
MERIVOBOX 
Let’s create



Introduzir um novo sistema box é um trabalho difícil. 
Isto significa não apenas muito esforço em pesquisa 
e desenvolvimento. Precisamos repensar todos os 
processos. Ampliar nossas fábricas. Criar espaço 
para novas instalações de produção especificamente 
desenvolvidas. Fabricar as ferramentas adequadas. 
Coordenar tudo até o último detalhe. Isto também 
inclui embalagem e logística. Grandes esforços 
também são exigidos de nossos clientes e parceiros. 
Desde a transição do processamento, passando pe-
las adaptações na montagem até o treinamento dos 
colaboradores. 

Temos consciência disso. E ainda assim estamos 
convencidos: vale a pena apostar no MERIVOBOX. 
Nosso mais novo sistema box cria uma combinação 
única de lateral estreita, alta estabilidade e monta-
gem simples. Ele marca presença com uma ampla 
gama de programa com poucos componentes e um 
processamento consistente. Deste modo, a guia do 
armário em forma de L e a funcionalidade otimizada 
tornam a plataforma box sistematicamente inovadora. 
O processamento permanece o mesmo. Os ajustes 
são simples. E o design foi várias vezes premiado.

MERIVOBOX. 
Nunca foi tão fácil oferecer versatilidade.
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Impulsionando 
inovações
MERIVOBOX combina quatro inovações: uma plataforma para etapas de fabricação  
simplificadas, um design minimalista com uma linguagem formal própria, um  
novo enfoque de guia de armário com funcionalidade melhorada e um conceito de  
processamento simples e bem elaborado.

Plataforma 
Com poucos componentes, você pode criar  
uma enorme variedade. E ao mesmo  
tempo sua fabricação se torna mais eficiente.  
Versátil e, ainda assim, tão simples.

Design 
As linhas retas e uma linguagem formal  
concisa distinguem a MERIVOBOX.  
Crie móveis variados e bem definidos.  
Minimalista como forma característica.

Função 
MERIVOBOX convence seus clientes por  
toda a vida útil do móvel. O conceito totalmente  
recém-desenvolvido de guias garante um  
deslizamento extremamente suave e uma alta  
capacidade de carga. Suavidade e estabilidade  
ao mesmo tempo.

Processamento 
Um conceito bem elaborado: não importa  
por qual variante você se decida – as etapas  
de processamento permanecem sempre  
simples e as configurações sempre as mesmas. 
Criação de resultados precisos com muita  
facilidade.

Informações detalhadas sobre 
as premiações em: 
www.blum.com/award
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MERIVOBOX | Impulsionando inovações

Ver filme sobre MERIVOBOX
www.blum.com/mvx-image 

5



Uma lateral – muitas possibilidades
A lateral da gaveta forma as molduras  
para o compartimento. Graças à  interface 
integrada da plataforma, podem ser  
utilizadas diversas estruturas: MERIVOBOX 
modular com reling, com BOXCOVER  
ou fechamento metalizado com BOXCAP.  
Uma diferenciação para seus clientes se 
consegue assim tão facilmente.

Uma frente para tudo 
Sempre a mesma posição de furação e a mesma fixação frontal  
são suficientes para a implementação de todo o seu programa com  
MERIVOBOX. Uma frente para todas as variantes de gavetas  
e uma para todas as variantes de extensão frontal. Um argumento  
convincente para um processamento mais rápido.
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MERIVOBOX | Plataforma versátil

Guia de armário como base da plataforma
Apenas uma posição de aparafusamento em altura  
e profundidade para todas as aplicações – seja com  
BLUMOTION, SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION,  
com estabilização lateral ou como gaveta interna.  
Basta perfurar o armário sempre da mesma forma para  
depois decidir que solução deseja instalar.

Simplifique seu  
processo com a  
plataforma versátil
Fabricar móveis com mais facilidade e ainda oferecer  
versatilidade – é o que possibilita o novo sistema  
box MERIVOBOX completamente inovado. Isso torna  
mais fácil atender às necessidades de seus clientes.
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Design característico de lateral 
A lateral estreita é definida por uma  
linha de acento inconfundível que  
garante uma refração emocionante  
da luz.

Transições contínuas 
Para extensões como se fossem  
uma única moldagem: o design bem 
elaborado convence sem transições.

Peças visíveis em metal
Os componentes metálicos e um conceito 
uniforme de cores garantem uma aparência 
de alta qualidade – totalmente sem  
componentes plásticos – também na  
variante modular com reling.

Elemento de branding
Basta deslizar seu próprio branding  
sobre a lateral - sempre de forma  
uniforme na mesma posição.  
A lateral fica completa mesmo sem
o branding do cliente.
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MERIVOBOX | Design exclusivo

Conte com um 
design exclusivo

Reta na parte de dentro 
Assim, você utiliza o espaço  disponível 
até a borda. Especialmente em  
combinação com AMBIA-LINE,  
cria-se uma aparência clara e você  
não perde espaço. 

Capa alinhada 
A linha clara no interior também tem  
o suporte da capa nivelada. Mesmo 
com capa montada, AMBIA-LINE  
pode ser perfeitamente combinada.
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Posição frontal estável
Não importa se vazia ou carregada.  
Uma vez definido, o esquema  
de folgas permanece estável  
e a aparência é de alta qualidade.

Estabilidade vertical e  
capacidade total de carga 
O exclusivo formato em  
L da guia do armário permite 
uma excelente estabilidade. 
E isto em altas capacidades 
de carga dinâmica de 40 ou 
70 kg.

Segurança antidesenganche
A segurança antidesenganche integrada 
garante que a guia do armário e a gaveta 
fiquem unidas com segurança. Um  
desenganche acidental fica descartado.

Alta estabilidade frontal 
Seja uma gaveta ou uma extensão  
frontal – a junção frontal é extrema-
mente estável. Mesmo em frentes  
altas de armários, não há  necessidade 
de uma estabilização adicional.
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MERIVOBOX | Função convincente

Beneficie-se com  
a função convincente

Deslizamento suave sincronizado
Com a sincronização completa, extensões  
abrem de forma especialmente suave.  
A abertura e o fechamento se distinguem  
por uma excelente suavidade no desliza-
mento: uma característica que convence  
os compradores de cozinhas.

Interface para componentes adicionais 
Equipe MERIVOBOX de forma flexível com tecnologias 
de movimento e estabilização lateral – também em 
uma fase posterior de sua fabricação.
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www.blum.com/mvx-installation

Regulagem de inclinação
Você pode definir o ângulo frontal de maneira otimizada com apenas 
alguns passos simples – não importa que altura de lateral seja utilizada.

Montagem e desmontagem rápidas e seguras da frente
Graças à posição de sustentação, você pode enganchar a  
frente de forma confortável, mesmo em uma extensão já enganchada. 
Até mesmo frentes amplas podem ser desmontadas sem esforço,  
inclusive por uma só pessoa.

Utilize nosso aplicativo  
EASY ASSEMBLY  
para obter ajuda em  
todas as questões sobre  
montagem e ajuste.  
www.blum.com/eaapp

Ver filme sobre MERIVOBOX
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Devido ao conceito consistente de plataforma, toda variante MERIVOBOX pode ser implementada com 
rapidez e facilidade. O sistema box dispõe de possibilidades de configuração tridimensionais simples,  
bem assinaladas e facilmente acessíveis para os ajustes adequados de altura, lateral e inclinação, iguais 
em todas as laterais.

Mais eficiência graças 
ao processamento  
bem elaborado

MERIVOBOX | Processamento bem elaborado
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Como uma plataforma box implementada de forma consistente com 
poucos componentes, MERIVOBOX possibilita uma ampla gama de 
programa com processamento constante. Isto facilita os processos de 
fabricação e aumenta a eficiência. 

Gaveta M
A lateral na altura M é uma verdadeira  
polivalente – seja como gaveta ou  
como base para todas as variantes de  
extensões frontais.

Simplesmente oferecendo  
versatilidade

Seleção fácil de ferragens com o 
configurador de produtos on-line em 
www.blum.com/configurator
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MERIVOBOX | Simplesmente oferecendo versatilidade

MERIVOBOX modular  
com BOXCOVER
Criação de extensões exclusivas –  
com elementos de design amplos.

MERIVOBOX modular  
com reling 
Criando um ‘look’ claro, graças aos 
componentes visuais de metal.

MERIVOBOX modular  
com BOXCAP
Basta encaixar a BOXCAP e já  
surge uma extensão lateralmente  
fechada e metálica.
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MERIVOBOX modular  
com reling em cinza indium fosco

A escolha é sua: 
nosso conceito de 
cores coordenadas
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MERIVOBOX | Conceito de cores

MERIVOBOX modular com BOXCAP em cinza-orion fosco

MERIVOBOX modular com BOXCOVER em branco-seda fosco
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MERIVOBOX modular  
com BOXCOVER
Com inserção de vidro,  
causa uma impressão  
de alta qualidade em  
qualquer jogo de luzes.

MERIVOBOX  
na cozinha
Graças às funções convincentes, MERIVOBOX é ideal para a cozinha.  
Independentemente de quais tarefas estejam esperando: com nosso  
mais novo sistema box, os usuários de cozinhas têm os itens armazenados  
sempre visíveis e ergonomicamente disponíveis. Conforme a área de  
emprego, escolha a variante adequada e de total acordo com suas ideias.  
MERIVOBOX é a parceira confiável – e não apenas para cozinhar.  
Por toda a vida útil do móvel.
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MERIVOBOX modular com reling
A variante de extensão frontal com  
reling, além de ser um verdadeiro atrativo,  
é a solução básica de alta qualidade.

MERIVOBOX modular com BOXCAP
Especialistas apostam sistematicamente 
no metal: assim, o traçado de  
linhas claras se distingue ainda mais.

MERIVOBOX | Na cozinha
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MERIVOBOX  
em todos  
os ambientes

No escritório doméstico
Com MERIVOBOX pronta para 
o home office: melhor equipado, 
o trabalho flui mais fácil. Assim, 
há espaço para canetas, blocos 
de escrever ou pastas, que ficam 
imediatamente ao seu alcance.

O que já se revelou ser bem sucedido na cozinha é  
também perfeitamente adequado para outros ambientes.  
A aparência de alta qualidade da MERIVOBOX  
se enquadra perfeitamente em qualquer residência.
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MERIVOBOX | Em todos os ambientes

Na sala
Traga variedade para a extensão: com 
BOXCOVER, MERIVOBOX acentua o estilo 
pessoal na sala. Defina contrastes delibe-
radamente ou harmonize os elementos de 
design.
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No banheiro
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Não importa a área de aplicação:  
MERIVOBOX também faz uma boa figura no  
banheiro. Seja como SPACE TOWER,  
SPACE STEP ou lavabo – aproveite o espaço 
existente da melhor forma possível e facilite  
o seu dia a dia. Você pode atender os desejos  
dos clientes com uma estética desafiadora –  
independentemente da variante.

SPACE TOWER
MERIVOBOX modular  
com reling como  
extensão interna

SPACE STEP
Gaveta na altura N

MERIVOBOX | Em todos os ambientes
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Seja como criado-mudo ou penteadeira – MERIVOBOX  
é a auxiliar prática no dia a dia – que agrada grandes  
leitores ávidos e também pequenas rainhas da beleza. 

No dormitório

24



MERIVOBOX | Em todos os ambientes
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Encontrando o lugar adequado para  
todas as peças de roupas, mantendo  
sempre uma visão geral de tudo.  
Seja para uma viagem de fim de  
semana ou para as próximas férias,  
a mala é feita em pouco tempo. 

No closet
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MERIVOBOX | Em todos os ambientes
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MERIVOBOX também 
convence com altas cargas: 
soluções bem elaboradas, 
como o despenseiro  
SPACE TOWER, criam um 
espaço disponível  valioso. 
Pode ser adaptado em 
dimensões e oferece acesso 
versátil. 

Faça o seu registro  
nos E-SERVICES Blum  
e tenha acesso ao  
configurador de armários.  
www.blum.com/cabinetconfig
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MERIVOBOX | Soluções em armários

Soluções em  
armários

SPACE TWIN 
Mesmo as menores lacunas podem ser  
aproveitadas para se criar ainda  
mais espaço disponível, graças às guias  
de armário deslocadas na diagonal. 
 

Móveis e suas ferragens têm que comprovar seu valor no dia a dia.  
Por este motivo, a Blum pesquisa há muitos anos as necessidades  
do usuário. Assim, surgem sempre novas ideias de como os  
espaços residenciais modernos podem se tornar ainda mais funcionais.

SPACE STEP
A pequena maravilha na base do móvel cria espaço  
disponível adicional e permite que os usuários alcancem  
os níveis altos com facilidade.
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Com seu elegante design de moldura, o sistema de divisões  
internas AMBIA-LINE se adapta perfeitamente à MERIVOBOX. 

AMBIA-LINE –  
Organização em sua 
forma mais bonita

Porta-talheres  
e molduras de gaveta
Tudo tem seu lugar:  
desde o garfo até a  
colher usada para cozinhar. 
Com AMBIA-LINE,  
você sempre mantém a  
visão geral.

Molduras de gavetas
Acessórios de maquiagem ou miudezas  
ficam sempre organizados e acessíveis,  
graças à divisão interna. 

Moldura para extensão frontal
Amantes da arrumação organizam todo o  
guarda-roupas com AMBIA-LINE –  
independentemente da técnica usada para dobrar. 
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MERIVOBOX | AMBIA-LINE

Tudo bem armazenado
Utilize relings transversais e divisores  
longitudinais com flexibilidade e  
adapte a MERIVOBOX de forma otimizada  
a cada item armazenado. 
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Saiba mais sobre as 
4 tecnologias de  
movimento Blum em: 
www.blum.com/4formore

abrindo e fechando
100.000 x 

As ferragens Blum são projetadas para convencer no dia a dia pela 
funcionalidade e durabilidade: com até 100.000 ciclos de movimento. 
Nossas extensões trazem satisfação por toda a vida útil do móvel.
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MERIVOBOX | Tecnologias de movimento

Abertura elétrica e fechamento amortecido
Auxilia na abertura de portas de elevação  
e extensões com um leve toque na frente.  
Fecha leve e silenciosamente graças  
ao amortecimento BLUMOTION integrado.

Fechamento amortecido - mecanicamente 
Fecha todo móvel de forma leve e  
silenciosa – sem depender do peso da extensão,  
da porta ou da porta de elevação.

Abertura mecânica
Abre a extensão por pressão da frente até  
que possa ficar completamente estendida.  
Fecha suave e silenciosamente com um leve  
impulso, graças ao BLUMOTION integrado.

Tecnologias de movimento  
para MERIVOBOX
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Comercialização
Na biblioteca de mídias do marketing, 
você encontra fotos, vídeos, folhetos  
e apresentações profissionais da  
MERIVOBOX. Busque inspirações  
renovadas e convença seus clientes  
no argumento de vendas.

Pedido
Transfira facilmente suas listas de  
itens do configurador de armários e do 
configurador de produtos diretamente 
para a loja on-line de sua revenda.  
Para acelerar suas configurações  
MERIVOBOX, gerencie seus vários  
projetos e modelos de forma  
muito confortável em “Meus projetos”  
e “Minha biblioteca”.

Fabricação
Acelere seu processo de produção  
com nossos configuradores e nossas 
ajudas de montagem adequadas.  
Transfira facilmente pelo formato  
BXF os resultados da planificação  
para a MINIPRESS com EASYSTICK.

Montagem
Deseja montar e ajustar nossas  
ferragens de forma otimizada?  
Nosso aplicativo de montagem  
EASY ASSEMBLY para smartphone  
e tablet auxilia nas questões  
sobre montagem e ajuste. Contém  
instruções e vídeos de montagem  
de todos os nossos produtos.

After Sales Services
Ficaremos felizes em ajudá-lo  
também após a aquisição da  
MERIVOBOX. Sua parceria  
de relacionamento pessoal Blum  
oferece suporte para todas as  
questões sobre nossos produtos  
e serviços.

Concepção, planificação, oferta
Planifique, configure e salve seus  
projetos MERIVOBOX facilmente  
on-line – com nossos configuradores 
gratuitos de produto e de armário.  
Assim, você obtém listas de itens  
completas e testadas para a sua  
oferta ao cliente.

Construção
O configurador de armários auxilia  
na construção do armário e mostra-o 
em 3D. Com o configurador de produtos 
integrado, você encontra as variantes 
correspondentes da MERIVOBOX.  
Além disso, em nosso serviço de dados 
CAD/CAM, você obtém dados  
nos formatos mais comuns para seu 
software de construção.

Nós, da Blum, auxiliamos você ao longo de todo o seu  
processo – desde o marketing, passando pela planificação  
e seleção do produto, até os serviços de pós vendas.  
Aproveite nossos serviços de fácil utilização para seus  
projetos com MERIVOBOX.

Suporte  
eficiente para 
cada passo  
do trabalho

34



MERIVOBOX | Serviços
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BOXFIX E-M

MINIPRESS top com EASYSTICK é o 
seu pacote otimizado de processamen-
to para todas as posições de furos em 
armários e frentes. Com a nova geração 
de máquinas, você executa todas as 
furações verticais e horizontais. Em 
combinação com o EASYSTICK, as 
posições exatas de furos são calcu-
ladas automaticamente e a régua e o 
carro de perfuração se movem inde-
pendentemente para a posição correta. 
Planifique confortavelmente o sistema 
box MERIVOBOX no configurador de ar-
mários Blum e utilize um pen drive para 
transferir os dados da planificação para 
o EASYSTICK. EASYSTICK se desloca 
então para as posições exatas e mostra 
passo a passo as furações. Assim, cada 
furação pode ser feita com exatidão, 
facilitando a montagem das ferragens. 

Passo a  
passo da ideia  
ao resultado

Gabaritos e ajudas de montagem
Na montagem com MERIVOBOX, você conta com  
o auxílio diário de nossos gabaritos, que, além de  
fáceis de manusear, também comprovam seu valor  
na oficina e no local do cliente – e são, portanto,  
a combinação perfeita de precisão e uso prático. 

Gabarito de marcação para MERIVOBOX
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MERIVOBOX | Ajudas de montagem
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Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. 
Para que você possa concretizar suas ideias criativas, 
oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores 
de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona 
são as suas necessidades, as tendências mundiais e 
nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço 
residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.

Mais conforto e funcionalidade 
na utilização diária de móveis – é 

para isso que queremos contribuir.

Qualidade de vida
Tudo a partir de uma única fonte: 

com nossa ampla gama de 
produtos, você pode implementar 

tendências atuais e futuras do 
espaço residencial.

Sortimento

Observamos as tendências 
de moradia no mundo todo e 
pesquisamos as soluções de 

amanhã. Compartilhamos nossos 
conhecimentos com você.

Inspiração
Estamos sempre em movimento. 

Com curiosidade e espírito de 
pesquisa, desenvolvemos novos 
produtos e serviços para você.

Inovação

Com serviços customizados, 
adaptados aos seus processos, 
prestamos nosso auxílio a você 

em seu trabalho diário.

Serviços
Não paramos de melhorar 

constantemente nossos produtos, 
nossos serviços e a nós mesmos.

Qualidade

Assumimos a responsabilidade. 
Pela nossa parceria, pelos nossos 
colaboradores, pela sociedade e 

pelo meio ambiente.

Confiança Julius Blum iniciou nossa viagem 
em 1952 com travas para 

ferraduras. Hoje fornecemos 
ferragens inovadoras para clientes 

em mais de 120 países.

moving ideas
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Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. 
Para que você possa concretizar suas ideias criativas, 
oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores 
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nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço 
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Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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