exigentă.”

Tehnologii Industriale 
Magnetice Magnetec SRL

Hajnalka Lupu
director HR

w
w

w
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Caracteristici:
- schelet metalic negru
- șezut și spătar din lemn stratificat
- scaunele sunt suprapozabile
- încărcătura maximă: 130 kg

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

Culoarea:
scheletul: negru
șezut: decorațiuni fag

Garnitură de 
cantină din LEMN

preț (fără tva)

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



44 SETURI DE CANTINĂ

C O LO R 

Caracteristicile mesei: execuție stabilă, fiabilă
Materialul mesei: schelet metalic vopsit; placă laminată pentru masă
 cu decorații fag, a cărei grosime este de: 22 mm
Culoarea mesei: schelet: negru; placa pentru masă: decorațiuni fag
Dimensiunile mesei: 1800 x 800 x 745 mm (lungime x lățime x înălțime)

preț (fără tva)

S N A C K 
C NEW
185 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K 
T A B L E 
1 8 0 / W
930 RON/buc

Caracteristicile scaunului:
- schelet metalic negru
- șezut plastic
- scaunele sunt suprapozabile
- incărcătura maximă: 130 kg

Dimensiunile scaunului: 
- inălțimea totală: 780 mm
- inălțimea șezutului: 470 mm
- lățimea șezutului: 450 mm
- adancimea șezutului: 400 mm

Culoarea scaunului: 
scheletul: negru
culorile care pot fi alese pentru șezut:
galben, turcoaz, verde, portocaliu, bordo
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Ø 900 mm
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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)
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Cantină şi 
cafenea

preț (fără tva)

S N A C K 
TABLE O90
780 RON/buc

preț (fără tva)

S N A C K 
TABLE O110
930 RON/buc

preț (fără tva)

SNACK BAR
1.010 RON/buc

Caracteristicile scaunului:
- schelet metalic negru
- șezut plastic
- scaunele sunt suprapozabile
- incărcătura maximă: 130 kg

Dimensiunile scaunului: 
- inălțimea totală: 780 mm
- inălțimea șezutului: 470 mm
- lățimea șezutului: 450 mm
- adancimea șezutului: 400 mm

Culoarea scaunului: 
scheletul: negru
culorile care pot fi alese pentru șezut:
galben, turcoaz, verde, portocaliu, bordo
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preţ (fără tva)

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

40 KG
capacitate

portantă / raft

Este locul ideal de depozitare a măturilor, a 
ustensilelor de spălat podeaua și a  găleților, lăsând loc 
suficient și detergenților.

Spațiul interior este împărțit într-un mod practic, 
astfel pot fi depozitate comod ustensilele de
curățenie cu coada lungă, gălețile și detergenții.

”

”

Erika Kelemen / desfacere

Dulap pentru depozitat 
materiale de curăţenie

 încuietoare de siguranţă (cu 2 chei)  /   4 rafturi   /   compartiment pentru mătură

Dotări de bază

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



1000 mm
400 mm
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30 KG
capacitate

portantă / raft

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

Dulapuri uşoare 
pentru depozitareRecomand acest dulap sigur, de calitate superioară și practic, acelor parteneri, care caută 

soluții pentru depozitarea sculelor şi pieselor uşoare, precum și pentru obiectele și materialele de 
birou (pixuri, hârtii, acte). Agnes Laszlo / desfacere

”
încuietoare de siguranță cu închidere în 2 puncte (cu 2 chei)   /   rafturi cu înălțimea reglabilă - 4 buc
LIGHT 1850/600 NEW cu încuietoare de siguranță cu închiderea într-un singur punct   /   capacitate portantă 30 kg / raft

Dotări de bază

1.080 RON/buc980 RON/buc750 RON/buc
Din depozit:Din depozit:Din depozit:

L I G H T
1850 / 600 NEW

1850

600

400

înălț.

lăț.

adân.

L I G H T
1850 / 800 NEW

1850

800

400

înălț.

lăț.

adân.

L I G H T
1850 / 1000 NEW

1850

1000

400

înălț.

lăț.

adân.

preţ (fără tva)

L I G H T
1850 / 1000 NEW
1.080 RON/buc
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48 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
860 RON/buc

preţ (fără tva)

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

preţ (fără tva)

S M A R T O
WARDROBE
830 RON/buc

Material: tablă de oţel de calitatea I. Culoare de bază: RAL 7035 / gri deschis Vopsire: electrostatică / pulverizare
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PUTEM ÎNCEPE MUNCA, S-AU TERMINAT CĂUTĂRILE!

Depozitarea cheilor de rezervă, în varianta cu 
o singură ușă, cu capacitatea de 30-200 locuri. Marcarea 
rândurilor cu culori și documentația ușurează orientarea.
”

montajul pe perete se 
realizează de către client

Dulapuri pentru 
depozitarea cheilor

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

Dotări de bază

preț (fără tva)

KEY 30
440 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 50
600 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 100
740 RON/buc

preț (fără tva)

KEY 200
1.050 RON/buc

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

adm
inistrație
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Sistem special 
de umeraşe

Umerașele noastre de calitate superioară oferă soluții excelente în 
vestiarele piscinelor, centrelor de wellness, sălilor de fitness, sălilor de sport. Cu 
ajutorul acestor umerașe depozitarea se poate rezolva organizat și comod în unitățile 
unde nu există loc suficient pentru dulapuri de vestiar. Plasa și cutia sunt accesorii 
practice. Umerașele pot fi achiziționate suplimentar și la dulapurile de vestiar 
metaloBox®, asigurând confort maxim clienților.

Mărimi:

umeraş: 590 x 410 x 140 mm 
cutie: 110 x 390 x 125 mm

plasă:: 160 x 300 mm 
(lungime x lăţime x adâncime)

Cantitatea minimă de comandă este de 200 buc.

”

preț (fără tva)

KENGURU A
27 RON/buc

preț (fără tva)

KENGURU B
44 RON/buc

preț (fără tva)

KENGURU C
48 RON/buc

preț (fără tva)

KENGURU D
60 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 și fiabilă   /   placă din brad natur lăcuit, de calitatea I.

agățătoare metalice, vopsite   /   șuruburi cu cap îngropat
cadru metalic cu diametrul de 50 mm   /   agățătoare plastic și suport umbrelă
talpă de bază din plastic   /   confecție 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
320 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 1000
140 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 1500
210 RON/buc

preț (fără tva)

WALL HOOK 2000
280 RON/buc
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E simplu: noi facem livrarea la data când Dvs. o solicitați. Dacă doriți utilarea urgentă a vestiarelor, putem livra și 

monta dulapurile chiar în 1-2 zile. Dacă încăperea pentru vestiar nu este gata și Dvs. nu doriți să depozitați dulapurile 

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

 

Vă place ideea?

Dacă apreciați punctualitatea, atunci lăsați-vă în grija metaloBox®!

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

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

- termenul de livrare optim pentru Dvs.,

- condițiile de livrare optime pentru Dvs.,

- condițiile de plată optime pentru Dvs..

Ce înseamnă metaloBox® on-time?

Livrare fără surprize neplăcute!

Veți primi dulapurile comandate garantat fără nici o deteriorare pentru
că efectuăm livrările cu mașini speciale pentru transportul mobilierului
metalic, iar montarea la fața locului este făcută de specialiștii noștri
experimentați.

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

LI
VR

AR
EA
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Service, 
garanţie

Garanție generală de 3 ani 
(excepție încuietori), garanție pentru comanda 
ulterioară, înlăturarea promptă a defecțiunilor

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

Livrarea
Salariați mB experimentați 
și exigenți, echipă profesionistă,
mașini speciale pentru transportarea 
mobilierului metalic
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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 și vă 
dăm o ofertă
de preț, pe care nu-l
veți putea refuza, 
la schimbarea 
dulapurilor folosite.

Pentru mai multe detalii sunați-ne sau
contactați-ne pe adresa de e-mail info@metalobox.ro.



„Recomand cu drag firma metaloBox® tuturor, și cu 
această ocazie aș dori să mulțumesc colaborarea lor pe 
parcursul achiziționării, livrării și montării dulapurilor. 
Produsele comandate au sosit la termenul de timp stabilit, 
fără probleme, iar la momentul alegerii acestora ni s-au 
recomandat dulapuri pentru vestiar, care au satisfăcut 
nevoile noastre. Înainte de comandă ni s-a asigurat și un 
desen tehnic cu amplasarea dulapurilor în vestiar, în vederea 
utilizării optime a spațiului. metaloBox® s-a dovedit a fi un 
partener profesionist și de încredere.”

AquaPark Petroland

Stanislav Stefanik
director general

Acum îl puteţi înlocui 
în condiţii simple şi 
convenabile

m
etaloBox

w
w

w
.m

etalobox.ro
referințele noastre

55



56

„Parteneriatul între firma noastră și metaloBox® ține de 
mai mult de 10 ani. Dulapurile achiziționate la început 
abia prezentau deteriorări sau defecte de-a lungul anilor, 
motiv din care am apleat la danșii din nou, la reamenajarea 
vestiarelor. Pe tot parcursul investiției am avut parte de 
suportul și ajutorul companiei. Schimbul mobilierului 
a decurs rapid și fără probleme, pentru ceea ce sunt 
recunoscătoare și acuma.”

„Baia termală și piscina Rudas a trecut printr-o renovare 
majoră în anul 2014, în cardul căruia au fost reamenajate 
si vestiarele. A fost important să le dotăm cu dulapuri 
de calitate înaltă și estetice. Foloseam deja dulapuri de 
vestiar de la metaloBox®, în vestiarele noastre mai vechi, 
astfel am apelat la ei din nou. Sunt un partener de îcredere, 
serviciile oferite sunt profesioniste, produsele au o calitatea 
superioară și livrarea se face la timp. Comanda noastră a fost 
executată exact conform solicitărilor noastre. Noile vestiare 
sunt amenajate cu dulapuri practice și foarte frumoase.”

Fitness 21

Adel Balazs Fulop 
proprietar

Baia Termală şi Piscina Rudas

Szabolcs Divinszky
administrator adjunct



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

Yacht Club

Istvan Borocz
director general
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„Pentru ștrandul Palatinus am achiziționat dulapuri de 
vestiar de la metaloBox®. Pentru sezonul de vară am ales 
modelul de dulap din poza alăturată, deoarece oaspeții au 
mai puține bagaje, haine pe timp de vară, iar acestea încap 
foarte comod și în aceste compartimente. Ușile colorate 
înviorează vestiarele ștrandului. Produsul a corespuns total 
așteptărilor noastre.”

Ştrandul Palatinus

Peter Rozman
administrator

„Parcul stațiunii Gyula Castello Wellness și Saună s-a extins 
în anul 2011, când am achitziționat 204 de dulapuri noi. Am 
amenajat vestiarele cu diferite tipuri de dulapuri, din gama 
vastă oferită de metaloBox®, totul potrivindu-se exact 
capacității vestiarelor noastre. Clienții noștri au primit cu 
căldură și cu încredere noile dulapuri unice și de calitate, 
întreținerea acestora este ușoară și comodă, încuietorile 
funcționează ireproșabil.”

Staţiunea Gyula

Ladislău Attila Boros
administrator



„Mi-a plăcut foarte mult faptul că s-au deplasat la noi cu 
mașina de prezentare și după o analizare atentă a dulapu-
rilor, am reușit să alegem modelul care a corespuns cerin-
țelor noastre. Ne-am decis asupra dulapurilor confecți-
onate din MDF, în primul rând din cauza formei elegante și 
rotunjite a acestora, în al doilea rând, ele rezistă cel mai bine
nivelului înalt de umezeală a aerului. Am putut comanda 
exact culoarea, pe care l-a ales designerul nostru, aceasta 
potrivindu-se perfect cu imaginea stațiunii. Oaspeții 
folosesc dulapurile cu încredere, încă de la deschiderea 
facilității din anul 2006.”

Centru Wellness Staţiune Galerius

Ladislău Zadeczki
arhitect
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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

NO. 1 ÎN ROMÂNIA


