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METALLKAPID
Kõik kapid on valmistatud terasplekist ja pulbervärvitud. Lisaks on võimalik toota erineva töötluse ja paksusega metall-lehtedest – rooste
vabast, galvaniseeritud või happekindlast terasest.

GARDEROOBIKAPID
Tänu tehniliselt uudsele konstruktsioonilahendusele on uued riidekapid kergemad, kuid tugevamad kui eelmise põlvkonna kapid. Efektiivne loomu
lik ventilatsioon saavutatakse läbimõeldud ventilatsiooniavade paigutusega uste ala- ja ülaosas. Garderoobikappe toodetakse kahe laiusega –
300 ja 400 mm.
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S-ustega garderoobikapid
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GARDEROOBIKAPPIDE LISATARVIKUD

Riidekapp otse
põrandal

Madal sokkel
H = 140 mm

Madal jalaraam
H = 140 mm

Kõrge jalaraam
H = 390 mm

Jalaraam koos
pingiga
H = 390 mm
sügavus = 745 mm

USB RIIDEKAPID
Elektriga riidekapp on uudne lahendus digitaalses ühiskonnas.
Kapis on pistikupesa, mis on varustatud kahe USB laadijaga, tagades erinevate elekt
ri- ja elektroonikaseadmete kasutamise üks
kõik, mis ajal.
Keeviskonstruktsioon tagab uste ja korpuse
jäikuse. Ustel on õhuringlust tagav WEMO
perforatsioon, mis on registreeritud tööstuslik disain.

Kasutuskohad
USB riidekapp on ideaalne
• spordisaalides,
• tootmisruumides,
• raamatukogudes,
• koolides jms.
Õige paigutus ruumis ja sihipärane kasu
tamine välistavad hooldustööde vajalikkuse
tulevikus.
Ühest välisest toiteallikast on võimalik jär
jestikku ühendada kuni 20 pistikupesa.
Kaablid on kapi taha peidetavad ja seetõttu
säilib ruumi esteetiline välimus.
Isekleepuvad vahetükid võimaldavad kapi
taga olevaid juhtmeid sirgeks ajada.

Standardvarustuses on kõrgusega 200 mm
ja 22° kaldega katus, mille all asub ühendusmoodul.
Ühendusmoodulil on
• lähtestatav kaitse
• liigpingekaitse
• toitediood pistikupesa teise kapi järjestikuseks ühendamiseks
• kapi tagaküljele paigaldatud statsionaar
ne toitejuhe.

Jalaraam väljatõmmatava pingiga
H = 390 mm
sügavus = 745 mm

Riidekapi kaldkatus,
mis takistab kapi otsa
asjade panemist ja
mustuse kogunemist
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personaALkapid
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bürookapid
Storit/Laomaailma tootevalikus on kõigis standardmõõtmetes metallist büroo- ehk kontorikapid, failikapid ja -sahtlid, kaardisahtlid
(k.a tulekindlad) ja turvakapid.
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SPETSIAALKAPID
Metallkappide valikus suure osa moodustavad spetsiaal- ehk eriotstarbelised kapid.

Töökojakapid

Stendikarpidega laokapp

Kemikaalide kapp

Koristajakapid

Kapil on galvaniseeritud ülespööratud servadega riiulid, mis takistavad
võimalike lekete korral kemikaalide
väljavoolamise. Ventilatsiooniga
ühendamise valmidus.

Kapid on mõeldud koristus
tarvikute – riiete, puhastus
vahendite, ämbrite,
harjade jms hoidmiseks

Pesukapid

Arvutikapid

Ratastel tööriistakapid

Prügikastikapid

Neile on võimalik paigaldada
lisariiuleid, perforeeritud tagaja külgseinu, väljatõmmatavaid
sahtleid.

Ühine raam võimaldab avada kõik
sektsioonid korraga ja paigalda
da nt puhtad rätid kõikidesse bok
sidesse, misjärel saab iga töötaja
avada oma personaalse kambri ja
võtta oma räti. Üks kapisektsioon
on mõeldud määrdunud pesu
kogumiseks.

Aitab hoida väikevahendeid järje
korras ja need on alati käepärast
ning kergesti kättesaadavad.
Laialdaselt kasutusel ladudes, töö
kodades, kauplustes jne

Kaitseb teie arvutit tööstuslikus
või muidu tolmuses keskkonnas
saastumise ja niiskuse ning kõrvaliste
isikute eest.

Ratastel kergesti manööverdatav ja
lukustatavate sahtlite ning ustega
tööriistakapiga saate oma vajalikud töövahendid otse objekti juurde
manööverdada.

Standardvärvitoonide valik (RAL-kataloog)

Kõigil eelpool käsitletud kappidel on valik standardvärve,
mis on kõik ühe hinnaga.
Lisaks nendele on võimalik lisaraha eest tellida värvitoone
kogu RAL-i värviskaala ulatuses.
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Linamäe 2, 76406, Tänassilma küla, Saku vald
Tel. 659 3030
E-post: info@storit.ee
Storitgroup.com

Jäätmete sorteerimist võimaldavad, lõhnade välti
miseks isesulguva kaanega
varustatud kapid aitavad
jäätmed koguda 120 l
prügikotti või sisemisse, tsin
gitud, metallist mahutisse.

