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METABOX cu BLUMOTION
Simplu, bun, dovedit.
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Mişcare înseamnă a optimiza
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Programul METABOX.  
Un întreg valoros cu puţine 
componente.

Închiderea lină şi silenţioasă a mobilei –  
asta apreciază din ce în ce mai mulţi oameni în căminul lor.
Acum există şi pentru METABOX acest confort dat de BLUMOTION. Aşa puteţi oferi clienţilor 
dumneavoastră un sistem valoros şi totodată economic, format dintr-un număr restrâns de 
componente.
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Confortul închiderii dat de  
BLUMOTION. BLUMOTION oferă 
închidere lină şi silenţioasă  
sertarelor METABOX.
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Acum puteţi să introduceţi funcţia BLUMOTION, probată şi apreciată de milioane de ori, şi la  
METABOX. Cu aceasta, sertarele şi extragerile se închid mereu lin şi silenţios – independent de 
forţa aplicată la închidere şi de greutatea bunurilor depozitate.

BLUMOTION pentru METABOX a fost concepută special pentru extrageri cu deschidere parţială şi 
cu o sarcină totală de 25 kg – pentru o conlucrare optimă şi un confort ridicat al închiderii. În pofida 
puterii ridicate de amortizare, sertarele şi extragerile se lasă deschise foarte uşor.

Deosebit de practic şi de economic: până la o lăţime a corpului de 900 mm, aveţi nevoie doar de o 
unitate BLUMOTION.
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BLUMOTION pentru METABOX. 
Un team perfect.
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BLUMOTION

Z70.0320

Z70.0320

Z70.0320

BLUMOTION cu piesă de antrenare alb-crem (CW),  
recomandat pentru laterală de sertar alb-crem

BLUMOTION cu piesă de antrenare albă (W),  
recomandat pentru laterală de sertar albă

BLUMOTION cu piesă de antrenare gri-deschis (WGR),  
recomandat pentru laterală de sertar gri-aluminiu

Carcasa BLUMOTION este invariabil gri-deschis.

Mecanismele BLUMOTION şi BLUMATIC, ultimul integrat, conlucrează în mod optim. Astfel, 
acestea asigură închiderea lină şi silenţioasă, respectiv menţinerea certă în stare închisă.  
BLUMOTION este compatibil cu toate extragerile METABOX de înălţime N. M, K, H cu deschidere 
parţială, până la o încărcare maximă de 25 kg.

Nr. art.



10

Calitatea METABOX. 
Activităţile zilnice din bucătărie 
determină exigenţa noastră  
pentru calitate.
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447

De 100.000 de ori deschis şi închis: 
acesta este numai unul din multele teste, 
pe care METABOX şi BLUMOTION  
trebuie să le treacă în laboratoarele 
noastre de încercare. În definitiv, produ-
sele noastre trebuie să reziste diverselor 
solicitări în bucătărie şi să ofere satisfacţie 
pe toată durata de viaţă a mobilei.

METABOX garantează cele mai bune 
însuşiri de rulare şi o stabilitate mare – 
chiar şi sub încărcare ridicată permanen-
tă. Calitatea este prezentă şi în detalii. 
Astfel, fiecare METABOX este prevăzut 
cu un opritor pentru stoparea cursei de 
deschidere, care poate fi folosit şi pentru 
blocarea sertarului în poziţie deschis – 
de ex. la utilizarea unei maşini de feliat 
montată în sertar.

Activităţile zilnice din bucătărie determină exigenţa 
noastră pentru calitate

METABOX cu  
BLUMOTION
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Glisiera METABOX. 
Proprietăţi de rulare foarte bune 
şi stabilitate certă.
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La bunele însuşiri de rulare contribuie  
rolele care sunt realizate dintr-un material  
plastic deosebit de rezistent la uzură. 
METABOX compensează toleranţe la 
tăiere de până la 2 mm. Astfel se asigură 
întotdeauna o rulare uşoară, fără poticniri, 
a sertarului METABOX.

Selectarea unor materiale extrem de rezis-
tente şi prelucrarea îngrijită permit obţinerea 
celor mai bune valori de stabilitate – în 
condiţiile unei încărcări dinamice totale de 
până la 25 kg.

Sertarele şi extragerile METABOX se introduc şi se scot foarte uşor din corp.  
Acest lucru uşurează montajul şi simplifică curăţarea lor.

Compensarea toleranţei are loc pe partea stângă a corpului.  
Pe partea dreaptă, sertarul este condus stabil în lateral.

Proprietăţi de rulare foarte bune şi stabilitate certă METABOX cu  
BLUMOTION
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Designul METABOX. 
Multe posibilităţi cu  
un design universal.
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Înălţime laterală N (54 mm)

Înălţime laterală K (118 mm)

Înălţime laterală M (86 mm)

Înălţime laterală H (150 mm)

Deşi programul METABOX conţine doar 
puţine componente, acesta vă permite 
multe posibilităţi. Datorită diverselor  
lăţimi de corp, înălţimi şi lungimi de laterală 
de sertar, puteţi realiza aplicaţii complet 
diferite.   La configurarea extragerii cu 
front înalt puteţi alege între lonjeron sau 
BOXSIDE cu perete simplu. Inclusiv în 
privinţa culorilor vă stau la dispoziţie mai 
multe opţiuni.

Culoarea standard a lateralelor de sertar 
este alb-crem (RAL 9001), dar la cerere 
puteţi obţine şi laterale albe sau gri  
(RAL 9006).

 ▬ înălţimi de laterală de sertar: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
 ▬ lungimi nominale: 270 la 550 mm

METABOX există pentru următoarele ...

Multe posibilităţi cu un design universal METABOX cu  
BLUMOTION
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Sertarul METABOX. 
Pretutindeni bun şi rapid  
de implementat.
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Fie bucătărie, cameră de zi, baie sau hol, 
METABOX este potrivit pentru fiecare 
spaţiu din locuinţă, dar totodată şi-a 
câştigat aprecierea şi în birouri sau spaţii 
comerciale. Printr-o flexibilitate mare pe 
lăţime, înălţime şi adâncime, METABOX 
oferă soluţia potrivită pentru fiecare situaţie 
de montare.

Pretutindeni bun şi rapid de implementat METABOX cu  
BLUMOTION
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Extragerea cu front înalt  
METABOX. Oferă spaţiu de  
depozitare şi suportă greutate 
mare.
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Bunurile grele nu reprezintă nici cea 
mai mică problemă pentru extragerea 
cu front înalt METABOX – aceasta este 
dimensionată la o greutate totală maximă 
de 25 kg.

Puteţi să configuraţi pereţii laterali 
după preferinţă: cu BOXSIDE cu perete 
simplu, lonjeron sau lonjeron dublu. Iar 
pentru ordine şi vizibilitate bună se pot 
monta separatoare longitudinale şi  
transversale ORGA-LINE.

 ▬ înălţimi de spate sertar: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
 ▬ lungimi nominale: 350 la 550 mm

METABOX pentru extrageri cu front înalt există pentru următoarele ...

Oferă spaţiu de depozitare şi suportă greutate mare METABOX cu  
BLUMOTION
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Sertarul interior METABOX. 
Pentru flexibilitate în spatele  
frontului de mobilă.
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Puteţi proiecta sertare interioare  
METABOX, după dorinţă şi necesitate, 
cu toate înălţimile de laterală de sertar. 
Datorită robusteţii lor, sertarele  
METABOX se pretează foarte bine şi  
la utilizarea în spaţii comerciale.

 ▬ înălţimi de laterală de sertar: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
 ▬ lungimi nominale: 270 la 550 mm

METABOX pentru sertare interioare există pentru următoarele ...

Pentru flexibilitate în spatele frontului de mobilă METABOX cu  
BLUMOTION
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Montarea METABOX. 
Un întreg valoros uşor  
de asamblat.
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Este suficientă montarea pe o latură. Până la o 
lăţime a corpului de 900 mm, trebuie montată 
numai o unitate BLUMOTION.

Domeniu de reglare în lateral: +/– 1,5 mm Domeniu de reglare pe înălţime: +/– 1,8 mm Reglarea înclinării se realizează la extragerea 
cu front înalt prin intermediul lonjeronului, fără 
unelte.

Sistem 32: montarea unităţii BLUMOTION se realizează la rastrul de găuri echidistante la 32 mm.

Activează funcţia BLUMOTION: piesa de  
antrenare de la fundul sertarului.

Puţinele componente ale programului 
METABOX se montează într-un timp 
foarte scurt. Pentru aceasta, pe lângă  
clasica modalitate de montare cu  
şuruburi, vă stau la dispoziţie şi tehnicile 
de montare fără unelte CLIP şi INSERTA 
dezvoltate de Blum. 

Nu trebuie să montaţi unitatea  
BLUMOTION decât pe laterala stângă  
a corpului. Găurile de fixare pentru toate 
componentele se dau mereu folosind 
pasul de 32 de mm.

Iar pentru a obţine o imagine armoni-
oasă a rosturilor, frontul se poate regla 
tridimensional în mod simplu.

Un întreg valoros uşor de asamblat METABOX cu  
BLUMOTION
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Accesoriile METABOX. 
Soluţia potrivită pentru 
toate cazurile.
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POSISTOP

298.3210.01

320M0048

298.3230.01

320M0088

320M0188

295.5500

320M0009.01

ZRM.5500

ZSD.1200S

METAFILE

Fie în bucătărie, spaţii de locuit sau 
birou: cu multitudinea de accesorii  
existente puteţi oferi clienţilor dvs.  
soluţii speciale pentru cele mai diferite 
domenii de utilizare.

Totul păstrat în ordine – lucru asigurat de 
separatoarele longitudinale şi transversale 
ale sistemului nostru de compartimentare 
interioară ORGA-LINE (pentru extrageri 
cu front înalt METABOX echipate cu 
BOXSIDE, lonjeron simplu sau lonjeron 
dublu).

1,5 mm

4 mm

3 mm

8 mm

8 mm cu diblu Ø 5 mm

Fantă front

DistanţăPlăcuţă distanţier

Siguranţă pentru copii

Siguranţă contra scoaterii Profil de fund

Fie că e vorba de medicamente sau soluţii de 
curăţat, cu siguranţa pentru copii, păstrarea 
acestora în sertar este lipsită de riscuri.

Împiedică scoaterea fără intenţie a sertarului: 
siguranţa contra scoaterii.

Creează ordine în dosare: construcţia de bare 
METAFILE pentru extragerea cu front înalt 
METABOX.

Profilul de fund formează o suprafaţă de trecere 
lină între fund şi laterală, ce  uşurează curăţarea 
sertarului.

POSISTOP eliberează frontul de 
forţa ce acţionează asupra sa la 
închidere, prin oprirea sertarului în 
sistemul de glisare şi este simetric, 
utilizabil în stânga sau în dreapta.

Distanţiere, ce se montează cu 
şuruburi, folosite pentru a plasa 
sertarul interior dincolo de pă-
trunderea uşii în spaţiul corpului.

Soluţia potrivită pentru toate cazurile

Nr. art.

Nr. art.

METABOX cu  
BLUMOTION
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Compania Blum
Compania Blum a fost înfiinţată acum peste 60 de ani de Julius Blum. 
Ea este astăzi o companie familială care activează în toată lumea. 
Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de 
sisteme de balamale, de extragere şi de ridicare pentru mobilier. 
Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a 
produselor este dorinţa de a obţine mişcarea perfectă.

www.blum.com

Blum în Austria şi în lume
Blum deţine şi administrează şap-
te fabrici în Austria (Vorarlberg) 
şi alte trei unităţi de producţie în 
SUA, Brazilia şi Polonia, precum 
şi 29 de filiale, respectiv repre-
zentanţe. Compania aprovizi-
onează peste 120 de pieţe de 
pe toate continentele. 7.300 de 
angajaţi lucrează în întreaga lume 
pentru Grupul Blum, dintre care 
5.500 în Vorarlberg.

Beneficiul global pentru clienţi
„Toţi cei care au de-a face cu 
produsele noastre, adică produ-
cătorul, comerciantul, montatorul 
şi utilizatorul mobilierului, trebuie 
să profite de pe urma avantajelor 
oferite de acestea şi să obţină 
beneficiul său personal”, aceasta 
reprezintă chintesenţa filozofiei 
beneficiului global pentru clienţi 
însuşită de firma Blum.

Inovaţii
Pentru a sprijini clienţii cu soluţii 
inovatoare de feronerie şi pentru 
a asigura succesul companiei pe 
termen lung este nevoie de in-
vestiţii sistematice în cercetare şi 
dezvoltare, în unităţi de producţie 
şi instalaţii, precum şi în pregăti-
rea profesională a angajaţilor. Cu 
peste 2.600 brevete înregistrate 
la nivel global, se numără printre 
cele mai inovatoare companii 
austriece.

Calitate
Concepţia Blum despre calitate 
nu se aplică doar în cazul pro-
duselor. Compania doreşte ca şi 
serviciile sale şi colaborarea cu 
clienţii şi partenerii săi să îndepli-
nească aceeaşi exigenţă ridicată 
în privinţa calităţii.

Mediu
La Blum există convingerea că un 
comportament ecologic raţio-
nal este avantajos din punct de 
vedere economic pe termen lung. 
Legat de aceasta, longevitatea 
produselor noastre este numai un 
aspect important între multe al-
tele. Alte măsuri importante sunt 
folosirea de procedee de produc-
ţie ecologice, utilizarea inteligentă 
a materialelor şi implementarea 
unui management energetic mo-
dern şi prudent.

DYNAMIC SPACE
Caracteristicile importante ale 
unei bucătării practice sunt 
desfăşurarea optimă a activităţilor 
(Workflow), utilizarea eficientă 
a spaţiului pentru depozitare 
(Space) şi un confort de mişcare 
ridicat (Motion). Cu ideile sale 
pentru bucătării practice, Blum îşi 
propune să aducă o funcţionare 
ireproşabilă, confort şi ergonomie 
în interiorul mobilierului.
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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

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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