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Optimeeritud
  liikumine
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METABOXi programm
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Mööbli vaikne ja vaevatu liikumine 
– seda hindavad oma kodudes üha 
suurem hulk inimesi. 
Nüüd on see BLUMOTIONi pakutav 
mugavus saadaval ka METABOXile. 
Saate klientidele pakkuda kvaliteetset 
ja samas ka ökonoomset süsteemi vaid 
mõne komponendiga.

Kvaliteetne
programm inimaalsel arvul 

komponentidega
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BLUMOTIONi sulgumismugavus
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BLUMOTION tagab METABOXi
 puhul vaikse ja pehme sulgemise

Nüüd saab järeleproovitud BLUMOTION-funktsiooni kasutada ka 
METABOXiga: See tagab alati sahtlite vaikse ja vaevatu sulgumise – 
olenemata sulgumisjõust ja sahtlis asuvate esemete raskusest.

METABOXile mõeldud  BLUMOTION on kujundatud just kuni 25 kg 
raskuste osaliselt väljatõmmatavate sahtlite jaoks, tagamaks sujuva 
liikumise ja suurepärase sulgumise. Suurele löögi leevendusjõule 
vaatamata avanevad sahtlid väga kergelt.

Iseäranis praktiline ja ökonoomne: Enamiku rakenduste jaoks vajate 
ainult üht BLUMOTIONit.
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METABOX BLUMOTIONiga
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Suurepärane koostöö
BLUMOTION ja sisseehitatud BLUMATIC toimivad 
suurepärased partnerid. Nad tagavad vaikse ja 
vaevatu liikumise ja turvalise sulgumise. BLUMOTION 
sobib kõigile METABOXi osaliselt väljatõmmatavatele 
sahtlitele kõrgusega N, M, K, H raskusega kuni 25 kg.

BLUMOTION helehalli (WGR) fiksaatoriga, 
soovitatav valgest alumiiniumist sahtlikülgedele

BLUMOTION kreemika (CW) fiksaatoriga, 
soovitatav kreemikatele sahtlikülgedele

BLUMOTION valge (W) fiksaatoriga,
soovitatav valgetele sahtlikülgedele

BLUMOTIONi ümbriskest on alati helehall.

Tellimisnumber
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METABOXi kvaliteet
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447

Avanemine ja sulgemine 100 000 korda:
See on vaid üks testidest, mida 
METABOXi ja BLUMOTIONiga meie 
katselaborites tehakse. Lõpuks peavad 
meie tooted vastama tänapäeva köögi 
esitatavatele erinevatele nõudmistele ja 
tagama kasutaja rahulolu kogu mööbli 
eluea vältel.

METABOX tähendab suurepäraseid 
liugureid ning stabiilsust ka suure 
koormuse korral. Kvaliteeti võib märgata 
ka detailides: Kõik METABOXid on 
varustatud Kaablifiksaatoriga, mida 
kasutatakse ka juhul, kui sahtli asend 
on vaja fikseerida, näit leivaviilutaja 
kasutamisel.

Meie nõuded kvaliteedile lähtuvad
   igapäevastest köögitoimingutest
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Vähese hõõrdumisega nailonrullikud tagavad liugurite suurepärase 
liikumise. Sahtlite paigaldamisel on METABOXil lubatud 2 mm suurune 
lõtk. See tagab alati METABOXi hõlpsa ja sujuva liikumise.

Tugevad materjalid ja täpne paigaldamine tagavad võimalikult suure 
stabiilsuse ja maksimaalse dünaamilise kandejõu 25 kg ulatuses.

Suurepärane liikumine
 ja usaldusväärne stabiilsus

METABOXi liugur
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Lubatud hälve esineb ainult kapi vasakul küljel. Paremal küljel liigub 
sahtel stabiilselt.

METABOXi sahtleid on väga lihtne paigaldada ja eemaldada. 
Seetõttu on paigaldamine lihtne ja see teeb ka sahtlite puhastamise 
hõlpsamaks.
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METABOXi kujundus
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Kuigi METABOXi süsteem koosneb vaid mõnest komponendist, annab 
see teile suure vabaduse: Tänu erinevatele kapilaiustele, sahtlite külgede 
kõrgustele ja pikkustele saate kasutada erinevaid rakendusi. Kõrge 
esipaneeliga sahtli kujundamisel saate valida galerii või ühe seinaga 
BOXSIDE’i vahel. Ka värvide osas on teil ja teie klientidel mitmeid 
valikuvõimalusi.

Sahtli külje kõrgus N (54 mm) 

Sahtli külje kõrgus K (118 mm) 

Standardina on sahtliküljed kreemikat tooni
(RAL 9001); soovi korral on saadaval ka valge
ja hall (RAL 9006).

Sahtli külje kõrgus M (86 mm) 

Sahtli külje kõrgus H (150 mm) 

Universaalne kujundus
  pakub palju võimalusi

 ■ Sahtli külje kõrgused: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm),
H (150 mm)
 ■ Nominaalkõrgus: 270 kuni 550 mm

METABOX sobib kasutamiseks...
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Köögis, elutoas või koridoris: METABOX sobib kõigile eluruumidele 
ja on end juba tõestanud kontorites ja näitusesaalides. Tänu 
paindlikkusele laiuse, kõrguse ja sügavuse osas on METABOX õigeks 
lahenduseks kõigis paigaldustingimustes.

Sobib suurepäraselt
   kasutamiseks kõikjal

METABOXi sahtel
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METABOXi kõrge esipaneeliga sahtel

Rasked esemed paigutatakse METABOXi kõrge 
esipaneeliga sahtlisse, mille kandejõud on 25 kg.

Sahtlid saate kujundada oma maitse järgi: Ühe 
seinaga BOXSIDE’i, galerii või topeltgalerii. Paremaks 
organiseerimise ja ülevaate tagamiseks võite kasutada 
ORGA-LINE’i piki- ja ristisuunalisi vaheseinu.
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Tagab hoiuruumi
  jaäärmise vastupidavuse

Kõrge esipaneeliga sahtlitele mõeldud METABOX 
on saadaval alljärgnevatele...

 ■ Tagakülje kõrgus: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
 ■ Nominaalkõrgus: 350 kuni 550 mm
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METABOXi sisemine sahtel
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Sisemistele  sahtlitele mõeldud  METABOX on 
saadaval alljärgnevatele...

 ■ Sahtli külje kõrgused: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm),
H (150 mm)
 ■ Nominaalkõrgus: 270 kuni 550 mm

Paindlikkus mööbli
   esipaneeli taga

METABOXi sisemiste sahtlite kavandamisel saate 
arvestada sahtlite kõigi küljekõrgustega. Kuna 
METABOX on vastupidav, sobib see süsteem 
suurepäraselt kasutamiseks müügiesindustes.
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METABOXi kokkupanek

Kvaliteetne ja hõlpsalt
    paigaldatav süsteem
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METABOXi süsteemi väheste 
komponentide kokkupanekvõtab vaid 
hetke: Võite kokkupanekul tavapäraselt 
kasutada kruvisid või rakendada hoopis 
Blumi CLIP ja INSERTA tööriistavaba 
kokkupanekumeetodit. 

Teil tuleb vaid kinnitada BLUMOTION 
kapi vasakule küljele. Kõigi osade puhul 
kasutatakse 32 mm puurimissüsteemi.

Esipaneeli saab reguleerida kolmes 
mõõtmes, et tagada sobiv pilu.

Piisab paigaldamisest ühele küljele: Enamiku 
rakenduste puhul on vaja vaid üht BLUMOTIONi 
üksust

Kõrge esipaneeliga sahtli kokkupanek toimub 
tööriistu kasutamata galerii kaudu.

Külje reguleerimisulatus: 1,5 mm tihendiga Kõrguse reguleerimisulatus: 1,8 mm tihendiga

BLUMOTION-funktsiooni rakendamine: Fiksaator 
sahtli põhja all.

Süsteem 32: BLUMOTIONi kokkupanekul 
kasutatakse 32 mm puurimisspsteemi.
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METABOXi lisatarvikud

Kõik on piinlikult korras – selle tagavad meie ORGA-LINE’i sisemis jaotamissüsteemi piki- ja ristisuunalisi vaheseinad
(METABOXi kõrge esipaneeliga sahtlitele BOXSIDE’i, ühene või topeltgalerii)

POSISTOP leevendab 
liugurisüsteemides 
piirikust tulenevaid lööke 
ja seda võib kasutada ka 
sümmeetriliselt. 

Külgekruvitavad vahetükid 
ühendavad ukse eenduvat 
osa sahtlitega.

8 mm Ø 5 mm 
tüübliga

VaheVahetükk Tellimisnumber Esipaneeli piluPOSISTOP Tellimisnumber

4 mm

8 mm

1,5 mm

3 mm
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Loo kord: METAFILE’i dokumendisahtel  METABOXi 
kõrge esipaneeliga sahtlitele.

Olgu tegemist ravimite või puhastusvahenditega – 
kõik on lapselukuga suletud kindlas kohas.

Ennetab juhuslikku eemaldamist: Kaablifiksaator.

Köögis, elutoas või koridoris: Nende mitmekülgsete 
tarvikutega saate oma klientidele pakkuda 
konkreetseid lahendusi erinevate rakenduste jaoks.

Alusprofiil moodustab paindliku serva sahtli põhja ja 
külje vahel. See hõlbustab puhastamist.

Õige lahendus kõigis
   olukordades

Kaablifiksaator

METAFILELapselukk

Kumer profiil
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Meie arusaam
   ideaalsest liikumisest

Blum muudab mööbli avamise ja sulgemise kogemuseks, mis märgatavalt suurendab 
liikumismugavust köögis. Mitu tuhat töötajat üle maailma rakendab pidevalt meie 
täiusliku liikumise põhimõtet. Seejuures asetame köögikasutaja vajadused oma 
tegevuse keskpunkti. Me oleme rahul vaid siis, kui köögikasutaja on rahul. Sellisest 
pühendumisest saavad kasu kõik meie partnerid, kes osalevad mööblitootmises.

Üle 50 aasta on kvaliteet olnud meie 
toodete arendamisel ja valmistamisel 
esmatähtsaks. Meie furnituurisüsteemid 
tõestavad meie kõrget kvaliteeti 
oma hästi läbi mõeldud toimimise, 
tunnustatud kujunduse ja suure 
vastupidavuse kaudu. Need on loodud 
selleks, et inspireerida ja täiusliku 
liikumisega lummata. Ka oma pakutavate 
teenuste puhul seame lati väga kõrgele. 
Need peavad pakkuma meie partneritele 

parimat võimalikku tuge.
Nii saame kõikidel tasanditel sihikindlalt 
tegutseda, köögikasutajatega pidevalt 
suhelda ning mööblivalmistajate, tislerite 
ja edasimüüjatega korrapäraselt teavet 
vahetada.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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Hahle Eesti OÜ
Kadaka tee 50
Tallinn 12915
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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