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METABOX su BLUMOTION
Naujos galimybės su išbandytomis technologijomis
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Judėjimas yra optimizuojamas



3



4

METABOX programa. 
Aukštos kokybės programa su 
minimum komplektuojančiųjų.

Tylus ir nereikalaujantis pastangų baldų uždarymas –  
žmonės savo namuose tai įvertina vis labiau ir labiau.
Nuo šiol BLUMOTION komfortas yra prieinamas ir METABOX stalčiams. Taigi, turėdami tik 
keletą sudedamųjų dalių, galite pasiūlyti savo klientams aukštos kokybės ir, tuo pačiu metu, 
ekonominės klasės sistemą.
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BLUMOTION užsidarymo  
komfortas. BLUMOTION pristato 
tylų ir lengvą uždarymą METABOX 
stalčiams.
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Dabar Jūs galite naudoti išbandytą BLUMOTION funkciją ir METABOX stalčiams: Užtikrinama, kad 
stalčiai visada užsidarys tyliai ir švelniai – nepriklausomai nuo uždarymo jėgos ar stalčiuje esančių 
daiktų svorio.

BLUMOTION stabdžiukas buvo specialiai sukurtas dalinio ištraukimo, 25kg bendro svorio METABOX 
stalčiams – švelniam ir nepriekaištingam uždarymui. Nepaisant aukštos pasipriešinimo jėgos,  
stalčiai atsidaro labai lengvai.

Neįtikėtinai praktiška ir ekonomiška: Jums tereikia vieno BLUMOTION stabdžiuko daugumai sprendimų.
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METABOX BLUMOTION. 
Tobula komanda.
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BLUMOTION

Z70.0320

Z70.0320

Z70.0320

BLUMOTION su kreminiu fiksatoriumi rekomenduojamas  
kreminiams stalčių šonams

BLUMOTION su baltu fiksatoriumi rekomenduojamas  
baltiems stalčių šonams

BLUMOTION su šviesiai pilku fiksatoriumi rekomenduojamas  
pilkiems stalčių šonams

BLUMOTION mechanizmas gaminamas tik pilkos spalvos.

BLUMOTION ir integruotas BLUMATIC dirba kaip tobuli partneriai. Jie užtikrina tylų ir nereika-
laujantį pastangų veikimą bei saugų uždarymą. BLUMOTION suderinamas su visais dalinio 
ištraukimo N, M, K, H aukščio METABOX stalčiais, kurių bendras svoris iki 25kg.

Det.Nr.
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METABOX kokybė. 
Kasdieniė veikla virtuvėje nustato 
mūsų aukštus reikalavimus  
kokybei.



11

447

Atidarymas ir uždarymas 100 tūkstančių 
kartų. Tai tik vienas iš daugelio testų, 
kuriuos METABOX ir BLUMOTION turi 
išlaikyti mūsų testavimo laboratorijose. 
Galiausiai, mūsų produktai turi būti pa-
rengti įvairiems poreikiams moderniose 
virtuvėse ir džiuginti visą baldų tarnavimo 
laiką.

METABOX reiškia puikų bėgelių veikimą 
ir stabilumą – netgi esant didelėms 
apkrovoms.

Kasdieniė veikla virtuvėje nustato mūsų  
aukštus reikalavimus kokybei

METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX bėgelis. 
Puikus bėgelių veikimas  
ir patikimas stabilumas.
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Mažos trinties nailoniniai ratukai padeda 
užtikrinti puikų bėgelių veikimą. METABOX 
stalčius sukonstruotas taip, kad montuojant  
turėtų 2mm paklaidą jei spintelė arba stalčius 
būtų surinkti netiksliai. Tai sąlygoja,  
kad METABOX stalčius visada užsidarys 
lengvai ir švelniai.

Aukšto tvirtumo medžiagų rinkinys, dina-
minė apkrova iki 25kg ir tikslus surinkimas 
užtikrina geriausias stabilumo savybes.

METABOX stalčių sistemas labai lengva įstatyti ir ištraukti.  
Tai padaro surinkimą paprastu ir palengvina stalčiaus valymą.

Paklaidos  kompensacija yra tik kairėje spintelės pusėje. Dešinės pusės šone,  
stalčiaus sistema turi stabilią kreipiančiąją.

Puikus bėgelių veikimas ir patikimas stabilumas METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX dizainas. 
Daugybė galimybių  
su universaliu dizainu.
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Šono aukštis - 54mm

Šono aukštis - 118mm

Šono aukštis - 86mm

Šono aukštis - 150mm

METABOX programa susideda iš kelių 
komponentų, tai Jums duoda tiek daug 
laisvės: Dėka skirtingų spintelių pločių, 
stalčių šonų aukščių ir ilgių, Jūs galite 
išspręsti daugelį situacijų. Kai planuojate 
ištraukiamas sistemas su aukštais fa-
sadais, Jūs galite rinktis tarp galerijos ir 
vienasienių BOXSIDE paaukštinimų. Jūs 
ir Jūsų klientai turi galimybę pasirinkti 
vieną iš keleto spalvų.

Stalčių šonai standartiškai yra kreminės 
spalvos (RAL 9001); baltos ir pilkos  
(RAL 9006) spalvos yra prieinamos pagal 
pareikalavimą.

 ▬ Stalčių šonų aukščiai: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
 ▬ Nominalus ilgis nuo 270 iki 550 mm

METABOX galimi pasirinkimai ...

Daugybė galimybių su universaliu dizainu METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX stalčius. 
Puikus naudojimui bet kur.
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Virtuvei, svetainei ar koridoriui:  
METABOX stalčiai tinkami visoms  
gyvenamoms patalpoms ir, kaip jau  
pasitvirtino, ofisuose bei salonuose.  
Dėl savo lankstumo plotyje, aukštyje  
ir gylije, METABOX siūlo teisingą  
sprendimą bet kokiai situacijai.

Puikus naudojimui bet kur METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX stalčius su  
paaukštinimu. Siūlo laikymo vietą 
ir aukštą patvarumą.
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Dideli daiktai yra laikomi METABOX 
stalčiuose su aukštu fasadu - jie supro-
jektuoti maksimaliam, 25kg svoriui.

Jūs galite susiplanuoti stalčių pagal 
savo poreikį: Su vienasieniu BOXSIDE 
paaukštinimu, vienguba arba dviguba  
galerija. Dėl suskirstymo ir tvarkos 
stalčiuje, Jūs galite naudoti ORGA-LINE 
išilginius ir skersinius skirtukus.

 ▬ Galinės sienelės aukštis: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
 ▬ Nominalus ilgis nuo 350 iki 550 mm

METABOX stalčių su aukštais fasadais galimi pasirinkimai ...

Siūlo laikymo vietą ir aukštą patvarumą METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX vidinis stalčius. 
Dėl įvairovės baldo viduje.
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Jūs galite suplanuoti METABOX vidinius 
stalčius naudojantis visais stalčių šonų 
aukščiais, sukuriant individualius spren-
dimus. Dėl stalčių tvirtumo, METABOX 
serija tinka salonuose, demonstravimo 
salėse.

 ▬ Stalčių šonų aukščiai: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
 ▬ Nominalus ilgis nuo 270 iki 550 mm

METABOX vidinių stalčių galimi pasirinkimai ...

Dėl įvairovės baldo viduje METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX surinkimas. Aukštos 
kokybės programa, kuri taip pat 
ir lengvai komplektuojama.
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Daugeliui sprendimų yra reikalingas tik vienas 
BLUMOTION stabdžiukas.

Šono reguliavimo galimybė: +/– 1,5 mm Aukščio reguliavimo galimybė: +/– 1,8 mm Stalčiai, su aukštu fasadu turi pakrypimo  
reguliavimą, kuriam nereikia įrankių.

BLUMOTION surinkime naudojama 32 mm gręžimo sistema.

BLUMOTION funkcijos aktyvavimas:  
gaudyklės pritvirtinimas stalčiaus dugno.

METABOX stalčius turintis tik keletą 
komponentų gali būti sumontuotas  
nesugaištant daug laiko: Jūs galite  
pasirinkti - klasikinį, priveržiamą 
medsraigčiais, surinkimą arba pasi-
naudoti CLIP ir INSERTA surinkimo 
metodais, kurie nereikalauja daugybės 
įrankių. 

Jums tereikia pritvirtinti BLUMOTION 
stabdžiuką kairėje arba dešinėje spintelės 
pusėje. 

Fasadas gali būti reguliuojamas visomis 
trimis kryptimis, kad galėtumėte užtikrinti 
harmoningą, tarpų tarp fasadų, dizainą.

A High quality programme which is easily assembled. METABOX su  
BLUMOTION
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METABOX aksesuarai. 
Teisingas sprendimas visoms  
situacijoms.
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POSISTOP

298.3210.01

320M0048

298.3230.01

320M0088

320M0188

295.5500

320M0009.01

ZRM.5500

ZSD.1200S

METAFILE

Nesvarbu, virtuvei, svetainei ar ofisui: 
Jūs galite pasiūlyti savo klientams indi-
vidualius sprendimus su šiais skirtingais 
aksesuarais.

Viskas tvarkingai sudėta – tai pasiekiama  
naudojantis išilginiais ir skersiniais  
skirtukais iš mūsų ORGA-LINE vidinės  
suskirstymo sistemos (METABOX 
giliems stalčiams su BOXSIDE šoniniais 
paaukštinimais, viengubom ar dvigubom 
galerijom)

1,5 mm

4 mm

3 mm

8 mm

8 mm su spausteliu Ø 5 mm

Fasado tarpas

AtskyrimasTarpinė

Blokavimas (nuo vaikų)

Stalčiaus išėmimo apsauga Dekoratyvinis profilis

Nesvarbu ar tai medicininiai reikmenys ar 
valymo priemonės – viskas yra saugiai laikoma 
naudojantis spynele.

Užkerta kelią atsitiktiniam nuėmimui

METAFILE bylų suskirstymas giliems  
METABOX stalčiams.

Profilis suformuoja nuožulnų ir aptakų kraštą 
tarp dugno ir stalčiaus šono. Stalčiaus valymas 
tampa žymiai lengvesnis.

POSISTOP slopina sustabdymą 
bėgelių sistemose, yra sime-
triškas ir gali būti naudojamas 
pasirinktoje pusėje.

Prisukamos medvaržčiais 
tarpinės reikalingos vidiniams 
stalčiams atitraukti nuo spintelės 
šono, kad atsidarant stalčius 
nekliudytų durelių ir lankstų.

Teisingas sprendimas visoms situacijoms

Det.Nr.

Det.Nr.

METABOX su  
BLUMOTION
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Bendrovė Blum
Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, 
veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima 
pakėlimo mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi 
produktai skirti judėjimo tobulinimui.

www.blum.com

Blum Austrijoje
ir visame pasaulyje
Blum valdo septynias gamyklas 
Voralberge, Austrijoje, logistikos 
centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, 
Brazilijoje ir 29 filialus / atstovy-
bes. Įmonė produkciją tiekia dau-
giau nei 120 rinkų. Blum Group iš 
viso samdo 7 300 žmonių, 5 500 
iš jų dirba Voralberge.

Nauda viso pasaulio klientams
„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, 
montuotojas, ar virtuvės naudoto-
jas – visi turi asmeniškai mėgau-
tis Blum produktų privalumais“ 
– tokia yra Blum filosofija dėl 
įmonės naudingumo viso pasaulio 
pirkėjams.

Inovacijos
Klientų džiuginimas pažangiais-
montavimo sprendimais ir ilgalai-
kės įmonės sėkmės išsaugojimas 
reikalauja pastovių investicijų 
į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir 
fabrikus, darbuotojų apmokymą. 
Turėdama daugiau kaip 2 600 
registruotų prekių ženklų visame 
pasaulyje, Blum yra viena pažan-
giausių Austrijos įmonių.

Kokybė
Blum kokybės sąvoka yra 
visapusiška ir galioja ne tik 
mūsų produktams. Paslaugos ir 
bendradarbiavimas su klientais ir 
partneriais turi atitikti tokius pat 
aukštus kokybės standartus.

Aplinka
Tikime, kad ekologiškas ir atsa-
kingas elgesys teikia ilgalaikę 
ekonominę naudą. Produktų 
ilgaamžiškumas yra tik vienas 
iš daugybės svarbių aspektų. 
Tolimesnės priemonės apima 
ekologiškus procesus, apgalvotą 
medžiagų naudojimą ir apdairų 
energijos valdymą.

DYNAMIC SPACE
Gera darbo eiga, užtektinai 
naudingos vietos ir itin patogus 
judėjimas yra praktiškos virtuvės 
bruožai. Vystydama šią praktiš-
kos virtuvės idėją, Blum siekia 
sujungti funkciją, patogumą ir 
ergonomiškumą į baldų interjerą.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com
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