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Kasten
Vario-siirtohylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt-toimistoon/Kasten-Vario-siirtohylly/ for the latest information.
Kasten Vario-siirtohylly is a product in
the category

Kasten-siirtohyllystöillä tehokasta tilankäyttöä
lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.
Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1
hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää
säilytystilaa.

Siirtohyllyt toimistoon
Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT sähkösiirtohyllystö
Compactus Dynamic Pro XT sähkösiirtohylly
Kasten Vario-siirtohylly
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.

Siirtohyllyt toimistoon › Kasten Vario-siirtohylly
>

Kuvaus

Kasten Vario-siirtohylly on edustavan näköinen säilytyskaluste,
joka voidaan verhoilla muuhun kalustukseen sopivaksi.
Moduulirakenteensa ansiosta se on helposti siirrettävissä ja
laajennettavissa.
Kiskoja ei kiinnitetä lattiaan, joten Vario-siirtohyllystö voidaan asentaa
erilaisille lattiapinnoille mm. parketille ja erilaisille laatoille.
Vario-siirtohylly mukautuu sisustukseen ja yhtenäinen ilme
kalustuksessa luo viihtyisyyttä.
Myös myymälöiden lähivarastot ovat Vario-siirtohyllyn ominta aluetta.
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Tuotteet
VARIO-siirtohylly on tilaa säästävä säilytysjärjestelmä.
Tilansäästö
Mahdollistaa uuden työpisteen sijoittamisen.
Lähes kaksinkertaistaa säilytyskapasiteetin.

Huomio ulkonäköön ja viihtyisyyteen
Kauniit peitelevyt ja lattialevyt ympäristöön soveltuen luovat haluamasi
tunnelman.
Peitelevyt voivat olla mieleiseesi sävyyn maalattua terästä tai MDF-levyä puupintaisena.
Siirtohyllystö on edustava myös sijoitettuna keskilattialle toimien tilanjakajana, jolloin se voi palvella useamman käyttäjän
säilytystarvetta.
Matalalla Vario-siirtohylly järjestelmällä säilytät avotoimistoynpäristön tunnelman.
Käyttölaitteena voi olla veivi tai vetokahva.

Turvallisuus
Lattialukolla suljet hyllystön asiattomilta käyttäjiltä.
Pariovilla voit lukita haluamasi hyllyväliköt
Veivilukolla varmistat hyllystön käytön vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan.

Laatu
Vario-siirtohylly on korkealaatuisesti valmistettu ja sen ulkonäkö on viimeistelty.
Hyllystö on valmistettu standardin SFS 5187 mukaan.
Laatujärjestelmällemme on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti.

Tekniset tiedot

2/4

kasten.fi
(019) 36251

Tekniset tiedot

Siirtohyllyt toimistoon › Kasten Vario-siirtohylly

Lattia
Alumiiniprofiilikiskot kiinnitetään asennuslattiaan, jonka reunoilla olevien
nousulistojen ansiosta hyllykäytävään pääsy on helppoa ja esteetöntä.
Kiskoja ei tarvitse kiinnittää rakennuksen lattiaan.

Mitat
Siirtohyllyn nimellispituus max. 6000 mm.
Käytettävät moduulien välikköpituudet 900 ja 1000 mm.
Siirtohyllyn nimellissyvyydet : 2x250, 2x300, 2x400 ja 1x400.
Siirtovaunun korkeus lattiasta 124 mm.
Hyllykorkeudet alkaen 1497 (+vaunu 124) aina 2601 (+vaunu124 ) mm asti 11,5 mm välein.
Hyllytason syvyydet 250, 300, 400 mm.
Hyllytason pituudet 900 ja 1000 mm.
Muita mittoja voimme valmistaa erikoistilauksesta.

Kantavuustiedot
Välikkökuorma max. 375 kg.
Hyllytasokuorma max. 80 kg tasaista kuormaa.
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Lisäosat
Vetotaso

Riippukansiovetokehys

Hyllytason alle tai sen tilalle
asennettava liikkuva taso, joka toimii
apupöytänä. Toisin päin
käännettynä sopii myös pienten
tavaroiden säilyttämiseen.

Dokumenttien säilyttämiseen
riippukansioissa.

Lehtitaso

Jakolevy
Jakolevyt ovat korkeudeltaan
täysimittaisia ja niiden avulla
voidaan hyllyväli lokeroida.

Kirjatuki

Kirjatuki X-malli

Tukee aineistoa ja auttaa niitä
pysymään pystyssä.

Tukee aineistoa ja auttaa niitä
pysymään pystyssä.

Pariovi
Lukolla varustettu oviyksikkö, jonka
avulla hyllyköstä muodostuu kaappi.
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