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MERIVOBOX
EDUT

MERIVOBOX on moderni säilytysratkaisu kestävyyttä ja 

laatua arvostavalle. MERIVOBOX -sarjan tuotteissa yhdistyy 

optimaalisella tavalla itävaltalaisen BLUMin korkeat laatukriteerit 

ja vuosikymmenien kokemus. MERIVOBOX -laatikoista on helppo 

suunnitella toimivia kokonaisuuksia ja ratkaista monenlaiset 

säilytystarpeet tyylikkyydestä tinkimättä.

MODERNIT MEKANISMIT 

Laatikon käyttömukavuutta pidetään itsestäänselvyytenä, mutta 

näinkin yksinkertaisen asian takana on runsaasti tekniikkaa. 

Kaikissa MERIVOBOX -laatikoissa on integroitu BLUMOTION 

-vaimennus, jonka ansiosta laatikko sulkeutuu äärimmäisen 

pehmeästi. BLUMOTION sopeutuu kuorman painoon säätäen 

laatikon sulkeutumisliikkeen aina optimaaliseksi. 

Avautumismekanismeja on valittavana useampi, riippuen 

halutaanko laatikot vetimillä vai ilman. TIP ON on vetimettömiin 

vetolaatikoihin saatava näkymätön avausmekanismi, joka 

mahdollistaa laatikoiden avaamisen etulevyn painalluksella. 

Avaamiseen löytyy myös ylellinen, täysin sähköinen SERVO-DRIVE, 

jolloin laatikko avautuu kevyestä kosketuksesta. 

KESTÄVÄ JA KÄYTÄNNÖLLINEN

MERIVOBOX -laatikot ovat käytössä erittäin vakaita ja laatikot voi 

avata kokonaan ulos, jolloin myös perimmäisiin tavaroihin on helppo 

ulottua. Laadukkaiden materiaalien ja vuosien tuotekehityksen 

ansiosta mekanismit kestävät hyvin käyttöä ja jopa satoja tuhansia 

avauskertoja. Laatikoita on useita eri kokoja ja kattava valikoima 

tyylikkäitä lisävarusteita. 

DESIGN

MERIVOBOX -laatikot ovat saatavilla kahdessa ajattomassa värissä, 

Orion-harmaa ja Silkinvalkea. Monipuolisilla laatikkovaihtoehdoilla, 

lisävarusteilla ja E-korkeuden reunavaihtoehdoilla saa muokattua 

isommankin kokonaisuuden omaan tyyliin sopivaksi. Etulevyjen  

taakse ja kaappeihin asennettavilla sisälaatikoilla voi keittiöstä 

rakentaa yleisilmeeltään upean pelkistetyn. 



5 KORKEUTTA

Orion-harmaa Silkinvalkea

MERIVOBOX
LAATIKOT

N korkeus 68 mm

M korkeus 91 mm

K

E

F

Erityismatala laatikko. 

Leivinpaperit, pannunaluset

Aterimet, matalat lokerikot, 

MosaiQ -mausteteline sekä 

veitsi- ja foliotelineet.

korkeus 129 mm

korkeus 192 mm

Korkeat laatikon jakajat ja

lautaset / lautastelineet.

korkeus 256 mm

Esim. kattiloille ja kulhoille.

Kauhat, vispilät ym. ruoanlaittovälineet,

juomalasit ja Ambia-Line -mausteteline.



kiinteä sivu harmaa lasilaita

reelinki lisälaita

E LAATIKON SIVUVAIHTOEHDOT

MERIVOBOX -sarjaan kuuluu viisi eri korkuista laatikkoa, jotka ovat 

miellyttävän hiljaisia ja vakaita käyttää. Merkittävästi lisää säilytystilaa 

saa alla esitellyillä sisälaatikoilla sekä järjestystä erilaisilla lisävarusteilla, 

jotka löydät esitteen kääntöpuolelta.

siSÄLAATIKOT

K / korkea sisälaatikkoM / korkea sisälaatikko

E / korkea sisälaatikko reelingilläE / korkea sisälaatikko



TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöihin 

suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON -avautumis- ja 

BLUMOTION -sulkeutumismekanismi. Vetolaatikko 

avautuu kevyellä etulevyn painalluksella.

BLUM on kehittänyt erinomaiset ratkaisut vetimettömiin keittiöihin. 

SERVO-DRIVE on sähköllä toimiva laatikostojen avausmekaniikka ja 

TIP-ON BLUMOTION on mekaaninen, ilman sähköä toimiva avausme-

kaniikka. Molempien mekanismien avulla laatikko aukeaa painamalla 

etulevystä eikä vedintä tarvita.

SERVO-DRIVE on sähköistetty vetolaatikoiden 

avausmekanismi. SERVO-DRIVE tekee laatikon 

avaamisesta yksinkertaista: Yksi kevyt kosketus 

riittää ja laatikko avautuu pehmeästi. Se myös 

sulkeutuu hiljaisesti ja vaivattomasti. 

Ylellist
ä käyttömukavuutta

Kaikissa MERIVOBOX -laatikoissa on integroitu 

BLUMOTION -vaimennus, jonka ansiosta laatikko 

sulkeutuu sulavan pehmeästi. BLUMOTION 

sopeutuu kuorman painoon säätäen laatikon 

sulkeutumisliikkeen aina optimaaliseksi. Tämä 

ominaisuus on vakiona myös vedinlaatikoissa.

VETIMETTÖMÄT
MEKANISMIT



BLUM on itävaltalainen perheyritys, joka sai alkunsa vuonna 1952, kun 

herra Julius Blum valmisti ensimmäiset komponenttinsa hevosenkenkiin. 

Nykypäivänä Blum on yksi keittiö- ja kalustealan suurimmista yrityksistä. 

Blumilla on kahdeksan tehdasta Itävallassa Vorarlbergin alueella ja neljä 

muualla maailmassa. Blum työllistää lähes 8000 ihmistä. 

Vetolaatikoiden lisäksi Blum valmistaa myös keittiö- ja kalustesaranoita ja 

erilaisia oven nostomekanismeja. Blumin tuotekehityksen ansiosta lukuisat, 

monille tutut keittiön innovaatiot, kuten hidastetut vetolaatikot, ovat saaneet 

alkunsa Itävallassa.

Kalustealan osaamista ja laatua Itävallasta

PERUSTEELLISTA LAADUN TARKKAILUA

Blumilla ollaan todella tarkkoja tekemisen ja 

tuotteiden korkeasta laatutasosta. Yhtiöllä on 

suuri tuotteiden testauslaboratorio, jossa laitteet 

käyvät yötä päivää. Automatisoitu testikoneisto 

avaa vetolaatikoita ja ovia yhä uudelleen ja 

uudelleen. Blum takaa vetolaatikoillensa peräti 

100.000 avautumiskertaa. 

BLUM SUOMESSA  

Kotimainen Hahle Oy on tuonut heloja suoma-

laisiin keittiöihin vuodesta 1964. Hahlella ja 

Blumilla on vuosien yhteinen historia, alkaen 

jo vuodesta 1969. Hankkimasi Blumin tuotteet 

tulevat mitä todennäköisimmin Espoossa 

sijaitsevalta varastoltamme.
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MOSAIQ -tammijakajat ja lokerikot valmistetaan Saksassa 

ensiluokkaisia raaka-aineita käyttäen. Lopputuloksena 

on erittäin korkealaatuiset vetolaatikon varusteet, jotka 

kulkevat muuton mukana uuteenkin kotiin. Koska MosaiQ 

on leveyssuunnassa mittamuuntuva, löytää se paikkansa 

useimmista keittiöistä.

TUtustu koko mallistoon: hahle.fi

MATALAN VETOLAATIKON TARVIKKEET

MOSAIQ
VARUSTEET

MosaiQ pohjayksikkö  152 x 472 x 49 mm

MOSALUSTA

MosaiQ kelmu- ja folioteline 137 x 472 x 45 mm

MOSFOTA

MosaiQ metallijakaja 236 x 236 laatikkoon

MOSJA220HA

MosaiQ laatikko 236 x 236 x 49 mm

MOSLA236TA

MosaiQ laatikko 

300 x 118 x 49 mm

MOSLA300TA

MosaiQ metallijakaja 107,5 x 111 x 43 mm

MOSJA108HA

MosaiQ mausteteline 137 x 472 x 26 mm

MOSMTTA   (yhdistä pohjayksikön kanssa)

MosaiQ veitsiteline 137 x 472 x 49 mm

MOSVTTA   (yhdistä pohjayksikön kanssa)

MosaiQ jakaja 137 x 472 x 37,5 mm

MOSJATA   (yhdistä pohjayksikön kanssa)

MosaiQ lokerikko  300 x 472 x 49 mm

MOSLO300TA



MOS60 

Suositellaan 60 cm leveään vetolaatikkoon. 

Alusta MOSALUSTA

Jakaja jalustaan MOSJATA

Pikkulokerikko x 2 MOSLA300TA

Liitosklipsi x 2 MOSK

MOS80

Suositellaan 80-100 cm leveään vetolaatikkoon. 

Iso lokerikko MOSLO300TA

Pikkulokerikko x 3 MOSLA300TA

Liitosklipsi x 3 MOSK

Koko vetolaatikon 
syvyinen (500 mm)

1.

KORKEAN VETOLAATIKON TARVIKKEET

MosaiQ yhdistysklipsi

MOSK

MosaiQ korkea laatikko 300 x 117,5 x 84 mm

MOSLAK300TA

MosaiQ korkea laatikko 236 x 472 x 120 mm

MOSLAK236TA   

MosaiQ korkea laatikko 236 x 236 x 120 mm

MOSLAKNELITA

MosaiQ metallijakaja 225 x 99 x 102 mm

MOSJAK225HA

MosaiQ lautasteline 340 x 180 x 181 mm

MOSLTTA

VALMIIT 
SETIT:

MosaiQ syvyyssäätöyksikkö 1200 x 150 x 49 mm

MOSPI1200TA



AMBIA-LINE
VARUSTEET

Lokerikko, leveys 100 mm

Orion harmaa ZC7S500RS1

Valkea  ZC7S500RS1VA 

Lokerikko, leveys 200 mm

Orion harmaa ZC7S500RS2

Valkea  ZC7S500RS2VA 

Lusikkalokerikko, leveys 300 mm

Orion harmaa ZC7S500BS3

Valkea  ZC7S500BS3VA 

Korkean laatikon jakaja  370 x 218 x 111 mm 

400 mm ja sitä syvemmille laatikoille

Orion harmaa ZC7F400RSP

Valkea  ZC7F400RSPVA

MAGNEETTI
KIINNITYS

Veitsiteline  410 x 187 x 43 mm

Orion harmaa ZC7M0200 

Mausteteline 356 x 205 x 85 mm

RST / Orion harmaa        ZC7G0P0I 

Säädettävä lautasteline  

170 x 248 x 170 mm

RST / Orion harmaa 

ZC7T0350

Talouskelmu-/folioteline

410 x 187 x 62 mm

Orion harmaa 

ZC7C0000 



POHJAMATOT

POHJAMATTORULLA, leikattava

syvyys 473 mm, pituus 2,5 m

Musta LEM473MU

Valkea  LEM473VA

POHJAMATTORULLA

syvyys 624 mm, pituus 25 m 

Leikattavissa oikeaan mittaan.

Tummanharmaa LEM624HA

LIUKUESTEMATTO, tummanharmaa

472 X 210 mm LEM30MVHA

472 x 310 mm  LEM40MVHA

472 x 410 mm LEM50MVHA

472 x 510 mm LEM60MVHA

472 X 610 mm LEM70MVHA

472 x 710 mm  LEM80MVHA

472 x 810 mm LEM90MVHA

472 x 910 mm LEM100MVHA

SERVO-DRIVE uno jÄTEVAUNUSARJA

Jätevaunusarja, pohjakiinnityksellä

Z10NA20EB 

Sarja sisältää kaikki SERVO-DRIVE jätevaunun

kasaamiseen tarvittavat osat: pohjakiinnike, 

käyttöyksikkö, kuljetussuoja, roiskesuoja, 

verkkolaite & kaapeli, asennusapuväline ja

ruuvikiinnitteiset liikevaimentimet. 

Lisäksi tarvitaan MERIVOBOX laatikko ja pohja. 
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HARMAAT
LOKERIKOT

TUMMANhARMAAT MUOVILOKERIKOT

472 X 210 mm 30LMVHA 

472 X 310 mm 40LMVHA

472 X 410 mm 50LMVHA

472 X 510 mm 60LMVHA

472 X 610 mm 70LMVHA 

472 X 710 mm 80LMVHA

472 X 810 mm 90LMVHA

472 X 910 mm 100LMVHA

Veitsiteline lokerikkoon

Paikat merkitty lokerikoissa yllä.

5 veitselle  VTMHA 

Mausteteline

Paikat merkitty lokerikoissa yllä.

Tumman harmaa   MTMHA

Jakajalokerikko, koivu

278 x 473 x 50 mm

Lakattu   JA30KO 

Musta petsi JA30KOMU

100

Jakajalokerikko, maalattu mdf

278 x 473 x 50 mm

Valkea  JA30KO 

Tummanharmaa JA30KOMU

Lokerikko mdf

Tummanharmaa

278 x 470 x 120 mm

LOK2HA50

LOKERIKKOJA 50 CM SYVIIN LAATIKOIHIN

Lokerikko mdf

Valkea

278 x 470 x 120 mm

LOK2VA50
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