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ET-3 0906-1512

LAO- JA ARHIIVIRIIULID

Kergkaubariiul �etro on moodulriiul, mis koos-
neb põhi- ja jätkuosadest. Riiul sobib erinevate 
väikeste kaupade ladustamiseks jaemüügis, 
tööstuses, büroodes, kodumajapidamistes, ar-
hiivides, jm. 
Riiul �etro on tugev ning kiiresti ja lihtsalt paigal-
datav.

• Riiuliplaadi paksus – 35 mm
• Riiuliplaadi kandevõimed –150 või 200 kg 

(koormuse ühtlase jaotuse korral)
• Riiuliplaadi kandevõimet on võimalik suu-

rendada (+50 kg) tugevdustalaga
• Külgraami kandevõime – max 2000 kg
• Riiulite reguleerimise samm – 50 mm
• �tandard – galvaniseeritud(Zn) või pulber-

värvitud: postid sinised (R��5007), plaadid 
hallid (R��7035)

KERGKAUBARIIUL METRO

�tandardkõrgused H, mm 2100, 2500, 2900, 4900

�tandardsügavused �, mm 300, 400, 500, 600

�tandardpikkused �, mm 750, 1000, 1170

  1. Küljeplekk
  2. Perforeeritud küljeplekk
  3. Distantsplaat
  4. Perfopost
  5. Riidepuutoru
  6. Tagarist
  7. Rehvistange
  8. Restriiul
  9. Vahejagaja
10. Perforeeritud tagasein
11. Riiuliplaat
12. �ahtel
13. Tagasein
14. �okkel
15. Kapiuksed

Peenkaubariiul �uper 1-2-3 on mõeldud 
kergemate väikesemõõduliste kaupade 
ladustamiseks. Riiulid on valmistatud tsin-
gitud terasest ja on kiirelt ning lihtsa vae-
vaga kokku monteeritavad (ühendused 
poldi/mutri vabad). 
Ühe riiuli tasapinna kandevõime on 140 
– 280 kg, tasapindade reguleerimise 
samm 33 mm. Eeliseks peenkaubariiul 
�etro ees on laiemate, kuni 1800 mm 
laiuste sektsioonide paigaldamise või-
malus ja riiul ei vaja tagariste, seega on 
ta kahelt poolt opereeritav. 
�ee on ainuke riiul, millel on nurgariiu-
li paigaldamise võimalus (ei ole eespool 
segavat posti) ning riiulisüsteemil on ka 
lai valik standardiseeritud tarvikuid. 

SUPER 1-2-3 PEENKAUBARIIUL

�tandardkõrgused H, mm 1972, 2500

�tandardsügavused �, mm 400, 500, 600

�tandardpikkused �, mm 900, 1200, 
1500, 1800

Kasutatakse neid riiuleid ladudes, tööko-
dades, kauplustes ja ka kodudes pani-
paiga ning garaažiriiulina.

�uper 1-2-3 rehviriiul



ET-3 0906-1512   
2(4)

�RKI�TO 2000 liikuvad arhiiviriiulid võimalda-
vad pinda võimalikult tõhusalt kasutusele võt-
ta. Vaja on vaid ühte riiulivahekäiku, tänu mil-
lele saavutatakse võrreldes statsionaarsete 
riiulitega ca 70% lisamahtu. Riiulid on liigutata-
vad nii elektriliselt kui käsitsi. �ükandriiulid on 
ruumisäästlik lahendus mitte väga kiire kauba-
ringlusega laos (nt raamatukogud, hoidlad, 
muuseumid, arhiivid), kuna korraga pole kõigi-
le riiulitele ligipääsu, kuid riiulite maht samas 
ruumis peaaegu kahekordistub.

TÖÖKINDLUS JA TASUVUS 
�ükandriiulite konstruktsioon on äärmiselt liht-
ne, hooldusvaba ja seetõttu töökindel. Jooks-
va riiulimeetri ca 50% kõrgema hinna kompen-
seerib põrandapinna ca 50%-ne kokkuhoid 
vähem kui aastaga.

ERINEVAD VÕIMALUSED 
Veerevankritele saab paigaldada arhiiviriiuleid, 
kergekauba moodulriiuleid, universaalriiuleid või 
ka raskekaubariiuleid ning kasutada kõiki nende 
riiulisüsteemide poolt pakutavaid võimalusi.

D riiuli sügavus
520mm 2x 230mm
555mm 2x 250mm
595mm 2x 270mm
655mm 2x 300mm
695mm 2x 320mm
755mm 2x 350mm
855mm 2x 400mm
1035mm 2x 490mm

infotasku

vänt-
mehhanismiga

elektrilised

käe-
pidemega

850,950
või 1050mm

815,915
või 1015mm

TEHNILISED PARAMEETRIDRelsside erinevad
paigaldusvõimalused

Ruumisäästlik
võrreldes statsionaarse arhiiviga

Kõrgus
5 riiuliga = 1688mm
6 riiuliga = 2063mm
7 riiuliga = 2438mm
8 riiuliga = 2813mm

D

(Vaba ruum riiulite vahel 345mm, k.a lagiriiul)
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ARKISTO LIIKUV ARHIIVIRIIUL

TEHNILISED ANDMED

STATSIONAARNE ARHIIVIRIIUL

�tatsionaarne arhiiviriiul on mugav lahendus 
dokumentide hoidmiseks kontorites ja mujal, 
kus töö intensiivsus on liiga tihe, et paigaldada 
liikuvat arhiiviriiuli süsteemi.

Metallist arhiiviriiuli eelisteks on
• tugevus ja vastupidavus läbipaindele ja niis-

kusele (võrreldes puitriiuliga) – metallkonst-
ruktsioon on vastupidav ning riiulitasapinna 
kandevõime 100 kg

• turvalisus, mida pakuvad riiuli kinnised kül-
jed ja riiuliplaadi tagaserv – dokumendid pü-
sivad kindlalt õiges kohas

• ruumisäästlikkus – külgraam  on vaid 1 mm 
paksune ega raiska seega väärtuslikku ruumi

•  vastavus arhiivieeskirjadele, hea loomulik ven-
tilatsioon (võrreldes tagaseinaga riiuliga)

•  riiuliplaatide kiire ja kerge ümberpaigutami-
se võimalus

•  täpne reguleeritavus – riiuliplaatide reguleeri-
missamm on 35 mm

•  värvivalik – riiulid on pulbervärvitud

TEHNILISED PARAMEETRIDTEHNILISED ANDMED
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KAUBAALUSTE RIIULID

KAUBAALUSE RIIULI 
MODIFIKATSIOONID

�tandardriiulile lisaks võib kaubaaluse riiuli-
komponentide abil luua mitmeid erinevaid 
laolahendusi nt sügavlaadimisriiulid, liikuvad 
riiulid, läbivooluriiulid (FI-FO), kõrglaoriiulid, sa-
telliitsüsteemiga süvalaadimisriiulid.

LIIKUVAD RIIULID
�tatsionaarsete riiulite puhul on vaja palju vahe-
koridore, mistõttu ruumi kasutusefektiivsus on 
ca 30 – 40%. Elektri jõul liikuvate vagunite abil 
saame riiulimassiivid liikuma panna, saavuta-
des vähemalt 70 – 80% efektiivsuse.

SÜVALAADIMISRIIULID
�üvalaadimisriiulites laaditakse kaubaalused 
kandetaladele üksteise järel ja kohakuti nagu 
tupiktänavasse. Äärmiselt kompaktne, sobilik 
väiksema sortimendi ja suurte mahtude korral.

LÄBIVOOLURIIULID (first in first out)
Võrreldes  standardse riiulilahendusega võimal-
davad läbivooluriiulid optimeerida laomahtu 
kuni 60%, samas väheneb tõstuki töömaht 
samuti 60 – 70%. Tihti on väga oluline ka fi-fo: 
esimene alus riiulis läheb ka esimesena välja.

TÄITERIIUL (push-back)
Täiteriiul sobib suurele hulgale sama artikli-
koodiga kaupadele mida võib ladustada 
põhimõttel „first in last out“. Tõstuki töö efek-
tiivsus suureneb kordades võrreldes Drive-IN 
ehk sügavlaadimisriiulitega. 

Kaubaaluste riiulisüsteem City on toode-
tud I�O 9001 nõuetele vastavalt ja on põhja-
maades enimlevinud riiulitüüp. Külgraamid 
on galvaniseeritud, talad ja enamus riiuli lisa-
tarvikuid pulbervärvitud – oranž (RAL2002). 
Tsingitud külgraamid tagavad korrosiooni-
kindluse aastakümneteks ning koonusjas riiuli-
talade kinnitus tagab koormuse suurenedes 
riiulisüsteemi järjest suureneva jäikuse.

1. Turvaraam
2. Külgraamikaitse
3. Postikaitse
4. Riiulitasapind 
 (plekk, rest või vineer)

5. Risttala
6. Kaablirulli kandur
7. �lusesahtel
8. �sfalditald
9. Vaadialus

Külgraamid

Kandevõime
kg

8000 12000 18000

Posti laiused  
Lp

mm

C90 C90 C120

Kõrgused* 
mm

1500
2000
2500

...
8500

4500
5000
5500

..
9500

5000
5500
6000

...
12000

*  Eritellimisel kuni 17000 mm kõrgused külgraamid.
 Riiuli kogupikkus Lk = ∑  (tala pikkus L + posti  
 laius �p) + posti laius �p

Riiulitala Kandevõime**

Alused***
tkKõrgus 

mm
Laius 
mm

Pikkus 
mm

C90 C120

105 45

950 3150 3400 1 x EUR

1200 3000 3200 1 x FIN

1850 2900 3000 2 x EUR

2300 2500 2750 2 x FIN

2750 2100 2330 3 x EUR

130 45

1850 4000 4500 2 x EUR

2300 3700 4000 2 x FIN

2750 3400 3750 3 x EUR

3000 3100 3480 �IX

3300 2800 3150 3 x FIN

3600 2570 2900 4 x EUR

160 50
3300 4200 3 x FIN

3600 4000 4 x EUR

**  Kandevõime kehtib talapaari kohta.
*** Riiulite laius on standardiseeritud vastavalt enamlevinud kaubaaluste mõõtmetele: EUR - 800 x 1200 mm 

või FIN  - 1000 x 1200 mm. �ntud aluste hulga ja tüübi korral on ruumikasutus optimaalne.
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LAOMAAILM AS
Linamäe 2, 76406, Tänassilma küla, Saku vald
Tel. 659 3030
E-post: info@storit.ee
Storitgroup.com 

KONSOOLRIIULID

Konsoolriiulid sobivad pikkade, erimõõduliste kaupade ladustamiseks. Ideaalsed metallprofiilide, torude, plaatmaterjali, puidupakkide, mööbli ja 
lehtmetalli ning isegi kodumasinate ladustamiseks.

Tehnilised andmed
•  Korrosioonivaba (tsingitud)
•  Ühe või kahepoolne
•  Konsoolide fikseerimise samm 
     100 mm
•  Konsoolide kandevõime (Q):
       600 mm / 300 või 500 kg
     1000 mm / 150 või 300 kg

Keskmine konsoolriiul F970

Tehnilised andmed
•  Pulbervärvitud:
    postid – sinised (R��5019)
    konsoolid – punased (R��2002)
•  Ühe või kahepoolne
•  Konsoolide fikseerimise samm 
     200 mm
•  Konsoolide kandevõime (Q):
       max 1500 kg

Raske konsoolriiul TG85

UNIVERSAALRIIULID (LongSpan)

Universaalriiul koosneb külgraamidest ja riiuli-
taladest, millele saab omakorda toetada riiuli-
tasapinna, kui see on vajalik. Riiulitasapind 
saab olla metall (leht või rest), vineer, puitlaast-
plaat vms. �obib keskmise ja suurema kauba 
ladustamiseks, tasapinna kandevõime (Q) on 
332 – 2300 kg. Külgraami kandevõime 2000 kg 
(K – 522), või 4000 kg – (525 B), külgraami posti 
laius on 50 mm. 
Talade kõrgus: 50 - 77 mm.
Riiuli kogupikkus Lk = ∑ (talade pikkus L + 
50) + 50 mm.

Ühepoolne sektsioon

Kahepoolne sektsioon

Saab tellida ka katuse ja tagaseinaga
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