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 LUKITTAVA KAAPPI 2,  reikälevyt + 2 hyllyä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Perusosa toimiiyksittäisenä kalusteena
• Perusosan mukana 3 hyllyä ja reikälevy
• Kaappiin voi liittää lisäosia
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,   

kokonaiskantavuus 1000 kg/jakso
•  Kaappi: säätötallat 
• 3 lukkovaihtoehtoa 
• Reikälevy pulverimaalattu teräs
Tuotenro 445-SC10040200-45-1

LUKITTAVA KAAPPI 1, 5 hyllyllä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Perusosa toimii yksittäisenä kalusteena
• Perusosan mukana 5 hyllyä
• Kaappiin voi liittää lisäosia
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,  

kokonaiskantavuus 1000 kg/ kaappi
•  Kaappi: säätötallat 
• 3 lukkovaihtoehtoa 
Tuotenro 445-SC10040200-45

    





 


 







  

























    





 


 







  

























    





 


 







  

























    





 


 







  

























AVOHYLLYN PERUSOSA 5 hyllyllä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Perusosa toimii yksittäisenä kalusteena
• Hyllyyn voi liittää lisäosia
• Perusosan mukana 5 hyllyä
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,   

kokonaiskantavuus 1000 kg/jakso
Tuotenro 445-830895-1

LISÄTARVIKKEET

LAATIKKO 6423

100% uusio-polypropeenia
mitat: 400x186x80mm
Tuotenro 6423-30R

LAATIKKO 6410

100% uusio-polypropeenia
mitat: 400x94x80 mm
Tuotenro 6410-30R

LAATIKKO 6420

100% uusio-polypropeenia
mitat: 400x186x80mm
Tuotenro 6420-30R

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1 300X6 MM 268-853216

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  200X6 MM 268-853215

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  150X6 MM 268-853213

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  100X6 MM 268-853211

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  100X4 MM 268-853210 

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  50X4 MM 268-853208 

KANNATIN REIKÄLEVYYN R1  30X3 MM 268-853207
VÄLILEVY 6410

Tuotenumero: 3215-610-30R

VÄLILEVY 6420

Tuotenumero: 3215-620-30R

VÄLILEVY 6423

Tuotenumero: 3125-640-30R
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AVOHYLLYN PERUSOSA reikälevyt + 3 hyllyä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Perusosa toimii yksittäisenä kalusteena
• Hyllyyn voi liittää lisäosia
• Perusosan mukana 3 hyllyä ja reikälevy
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,    

kokonaiskantavuus 1000 kg/jakso
• Reikälevy pulverimaalattu teräs
Tuotenro 445-830895-2

    





 


 







  

























AVOHYLLYN JATKO-OSA reikälevyt + 3 hyllyä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Toimii minkä tahansa perusosan jatkeena
• Sisältää 3 hyllyä, reikälevyn ja yhden päädyn
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,    

kokonaiskantavuus 1000 kg/jakso
• Reikälevy pulverimaalattu teräs
Tuotenro 445-830895-4

AVOHYLLYN JATKO-OSA 5 hyllyllä

• Leveys 100cm, korkeus 200 cm, syvyys 40 cm
• Toimii minkä tahansa perusosan jatkeena
• Sisältää 6 hyllyä ja yhden päädyn
• Yksittäisen hyllyn kantavuus 150 kg,   

kokonaiskantavuus 1000 kg/jakso
Tuotenro 445-830895-3
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PROMART HYLLYREUNALISTA

kirkas 895mm
Tuotenro 445-216040

REIKÄLEVY HYLLYKALUSTEISIIN

Tuotenro 445-852145-45

KANNATIN REIKÄLEVYYN R21  

350X120 MM
Tuotenro 268-831646

KANNATIN REIKÄLEVYYN R43 

238 MM
Tuotenro 268-838373

VINOHYLLY AVOHYLLYYN

Tuotenro 445-201810-J48

LISÄHYLLY HYLLYKALUSTEISIIN

Tuotenro 445-852231-49

PROMART MAINOSTARRA 
HYLLYTYSKALUSTEISIIN
 
Tuotenro PRO-promart-tarra-100x960mm

HYLLYJAKAJAPARI 385x190mm

Tuotenro 445-010005-49

Teräsjakajapari 400 mm hyllyihin 
M500,M750,M900,M1350

Teräsjakajapari 400 mm hyllyihin M500,M750,M900,M1350

Tuotekoodi 010005-49

Leveys mm 385

Syvyys mm 190

ESD Kyllä

RAL-koodi RAL7035

Väri Vaaleanharmaa

Takuu (vuosina) 5

Soveltuu moduuliin M500, M750, M900, M1350

EAN-koodi 6416763075225

Rungon materiaali Pulverimaalattu teräs

Saved from www.treston.com on 31.1.2019

Tarran koko on 100 x 960mm. Tarra käy hyllykaappeihin sekä avohyllyissä olevaan ylälistaan. 
Hyllykaapeissa käytettäessä tarra katkaistaan oven kohdalta liimaamisen jälkeen. 



Asiakasvaraston helppo ja nopea käyttöönotto

Valikoiman määrittely 
yhdessä edustajamme 
kanssa

1
Hyllyjen pystytys 
ja aloitusvaraston 
täyttö 

2
Mobiilisovelluksen 
tunnusten luonti 
ja käyttäjien 
käyttöopastus

3
Itsepalveluvaraston 
käytön aloitus.

4
asiakaspalvelu@promart.fi
www.promart.fi

Toimitukset
sovittuina 
toimituspäivinä

Suomalaiset 
ja kestävät 
hyllykalusteet

Asiakaskohtainen 
tuotevalikoima

Täydennystilaukset
mobiilisovelluksella

suomalainen kas
vu

yr
it

ys

TYÖSKENTELE ILMAN KESKEYTYKSIÄ
– aina oikeat tuotteet saatavilla


