
MERIVOBOX фиоки
Aјде да креираме



Лансирањето на нов систем за фиоки е тешка
работа и бара обемно истражување и развој. 
Сепак, тоа не е сè. Моравме да ги преиспитаме 
сите наши процеси, да направиме проширување
на погоните, да направиме простор за новите и
специјално развиени производствени капацитети.
Моравме да ги произведеме вистинските алатки и да 
координираме сè до последниот детаљ, вклучувајќи го и 
застареното пакување и логистиката. Ова бара огромен 
напор од клиентите и партнерите. Тоа значи промена на 
производствените процеси, нивно адаптирање, па дури и
обука на вработените.

Свесни сме за сето ова, но сме убедени дека MERIVOBOX 
е вреден за целиот труд. Нашиот најнов систем на фиоки 
обезбедува уникатна комбинација за дизајн на тенка страна 
на фиоката, високо ниво на стабилност и лесно склопување. 
Овозможува да креирате широк опсег на фиоки со само неколку 
компониенти, а сите се со истиот лесен процес на склопување. 
Обликот L на профилот на кабинетот е поврзан со максималната 
функционалност, што ја прави платформата за фиоката толку 
иновативна. Склопувањето е секогаш исто, прилагодување 
е едноставо, а MERIVOBOX може да се пофали со наградуван 
дизајн.

MERIVOBOX. 
Никогаш не било толку лесно!
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Иновациски двигатели
MERIVOBOX обединува четири иновации: платформа за поедноставно 
производство, минималистички дизајн за уникатен изглед, нов 
профил на елементот за подобрена функционалност и лесна 
имплементација на добро осмислениот концепт на монтажа.

Платформа
Само неколку компоненти се доволни за да 
го креирате сопствениот широк асортиман. 
Во исто време можете да го направите 
производството на мебелот уште поефикасно. 
Разновидно, но, сепак, едноставно. 

Дизајн
MERIVOBOX може да се пофали со прави 
линии и впечатлив дизајн. Создадете го вашиот 
разновиден и непогрешлив асортиман на 
мебел. Модерниот минимализам се среќава со 
препознатлив дизајн.

Функционалност
MERIVOBOX ќе биде инспирација за вашите 
клиенти за целиот животен век на мебелот. 
Новоразвиениот концепт на профилот на 
елементот обезбедува исклучително непречена 
акција и висока носивост заедно со лесно 
лизгање и зголемена стабилност.

Монтажа
Добро осмислен концепт. Без разлика за кој 
модел ќе се одлучите, монтажата ќе биде 
секогаш едноставна, а прилагодувањето 
секогаш исто. Исклучително е лесно да се 
постигнат одлични резултати на прецизност.

Детални информации за 
наградите можете да најдете на: 
www.blum.com/award

04



Погледнете го видеото на MERIVOBOX
www.blum.com/mvx-image
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Производ на 

Една страна од фиока - 
безброј можности
Страниците на фиоката ја формираат 
рамката на фиоката. Интегрираниот 
интерфејс на платформата го олеснува 
додавањето на различни компоненти.
MERIVOBOX модуларен со релинг со BOX-
COVER или затворена метална страна со 
BOXCAP. Затоа е исклучително лесно да се 
креира разноликост за вашите клиенти.

Еден фронт за сите
Истата позиција за дупките и предниот спојник за 
фронт го има на целиот асортиман на MERIVOBOX. 
Еден фронт може да се најде во сите опции за фиоки 
со висок преден дел. Ова е добар аргумент за побрзо 
склопување на фиоката.
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Поедноставување на 
процесот со разновидна 
платформа
Комплетно новиот систем за фиоки MERIVOBOX 
овозможува едноставност во производството и голема 
разновидност за полесно исполнување на барањата и 
потребите на вашите клиенти.

Профил на елементот како основа на платформата

Можете да ја користите истата позиција за фиксирање 
(висина и длабочина) за сите апликации – без разлика 
дали е тоа со BLUMOTION, SERVO-DRIVE ИЛИ TIP-ON 
BLUMOTION, со странични лизгачи или за внатрешни 
фиоки. Едноставно направете дупка на елементот 
секојпат на ист начин и потоа одлучете кое решение 
сакате да го инсталирате.

07



Производ на 
8

Тивки отворања
Тивките отворања се клучна 
карактеристика на добро 
осмиследниот дизајн за 
практично и непречено 
извлекување на фиоката.

Видливи метални делови
Металните компоненти и конзистентната шема 
на бои обебедуваат изглед со врвен квалитет 
без најлонски компоненти, дури и за верзија 
со релинг.

Карактеристичен дизајн 
на страната на фиоката
Тенката страна на фиоката има 
карактеристична дизајнерска 
линија која создава возбудливи 
рефлексии на светлината.

Можност за брендирање
Ова можете да го направите со 
едноставно поставување во една иста 
позиција нa додатокот. Доколку не 
сакате брендирање, тогаш страните 
на фиоката имаат елегентен изглед и 
без елемент за брендирање.
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Одлучете се за 
уникатен дизајн

Покривно капаче со 
натпис
Јасната линија на 
внатрешноста е заокружена 
со покривно капаче со 
логото на Blum. Исто така, 
AMBIA-LINE, организацијата 
за фиоки може совршено 
да се комбинира дури и 
со монтирано покривно 
капаче.

Прави линии во внатрешноста
Фиоката во внатрешноста е со рамни 
линии и ви овозможува да искористите 
простор за складирање до самиот 
раб. Комбинирајте со AMBIA-LINE за 
да создадете прекрасни ентериери 
и да го максимизирате достапното 
складирање.
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Осигурувач на извлекување
Вградениот осигуруваќ за 
извлекување на фиоката гарантира 
дека лизгачот и фиоката се безбедно 
поврзани. Случајното отстранување е 
невозможно.

Висока стабилност на 
предниот дел
Предниот додаток е исклучително 
стабилен и за фиоки и за 
извлекување со високи фронтови. 
Не е потребен дополнителен 
стабилизатор дури и кога се 
имплементираат високи фронтови 
на елементот.

Вертикална стабилност и 
целосна носивост
Благодарение на уникатната 
L-форма на лизгачот, MERIVOBOX 
системот за фиоки е исклучително 
стабилен и има поголема 
динамичка носивост од 40 до 70 
килограми.

Стабилна позиција на 
фронтот
Без разлика дали е празна или 
целосно натоварена, позицијата 
на фронтот е стабилна. Откако 
ќе се прилагоди, просторот меѓу 
страните на фиоката ќе остане 
усогласен за да се создаде 
хармоничен изглед.Производ на 
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Искористете ги придобивките 
од убедливата функционалност

Синхронизирано лесно лизгање
Благодарение на целосната синхронизација 
извлекувањата се прават со неверојатна 
леснотија. Новиот Box систем се 
карактеристира со лесно отворање и затворање 
што ќе ги убеди купувачите на кујната.

Синхронизирано лесно лизгање
Благодарение на целосната синхронизација 
извлекувањата се прават со неверојатна 
леснотија. Новиот Box систем се 
карактеристира со лесно отворање и затворање 
што ќе ги убеди купувачите на кујната.
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Производ на 

Адаптација

Со само неколку чекори можете да направите адаптирање 
на конекторската плочка без разлика која е висината на 
страната на фиоката што ја користите.

Брза, сигурна монтажа и отстранување на фронтовите

Благодарение на положбата лесно можете да го 
вметнете фронтот, дури и кога веќе е поставен системот 
за извлекување. Широките фронтови може да бидат 
отстранети лесно и од само едно лице.

Користете ја нашата апликација 
EASY ASSEMBLEY за да ги најдете 
одговорите на кое било прашање 
што го имате во врска со 
монтажата и прилагодувањето. 
www.blum.com/eaapp
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Подобрете ја ефикасноста со 
добро осмислена монтажа
Секоја опција MERIVOBOX може да се имплементира брзо и лесно 
благодарение на конзистентниот концепт на платформата. Системот 
за фиоки има едноставни, јасно означени и лесно достапни 
тродимензионални опции за прилагодување на страните и висината, 
кои се исти за секоја страница од фиоката.
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Производ на 

Лесен начин да се 
понуди разновидност
MERIVOBOX се заснова на концепциска платформа за 
да може да се креира широк спектар на фиоки со само 
неколку компоненти и со лесен процес на монтажа. 
Ова ги поедноставува производствените процеси и ја 
зголемува ефикасноста.

Фиока М
Фиоките со висина М на страните 

се вистински уред-фиока, но 

и основа за сите системи за 

извлекување со висок фронт.

Изборот на оков е олеснет со 
онлајн продукт конфигураторот.
www.blum.com/configurator
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MERIVOBOX со релинг

Направете чист дизајн 
со употреба на метални 
компоненти.

MERIVOBOX со BOXCOVER

Создадете уникатни фиоки со 
дизајнерски елементи.

MERIVOBOX со BOXCAP

Едноставно прицврстете го 
BOXCAP и ќе имате метална 
фиока со затворени страни.
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Производ на 

Изборот е ваш: 
Нашиот координиран 
концепт на боја

MERIVOBOX во 
индиум сива мат

16



MERIVOBOX со BOXCAP во орион сива мат.

MERIVOBOX со BOXCOVER во свилена бела мат.
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Производ на 

MERIVOBOX со BOXCOVER
Стаклените елементи на дизајнот 

ја доловуваат светлината и 

креираат елегантен впечаток.

MERIVOBOX 
во кујната
Импресивната употреба која ги поседува, го прават MERIVOBOX 
идеален за кујна. Новиот систем за фиоки гарантира јасна видливост 
и ергономски пристап до сите предмети кои ќе бидат складирани. 
Одберете го вистинскиот модел, кој одговара на вашите преференции. 
MERIVOBOX е доверлив партнер и не е само за готвење. За целиот 
животен век на мебелот.
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MERIVOBOX со релинг
Опцијата за извлекување со висок 

фрoнт со релинг е вистински магнет 

за очи и решение со врвен квалитет, 

солуција за почетно ниво.

MERIVOBOX со BOXCAP
Експертите постојано се одлучуваат за 

метал. Го акцентира јасниот дизајн.

19



Производ на 

MERIVOBOX 
во домот
Системот за фиоки што ја докажува својата 
предност во кујната, идеално е прилагоден за 
другите простории од домот. Врвниот квалитет на 
изгледот на MERIVOBOX беспрекорно се вклопува 
во секој дом.

Во работната соба

Опремете ја вашата домашна 
канцеларија со MERIVOBOX 
и направете го клучниот 
момент за работата од дома. 
Пенкалата, тефтерите и 
папките се таму каде што 
треба да бидат и во секој 
момент се при рака.
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Во дневна соба

Внесете разновидност кај фиоките: 
Комбинирајте го MERIVOBOX со BOXCOVER за 
да го истакнете вашиот личен стил во дневната 
соба. Користете дизајнерски елементи за да 
создадете смели контрасти и неверојатна 
хармонија.
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Производ на 

Во бања
22



SPACE STEP
Фиока со висина N

SPACE TOWER
MERIBOBOX со 
релинг со внатрешно 
извлекување.

Без оглед на аплаикацијата, MERIVOBOX 
изгледа исто толку добро и во бањата. Без 
разлика дали е тоа во форма на SPACE TOWER, 
SPACE STEP или во елемент, максимизирајте 
го постоечкиот простор и олеснете го 
секојдневниот живот. Зачудувачкиот дизајн 
ви овозможува да ги исполните барањата 
на клиентите без разлика за која верзија ќе 
одлучат.
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Во спалната
MERIVOBOX е практичен за секојдневна употреба. 
Покрај тоа има своја намена и за домашна 
библиотека, а може да се искористи и за чување на 
шминките.

Производ на 
24



25



Во гардероберот
Најдете го вистинското место за секое парче облека 
и секогаш одржувајте го редот. Без разлика дали се 
подготвувате за викенд патување или за следниот 
одмор, вашиот куфер ќе биде спакуван за многу 
кратко време.

Производ на 
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MERIVOBOX 
импресионира дури и 
кога е тешко натоварен: 
софистицираните решенија 
како што е SPACE TOWER, 
кој создава вреден простор 
за складирање. Може да се 
најде во различни вишини 
и ширини и обезбедува 
целосен пристап.

Регистирајте се на Blum E-SERVICES и 
добијте пристап до конфигураторот на 
елементот:
www.blum.com/cabinetconfig

Производ на 
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Решенија за елемент
Мебелот и опремата треба да ги издржат ригорозните потреби 
за секојдневното користење. Blum со години ги истражува 
потребите на корисниците. Благодарение на истражувањето кое 
го направивме постојано доаѓаме до нови идеи за да можеме да ги 
направиме модерните средини за живеење уште пофункционални.

SPACE STEP

Паметното решение за цоклата создава 
дополнителен простор за складирање и им 
овозможува на корисниците лесен пристап до 
повисоки нивоа на складирање.

SPACE TWIN

Профилите на елементот овозможуваат 
малите празнини да се претворат во 
вреден простор за складирање.
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AMBIA-LINE 
– најдобрата 
организација
Елегантните рамки на системот за внатрешна 
поделба AMBIA-LINE совршено го надополнуваат 
MERIVOBOX.

Организатор за прибор за 
јадење
Сè да биде таму каде што 
треба, од вилушки до 
дрвени лажици. AMBIA-LINE 
дава јасна видливост на 
сите елементи кои се во 
фиоката.

Рамка за фиока
Без разлика дали се работи за четки или 
за други додатоци за шминкање, сè е 
секогаш уредно и при рака благодарение на 
внатрешниот систем за поделба.

Рамка за фиока со висок фронт
Доколку сакате работите да ги одржувате уредни 
тогаш AMBIA-LINE е вистинското решение за 
организирање на целата гардероба без разлика 
на техниката на диплење алишта која ја користите.

Производ на 
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Сè е убаво и уредно
Страничните прегради може да се постават флексибилно 
за да можете да го прилагодите MERIVOBOX за да одговара 
на предметите за складирање.
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100.000 циклуси на 
отворање и затворање
Blum фиоките се дизајнирани за да ве импресионираат 
секојдневно со нивната функционалност и издржливост. 
Тие поминаа низ дури 100.000 циклуси на отворање и 
затворање. Како резултат на тоа, нашите извлекувања 
се задоволство да се користат за целиот животен век на 
мебелот.

Регистирајте се на Blum E-SER-
VICES и добијте пристап до 
конфигураторот на елементот:
www.blum.com/cabinetconfig
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Технологии на движење 
за MERIVOBOX

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON

Механичко меко затворање

Меко и лесно затворање за целиот 
ваш мебел, без разлика кои е тешко 
извлекувањето на фиоката или 
ѕидниот елемент на фронтот.

Електрично отворање и меко 
затворање

Ѕидните елементи се отвораат 
со еден допир. Мекото и лесно 
затворање е благодарение на 
интегрираниот механизам 
BLUMOTION.

Механичко отворање

Фиоките се отвораат со еден допир 
овозможувајќи им на корисниците 
лесен пристап до отворот на 
предните рабови. Тие се затвораат со 
нежно пристискање благодарение 
на интегрираниот BLUMOTION.
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Ние во Blum ќе ви дадеме поддршка 
во текот на целиот синџир на процеси 
– од маркетинг, планирање и изборна 
производи до услуга после продажбата. 
Искористете ги предностите на нашите 
кориснички услуги за вашите проекти со 
MERIVOBOX.

Поддршка на 
секој чекор

Маркетинг
Во делот за маркетинг ќе 
најдете професионални 
фотографии, видеа, 
брошури и презентации од 
MERIVOBOX. Добијте нова 
инспирација и искористет 
го нашиот материјал за да ги 
убедите вашите клиенти во 
разговорите за продажба.

Концепт, планирање, 
цитати
Планирајте, конфигурирајте 
и зачувајте ги вашите 
MERIVOBOX проекти онлајн 
со леснотија – со нашиот 
бесплатен конфигуратор на 
производи и елементи. Ова 
ви овозможува да добиете 
проведени и целосни понуди 
за вашите клиенти.

Дизајн
Конфигураторот на елементот 
ви помага да дизајнирате 
елементи и да ги прикажувате 
во 3D. Можете да ги најдете 
соодветните опции на 
MERIVOBOX користејќи го 
интегрираниот конфигуратор 
на производи. Нашата услуга 
CAD/CAM ви обезбедува 
податоци во најчестите 
формати за вашиот софтвер за 
дизајн.

Нарачување
Едноставно префрлете го 
вашиот избор на делови од 
елементи и конфигураторот 
на производи директно 
во онлајн продавницата. 
За да ги забрзате вашите 
конфигурации на MERIVOBOX 
можете лесно да управувате 
со вашите различни проекти 
и шаблони под „My projects“ и 
„My library“.

Производство
Користете ги нашите 
конфигуратори и соодветни 
уреди за монтажа за 
да го забрзате вашиот 
производствен процес. 
Едноставно користет ги 
датотеките BXF files и EASY-
STICK за да направите 
трансфер на резултатите од 
планирањето на MINIPRESS.

Монтажа
Прецизната инсталација и 
прилагодувањето се важни 
за вас. Нашата апликација 
EASY ASSEMBLY за паметни 
телефони и таблети ги 
содржи сите одговори за 
прашањата кои можеби ги 
имате во врска со монтажата 
и прилагодувањето на нашите 
окови. Содржи инструкции за 
инсталација и видеа за сите 
наши производи.

Постпродажни услуги
Со задоволство ви нудиме 
континуирана поддршка 
откако ќе го купите MERIVO-
BOX. Во Blum со задоволство 
ќе одговорат на сите прашања 
што можеби ги имате за 
нашите производи и услуги.
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Од идеи до 
резултати, 
чекор по чекор

BOXFIX E-M

Шаблон за означување за MERIVOBOX

Шаблони и монтажа
Испробани и тестирани во секојдневни 
ситуации, нашите шаблони го олеснуваат 
монтирањето на MERIVOBOX. Тие се 
совршена комбинација на висока 
прецизност.

MINIPRESS се топ комбинација 
со EASYSTICK е вашиот врвен 
производствен пакет за сите 
операции на дупчење на елементи 
и фронтови. Новата генерација 
на машини ви овозможува да 
ги извршите сите вертикални и 
хоризонтални операции на дупчење.

Во комбинација со EASYSTICK, за вас 
се пресметуваат прецизни позиции 
за дупчење, а линијарот и единицата 
за вертикално дупчење автоматски 
се префрлаат во вистинската 
позиција. Конфигураторот на Blum 
елементот го олеснува планирањето 
на системот за фиоки MERIVOBOX. 

Пренесете ги вашите податоци за 
планирање на EASYSTICK со помош 
на USB стик. EASYSTICK потоа се 
движи во точните позиции и го 
прикажува дупчењето чекор по 
чекор. Секоја опрација на дупчење 
е прецизна обезбедувајќи дека 
оковите можат да бидат лесно 
вметнати.

Производ на 
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Инспирација
Веруваме дека идеите 
можат да го движат светот. 
Нудиме иновативни окови, 
инспиративни концепти на 
мебел и соодветни услуги за 
да можеме да ги претвориме 
вашите идеи во реалност. 
Водени од вашите потреби, 
меѓународните трендови и 
заедничката визија за подобар 
квалитет на живеење дозволете 
ни да работиме заедно за да 
создадеме подвижни идеи.

Производ на 
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Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во 
поголема удобност и 
функционалност кога го 
користите мебелот.

Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата 
широка палета на производи 
ви овозможува да бидете 
во тек со сегашните и идни 
трендови.

Инспирација

Ги следиме светските 
трендови и се стремиме 
да креираме решенија за 
иднината. Сакаме да ги 
споделиме нашите сознанија 
со вас.

Иновации

Остануваме во движење. 
Љубопитноста и 
истражувачкиот дух не 
движат за да развиваме нови 
производи и услуги за вас.

Услуги

Ги поддржуваме вашите 
секојдневни акции со 
проспособени услуги 
адаптирани на вашите 
процеси.

Квалитет

Постојано се стремиме 
да ги подобриме нашите 
производи и услуги.

Доверба

Ја преземаме одговорноста 
за партнерствата, нашите 
вработени, општеството и 
животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето 
патување во 1952 година 
со столбови од потковица. 
Денес снабдуваме клиенти 
во повеќе од 120 земји со 
иновативни окови.
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