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Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com
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MERIVOBOX 
Let’s create

MERIVOBOX modular z relingiem  
w kolorze szary indium mat

MERIVOBOX modular z BOXCAP w kolorze  
antracyt mat

MERIVOBOX modular z BOXCOVER w kolorze  
jedwabiście biały mat

MERIVOBOX bazuje na koncepcji platformy, pozwalając 
zrealizować szeroki program rozwiązań przy niezmienionej 
obróbce i montażu. To upraszcza produkcję i zwiększa wydajność. 

Szuflada standardowa M 
Bok w wysokości M potrafi wiele - sprawdzi 
się w szufladzie standardowej, ale będzie też 
podstawą dla wszystkich wariantów szuflad z 
wysokim frontem.

MERIVOBOX modular z relingiem 
Szuflada z wysokim frontem z relingiem 
przyciąga wzrok i jest bazowym rozwią-
zaniem. 

Let’s create – 
Jedna platforma,  
wiele możliwości

MERIVOBOX modular z BOXCAP 
Eksperci konsekwentnie stawiają na 
stal - dla jeszcze lepszego podkreślenia 
wyrazistej linii. 

MERIVOBOX modular z BOXCOVER 
Element dekoracyjny ze szkła wygląda 
doskonale przy każdym oświetleniu.

Zobacz film o MERIVOBOX
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Bok 
Boki o niepowtarzalnej, 
charakterystycznie zaakcentowanej 
linii można ze sobą dowolnie łączyć.

Front 
Obróbka i montaż frontów  
zawsze przebiegają tak samo, 
co usprawnia produkcję.

Prowadnica 
Centralny element platformy z jedną pozycją mocowania 
na wysokość i głębokość do wszystkich rozwiązań – z 
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, czy też TIP-ON BLUMOTION, 
ze stabilizacją boczną lub niską szufladą wewnętrzną. 

Platforma
Niewielka ilość elementów pozwala stworzyć szeroki pro-
gram produktów, jednocześnie umożliwiając optymalizację 
procesu produkcyjnego. Uniwersalność i prostota w jednym.

Proste linie i charakterystyczna forma wyróżniają MERIVOBOX.  
Z tym systemem stworzą Państwo wyjątkowe i niepowtarzalne meble!  
Nowoczesny minimalizm spotyka się z wyrazistym designem.

Design

Charakterystyczny design boku 
Wąski bok wyróżnia charaktery-
styczna linia, która powoduje cieka-
we załamanie światła.

Wewnętrzna prostota  
i zlicowana zaślepka 
Dopełnieniem prostej linii  
wewnątrz szuflady jest zaślepka,  
zlicowana z bokiem. Nie utrudnia  
ona zastosowania AMBIA-LINE.

Gładkie krawędzie 
Dla podkreślenia monolitycznego  
charakteru.

Stalowe elementy 
Komponenty ze stali i spójna koncepcja  
kolorystyczna składają się na elegancki wygląd.

Element z logo 
Indywidualny element z logo  
jest nasuwany na bok - zawsze  
w tym samym miejscu.

Funkcja

Zsynchronizowany,  
płynny ruch 
Otwieranie i zamykanie 
charakteryzuje doskonała  
płynność ruchu.

Złącze na dodatkowe komponenty 
MERIVOBOX można wyposażyć w  
technologie ruchu i stabilizację boczną.

Stabilna pozycja frontu 
Szuflada pusta, czy też wypełniona - to  
nie ma znaczenia. Raz wyregulowany,  
układ szczelin pozostaje estetyczny,  
gwarantując harmonijny wygląd kuchni.

Stabilność i obciążenie 
Wyjątkowa prowadnica w kształcie litery L zapewnia  
doskonałą stabilność. I to przy wysokim obciążeniu  
dynamicznym, wynoszącym 40 lub 70 kg. 

Blokada wyjęcia 
Gwarancja bezpiecznego  
połączenia prowadnicy i szuflady.

Duża stabilność frontu 
Połączenie frontu jest niezwykle stabilne.  
Dodatkowa stabilizacja nie jest potrzebna 
nawet przy wysokich frontach.

Całkowicie nowa koncepcja prowadnic to gwarancja doskonałej płynności 
ruchu i możliwości dużego obciążenia. Perfekcyjny ruch na lata.

Dobrze przemyślana koncepcja. Niezależnie od wybranego wariantu szuflady,  
montaż jest zawsze prosty z taką samą regulacją. Niezwykle łatwo osiągnąć precyzyjne wyniki.   

Montaż

Sprawny montaż i demontaż frontu 
Dzięki pozycji zatrzymania można wygodnie wpiąć front - nawet, gdy 
szuflada jest już zamontowana. Jedna osoba bez trudu poradzi sobie 
z demontażem - nawet bardzo szerokiego frontu.

Zobacz film o MERIVOBOX


