
MERIVOBOX 
Let’s create



Egy új fiókrendszer bevezetése nehéz feladat. 
Ez nemcsak a kutatásban és fejlesztésben 
jelent nagy ráfordítást. Minden folyamatot 
újra kell gondolnunk. Gyárainkat bővíteni kell. 
Helyet kell teremtenünk új, saját fejlesztésű 
gyártóberendezéseink számára. Le kell 
gyártanunk a megfelelő szerszámokat. A 
legapróbb részletig mindent össze kell hangolni. 
Ide tartozik a csomagolás és a logisztika is. 
Ez ügyfeleink és partnereink részéről is nagy 
erőfeszítéseket igényel. A megmunkálás 
átállításától, a szerelés módosításán keresztül, 
egészen a munkavállalók oktatásáig. 

Tudatában vagyunk mindennek. És mégis 
meg vagyunk győződve arról, hogy kifizetődő 
az Ön számára, ha a MERIVOBOX fiókra 
voksol. Legújabb fiókrendszerünk a keskeny 
káva, rendkívüli stabilitás és egyszerű szerelés 
egyedülálló kombinációját teremti meg. Programok 
széles skáláját kínálja, kevés összetevővel 
és folyamatos feldolgozással. Az L-formájú 
korpuszsín és az optimalizált funkcionalitás teszi 
olyan innovatívvá a következetesen megvalósított 
fiókfelületet. A feldolgozás mindig ugyanaz 
marad. A beállítások egyszerűek. És a design 
többszörösen kitüntetett.

MERIVOBOX. 
Még soha nem volt ilyen egyszerű  
sokszínűséget kínálni.
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Az innováció 
motorja
A MERIVOBOX négy újítást ötvöz: egy platformot az egyszerűsített 
összeszerelési lépésekhez, minimalista designt és önálló  
formavilágot, egy új korpuszsín-koncepciót, továbbfejlesztett  
funkcionalitással és jól átgondolt, egyszerű feldolgozási lehetőségeket.

Platform 
Néhány elemmel széles spektrumot hozhat létre. És 
ezzel egyidejűleg a gyártása is hatékonyabbá válik! 
Sokrétű, és mégis egyszerű.

Design 
A MERIVOBOX fiókokat egyenes vonalak és  
kompakt formavilág jellemzi. Teremtsen változatos 
és félreismerhetetlen bútorokat! Minimál találkozása 
az egyénivel.

Funkció 
A MERIVOBOX meggyőzi vevőit egy bútoréleten át.  
A teljesen új fejlesztésű sínkoncepció gondoskodik  
a kiváló futásról és magas terhelhetőségről. Könnyen  
fut és egyidejűleg stabil.

Megmunkálás 
Átgondolt koncepció: mindegy melyik változat mellett 
dönt - a feldolgozás lépései mindig ugyanolyan  
egyszerűek, a beállítás mindig ugyanaz marad.  
A pontos eredmény elérése egyszerű.

Részletes információk  
a kitüntetések:
www.blum.com/award
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MERIVOBOX | Az innováció motorja

MERIVOBOX film indítása
www.blum.com/mvx-image 
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Egy káva - sokféle lehetőség
A fiókkáva képezi a tárolótér keretét.  
A beépített platform-illesztőfelületnek 
köszönhetően különböző felépítményeket 
használhat: a MERIVOBOX modular  
korláttal, BOXCOVER elemmel vagy  
zárt fém BOXCAP elemmel. Így  
egészen egyszerű a megkülönböztetés  
az ügyfelei számára.

Egy előlap minden változathoz 
Ugyanaz a fúrási pozíció és előlaprögzítés alkalmazható,  
hogy a teljes programját MERIVOBOX fiókokkal valósíthassa meg. 
Egy előlap az összes fiókváltozathoz és egy előlap az  
összes frontkihúzóhoz. Meggyőző érv a gyors feldolgozáshoz.
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MERIVOBOX | Sokszínű platform

Korpuszsín mint a platform alapja
Csak egy csavarozási pozícióval magasan és mélyen, minden 
alkalmazáshoz - legyen az BLUMOTION, SERVO-DRIVE  
vagy TIP-ON BLUMOTION, oldalstabilizátor vagy belső  
fiók. A korpuszt egyszerűen mindig ugyanúgy fúrja,  
majd döntse el, hogy melyik megoldást kívánja beépíteni.

Egyszerűsítse le a  
folyamatait a sokszínű 
platform segítségével!
Egyszerű, mégis sokszínű bútorgyártás - ezt teszi  
lehetővé teljesen újszerű MERIVOBOX fiókrendszerünk. 
Így egyszerűbben teljesítheti ügyfelei kívánságait.
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Jellegzetes kávakialakítás 
A keskeny kávát összetéveszthetetlen 
kontúrvonala határozza meg,  
ami izgalmas fénytörést eredményez.

Fokozatmentes átmenetek 
Olyan kihúzókhoz, amelyek úgy néznek 
ki, mintha egy darabból készültek  
volna: a jól átgondolt design átmenetek 
nélkül nyűgöz le.

Látható részek fémből
A fém elemek és az általános  
színkoncepció kiváló minőségű  
megjelenést tesz lehetővé – mindezt 
műanyag elemek nélkül – a  
korláttal rendelkező változatban is.

Gyártói névjegy
Saját gyártói névjegyét helyezze  
egyszerűen a kávára – mindig egységesen 
ugyanabban a pozícióban. A káva  
a vevő gyártói névjegye nélkül is teljes.

8



MERIVOBOX | Egyedülálló design

Bízzon az  
egyedülálló 
designban

Belül egyenes 
Így a tárolóteret egészen 
annak pereméig kihasználja. 
Különösen az AMBIA-LINE 
kiegészítőkkel kombinálva 
letisztult megjelenésűvé válik 
és nem veszít helyet. 

Egy síkban lévő takarósapka 
Az egyszerű vonalvezetést az  
egy síkban lévő takarósapka  
tovább támogatja. Az AMBIA-LINE  
a szerelt takarósapkával  
is tökéletesen kombinálható.
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Stabil előlappozíció
Akár üres, akár teljesen  
megpakolva. Miután  
beállította, a fugakép stabil 
marad, a látvány pedig kiváló.

Vertikális stabilitás és 
teljes terhelhetőség 
A korpuszsín egyedülálló 
L-formája rendkívüli  
stabilitást eredményez.  
Mégpedig 40 vagy 70 kg-os
dinamikus terheléssel.

Kiakasztásgátló
A beépített kiakasztásgátló  
garantálja a korpuszsín és a fiók  
biztonságos csatlakoztatását.  
A véletlenszerű kiakasztás így kizárt.

Rendkívüli előlapstabilitás 
Akár fiók, akár frontkihúzó - az előlap-
csatlakozás rendkívül stabil. Még a 
korpuszmagasságú előlapoknál sincs 
szükség kiegészítő stabilizálásra.
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MERIVOBOX | Lenyűgöző funkció

Profitáljon a  
lenyűgöző funkcióból

Szinkronizált pihekönnyű futás
A szinkronizálásnak köszönhetően a 
kihúzók különösen könnyen nyílnak.  
A nyitást és zárást egyenletes járás  
jellemzi: olyan tulajdonság,  
ami lenyűgözi a konyhavásárlókat.

Felület további alkatrészekhez 
Szerelje fel MERIVOBOX fiókját rugal-
masan alkalmazható mozgástechno-
lógiákkal és oldalstabilizálással, akár 
utólagosan is.
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www.blum.com/mvx-installation

Dőlésszögállítás
Az előlapszög néhány kézmodulattal optimálisan beállítható –  
bármely kávamagasságot is használ.

Az előlap gyors és biztonságos fel- ill. leszerelése
Az előlap a tartási pozíciónak köszönhetően kényelmesen  
beállítható, egy már beakasztott kihúzó esetén is. Még a rendkívül  
széles előlapok is fáradság nélkül leszerelhetők, akár egyedül is.

Használja EASY ASSEMBLY 
alkalmazásunkat, hogy a sze-
relésről és beállításról minden 
kérdésben segítséget kapjon. 
www.blum.com/eaapp

MERIVOBOX film indítása
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A következetes platformkoncepciónak köszönhetően a MERIVOBOX minden változata  
gyorsan és egyszerűen megvalósítható. A fiókrendszer egyszerű, jól megjelölt és  
könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségekkel rendelkezik a  
megfelelő oldal-, magasság- és dőlésszögbeállításhoz, amelyek minden kávánál azonosak.

Legyen hatékonyabb  
az átgondolt  
megmunkálásnak 
köszönhetően

MERIVOBOX | Átgondolt megmunkálás
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A MERIVOBOX következetesen megvalósított fiókplatformként, kevés alkatrészből 
álló programok széles skáláját teszi lehetővé állandó feldolgozással.  
Ezáltal leegyszerűsödnek a gyártási folyamatok és növekszik a hatékonyság. 

Fiók – M
Az M magasságú káva egy  
igazi mindentudó – mind  
fiókként, mind minden  
előlapkihúzó-változat  
alapjaként.

Egyszerűen sokszínű

A vasalatkiválasztást megkönnyítő 
online terméktervező:  
www.blum.com/configurator
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MERIVOBOX | Egyszerűen sokszínű

MERIVOBOX modular  
BOXCOVER elemmel
Egyedi kihúzók megvalósítása -  
nagy felületű  
oldalmagasító elemekkel

MERIVOBOX modular  
korláttal 
Letisztult külső a fémből  
készült látható  
elemeknek köszönhetően.

MERIVOBOX modular  
BOXCAP elemmel
Egyszerűen hajtsa fel a BOXCAP  
elemet, így már oldalt  
zárt, fém oldalú kihúzó keletkezik.
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MERIVOBOX modular  
korláttal indiumszürke matt színben

Öné a  választás: 
Összehangolt 
színkoncepciónk
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MERIVOBOX | Színkoncepció

MERIVOBOX modular BOXCAP elemmel orionszürke matt színben

MERIVOBOX modular BOXCOVER elemmel selyemfehér matt színben
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MERIVOBOX modular  
BOXCOVER elemmel
A fényáteresztő  
üveg oldalmagasító  
elem igazán igényes  
megjelenést kölcsönöz.

MERIVOBOX  
a konyhában
A meggyőző funkcióknak köszönhetően a MERIVOBOX ideális a konyhába.  
Mindegy, milyen feladatok várnak rá, legújabb fiókrendszerünkkel az  
edények a konyha használói számára mindig áttekinthetők és ergonómikusan  
elérhető közelségben vannak. A felhasználási területtől függően és  
elképzelései szerint válassza ki a megfelelő változatot. A MERIVOBOX  
a megbízható partner – és nemcsak a főzés során. Egy egész bútorélet alatt.
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MERIVOBOX modular korláttal
A korláttal szerelt előlapváltozat  
igazi figyelemfelkeltő és  
kiváló minőségű megoldás.

MERIVOBOX modular BOXCAP elemmel
A hozzáértők a fémre esküsznek: Így még 
jobban érvényesül a tiszta vonalvezetés.

MERIVOBOX | A konyhában
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 MERIVOBOX 
minden 
lakótérben

A dolgozószobában
A MERIVOBOX modullal Ön készen áll 
a home office-ra: a legjobb felszereltség 
megkönnyíti a munkát. Így megvan a 
tollak, papírok vagy a dossziék helye és 
azok azonnal elérhetők.

Azok a dolgok, amik a konyhában már jól beváltak,  
kiválóan alkalmasak más lakótérben való alkalmazásra is.  
A MERIVOBOX kiváló megjelenése simán illeszkedik  
minden otthonba.
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MERIVOBOX | minden lakótérben

A nappaliban
Tegye változatossá a kihúzást: a BOXCOVER 
segítségével a MERIVOBOX kihangsúlyozza  
a nappali személyes stílusát. Teremtsen  
tudatosan kontrasztot, a fiókmagasító elemeket 
helyezze el vagy illessze össze harmonikusan.
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A fürdőszobában
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Mindegy, milyen felhasználási területen, a MERIVOBOX 
a fürdőszobában is jól mutat. Akár SPACE TOWER, 
SPACE STEP vagy klasszikus mosdó, a lehető legjob-
ban használja ki a meglévő teret és könnyítse meg  
így a hétköznapokat. Igényes esztétikával teljesítse a 
vevők kívánságait – bármely változatról is legyen szó.

SPACE TOWER
MERIVOBOX modular  
korláttal belső  
kihúzású fiókként

SPACE STEP
Fiók N magasságban

MERIVOBOX | Minden lakótérben
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Akár éjjeliszekrény, akár sminkasztal, a MERIVOBOX a  
hétköznapok praktikus segítője – ez öröm a nagy könyvmolyok  
és a kis szépségkirálynők számára is. 

A hálószobában
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MERIVOBOX | Minden lakótérben
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Találja meg minden ruhadarab számára  
a megfelelő helyet, mindemelett  
megtartva az áttekinthetőséget. Legyen  
szó akár hétvégi utazásról, akár a  
következő szabadságról, a bőrönd seperc 
alatt összepakolható. 

Az 
öltözőben
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MERIVOBOX | Minden lakótérben
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A MERIVOBOX nagy terhe-
lés mellett is lenyűgöz: az 
olyan átgondolt megoldá-
sok, mint a SPACE TOWER  
kamraszekrény értékes  
tárolóteret teremtenek.  
Méretei kiigazíthatók és sok-
oldalú hozzáférést biztosít. 

A Blum E-SERVICE regisztráció  
után megkapja a hozzáférési  
adatokat a korpusztervezőhöz.  
www.blum.com/cabinetconfig
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MERIVOBOX | Szekrénymegoldások

Szekrénymegoldások

SPACE TWIN 
Az átlósan elhelyezett korpuszsíneknek köszönhetően 
még a legkisebb hézagok is használhatók a nagyobb 
tárolótér megteremtéséhez.

A bútoroknak és vasalataiknak bizonyítaniuk kell a hétköznapokban. 
Ezért kutatja a Blum évek óta a konyhahasználók igényeit. Így  
születnek folyamatosan új ötletek arra vonatkozóan, hogyan lehetne  
még funkcionálisabbá tenni a modern lakótereket.

SPACE STEP
Ez a kis csoda a bútoraljzatban kiegészítő tárolóteret  
teremt, és így a felhasználó számára a magas szintek  
fáradság nélkül elérhetők.
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Elegáns keretkialakításával az AMBIA-LINE belső osztó rendszer 
tökéletesen illik a MERIVOBOX fiókhoz. 

AMBIA-LINE –  
Rend a legszebb 
formájában

Evőeszköztartó  
és fiókba való keret
Mindennek helye van:  
a villától a merőkanálig.  
Az AMBIA-LINE  
termékcsaláddal  
mindig megtartja az  
áttekinthetőséget.

Fiókkeret
Mindegy, hogy sminkeszközök vagy limlom,  
a belső felosztásnak köszönhetően mindig minden  
rendezett és elérhető. 

Fiókosztó frontkihúzóhoz
A rendszeretők az AMBIA-LINE sorozattal  
rendszerezik – mindegy, milyen hajtogatási technikával –  
az egész ruhásszekrényt. 
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MERIVOBOX | AMBIA-LINE

Minden jól elrendezve
Helyezze be rugalmasan a keresztkorlátot  
és a hosszanti osztót, majd optimálisan 
igazítsa hozzá a MERIVOBOX fiókot minden 
tárolandó áruhoz. 
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Tudjon meg többet a Blum  
4 mozgástechnológiájáról: 
www.blum.com/4formore

nyitás és zárás:
100.000 x 

A Blum-vasalatokat úgy terveztük, hogy funkcionalitásukkal  
és tartósságukkal lenyűgözzenek a mindennapi életben:  
akár 100 000 mozgási ciklussal. Kihúzóink így egy bútoréleten  
keresztül örömet okoznak.
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MERIVOBOX | Mozgástechnológiák

Elektronikus nyitás és csillapított zárás
Az előlap megérintése után segíti a felnyíló  
és kihúzó nyitását. Záródás finoman és  
halkan, az integrált BLUMOTION csillapításnak  
köszönhetően.

Mechanikusan csillapított zárás 
Minden bútor finoman és halkan záródik, függetlenül  
a kihúzó, ajtó vagy felnyíló súlyától.

Mechanikus nyitás
Az előlap megnyomásával annyira nyitja  
ki a kihúzót, hogy az nagymértékben kijöjjön.  
Egy könnyed lendülettel finoman és  
halkan záródik, a beépített BLUMOTION  
csillapításnak köszönhetően.

Mozgástechnológiák  
a MERIVOBOX-hoz
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Forgalmazás
A Marketing-Médiakönyvtárban pro-
fesszionális fényképeket, videókat, 
brosúrákat és prezentációkat talál a 
MERIVOBOX fiókról. Szerezzen friss 
inspirációkat és az értékesítési tárgyalás 
során győzze meg velük ügyfeleit.

Rendelés
A korpusz- és terméktervező vasalat-
listáit küldje meg egyszerűen közvet-
lenül kereskedője online-shopjához.  
A MERIVOBOX-konfigurációk  
felgyorsítása érdekében kezelje  
különböző projektjeit és sablonjait  
kényelmesen a „Projektjeim” és  
„Könyvtáram” menüpontokban.

Gyártás
Gyorsítsa fel gyártási folyamatát terve-
zőprogramjainkkal, valamint a megfe-
lelő megmunkálási segédeszközökkel. 
Exportálja tervezési eredményeit  
BXF fájlként EASYSTICK vonalzóval 
szerelt MINIPRESS gépre.

Szerelés
Szeretné vasalatainkat beépíteni  
és helyesen beállítani? Az  
EASY ASSEMBLY okostelefonon vagy 
tableten elérhető szerelési applikáció 
segít Önnek szerelési és beállítási  
kérdéseiben. Minden termékünk  
szerelési útmutatóját és szerelési  
videóit tartalmazza.

Vásárlást követő szolgáltatások
Személyesen támogatjuk Önt a  
MERIVOBOX vásárlás után is.  
Termékeinkre és szolgáltatásainkra 
vonatkozó kérdéseiben segít  
Önnek a Blum kapcsolattartója.

Fejlesztés, tervezés, ajánlat
Tervezze és szerkessze meg, majd 
mentse el MERIVOBOX-projektjeit  
könnyedén online – ingyenes  
termék- és korpusztervezőnkkel.  
Így a vevői ajánlatához ellenőrzött  
és hiánytalan vasaltlistát kap.

Szerkesztés
A korpusztervező segít a korpusz meg-
tervezésében és azt 3D-ben ábrázolja. 
A beépített terméktervező segítségével 
megtalálja hozzá a MERIVOBOX meg-
felelő változatait. CAD/CAM-adatszol-
gáltatásunkban emellett az adatokat a 
tervezőszoftverei számára legjáratosabb 
formában kaphatja meg.

Mi a Blumnál támogatjuk Önt az egész folyamata során –  
a marketingtől a tervezésen és termékkiválasztáson  
keresztül, egészen az értékesítés utáni vevőtámogatásig.  
Használja MERIVOBOX-projektjeihez a felhasználóbarát  
szolgáltatásainkat.

Hatékony  
segítség minden 
munkalépésnél
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MERIVOBOX | Szolgáltatások
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BOXFIX E-M

A MINIPRESS top EASYSTICK 
kombináció optimális megmunkálási 
csomag minden korpusz és előlap 
fúrásához. Az új gépgeneráció 
segítségével minden függőleges 
és vízszintes furatot elkészíthet. Az 
EASYSTICK ütköztetővel kombinálva 
automatikusan kiszámítja a pontos 
furatpozíciókat, és a vonalzó és 
a fúrószán egymástól függetlenül 
mozog a megfelelő helyzetbe. A Blum 
korpusztervezőben tervezze meg ké-
nyelmesen a MERIVOBOX-fiókrend-
szert és egy pendrive-val vigye át a 
tervezési adatokat az EASYSTICK-re. 
Az EASYSTICK ezután a pontos pozí-
ciókra áll és lépésről lépésre megmu-
tatja Önnek a furatokat. Így minden 
furat pontosan sikerül és megkönnyíti 
a vasalatok szerelését. 

Lépésről  
lépésre az ötlettől  
az eredményig

Sablonok és ütköztetősablonok
Sablonjaink - melyek nemcsak egyszerűen  
kezelhetők, de a műhelyben és a vevőnél a helyszínen 
is megállják a helyüket - minden nap segítik Önt a 
MERIVOBOX szerelése során, és ezáltal a precízió és 
gyakorlati haszon tökéletes elegyét alkotják. 

Jelölősablon a MERIVOBOX-hoz
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Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. 
Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív 
vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató 
szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a 
globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös 
elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó 
ötleteket.

Több komfort és funkció a bútorok 
mindennapos használata során – 
ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Lakóminőség
Minden egy kézből: sokrétű 

termékpalettánkkal Ön 
megvalósíthatja az aktuális és 

jövőbeli lakástrendeket.

Választék

Világszerte figyelemmel kísérjük 
a lakástrendeket és kutatjuk a 

holnap megoldásait. Ismereteinket 
szívesen továbbadjuk Önnek.

Inspiráció
Mozgásban maradunk. Kíváncsian 
és kutató szellemmel fejlesztünk 
az Ön számára új termékeket és 

szolgáltatásokat.

Innováció

Méretre szabott szolgáltatásokkal, 
az Ön folyamataihoz igazítva 
segítjük az Ön napi munkáját.

Szolgáltatások
Sosem fejezzük be termékeink, 

szolgáltatásaink és saját magunk 
folyamatos fejlesztését.

Minőség

Vállaljuk a felelősséget. A 
partnerségért, munkavállalóinkért, 
a társadalomért és a környezetért.

Bizalom A Julius Blum cég 1952-ben 
kezdte meg működését patkó 

sarokvas gyártásával. Ma 
innovatív vasalatokat szállítunk 

ügyfeleinknek több mint 120 
országba.

moving ideas
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Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

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 Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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