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Vaate- ja lokerokaapit
Kaso Oy

KASO vaate- ja lokerokaapit on suunniteltu käytettäviksi kaik-
kialla missä tarvitaan lukittua säilytystilaa vaatteille ym. henkilö-
kohtaisille tavaroille. Tuotteet täyttävät mitoitukseltaan ja laa-
dultaan SFS 5340 standardin vaatimukset.
Monipuolisesta mallistosta löytyvät tarkoituksenmukaiset kaa-
pit erilaisiin säilytystarpeisiin. Runsaan vakiovarustelun lisäksi
käyttömukavuutta voi lisätä kattavalla valikoimalla lisävarustei-
ta. Oma suunnitteluosastomme suunnittelee myös vakiosta
poikkeavia tuotteita.

Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi kattava valikoima testattuja
turvatuotteita, kuten kassa-, paloturva-, data- ja mediakaapit,
holvit ja holvinovet, tallelokerot ja turvaovet. Kaso Oy tarjoaa
asiakkaalle kokonaisvaltaista palvelua sisältäen suunnittelu-,
kuljetus-, asennus- sekä huoltopalveluita.
Kaso Oy:n toiminnanlaatu perustuu ISO 9001 -laatujärjestel-
mään. Yritys noudattaa EcoStart-ympäristöjärjestelmää ja se
kuuluu myös tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava Kump-
pani -ohjelmaan.
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PRO-VAATEKAAPIT

Premium-vaatekaapit

Pro-vaatekaapit

Pro-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa
on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Suoraprofiili-
set 1mm vahvuiset teräsovet on varustettu tukilistalla, mikä takaa
vahvan ja vääntöjäykän rakenteen. Kaapit saatavana pitkällä tai ly-
hyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saata-
vissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustal-
la. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilman-
poistoon liitettävänä.

Vakiovarusteet

• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• pyyhekoukut ovessa, 2 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

PREMIUM-VAATEKAAPIT

Premium VKV30-3L + PT4-90/35
Viistokatto, lyhyet Premium-ovet, 4-jalkainen teräspenkki

Premium-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Run-
gossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Pre-
miumin muotoiltu, kotelorakenteinen ovi on varustettu kestävällä
3-pistelukituksella. Ilmettä kaapille antaa oven muotoilu sekä mus-
ta vedin, joka suojaa myös oven maalipinnan naarmuuntumisen lu-
kon ympäriltä. Kaapit saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pa-
riovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, sei-
näkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viisto-
kattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.

Vakiovarusteet

• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• pyyhekoukut ovessa, 2 kpl
• 3-pistelukitus terästeljellä ja salpatangoilla
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

Pro VKT40-2L + PT4-80/35
Tasakatto, lyhyet Pro-ovet, 4-jalkainen teräspenkki
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TREND-VAATEKAAPIT

Trend VKT30-3L + KPM 90/30 lakatulla massiivikoivutasolla
Tasakatto, lyhyet Trend-ovet, kiinteä jalustapenkki, putkikenkäteline

GREEN-VAATEKAAPIT

Green-vaatekaapit

Trend-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa
on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on 16 mm
kalustelevyä, joka on päällystetty molemmin puolin laminaatilla.
Oven reunavaihtoehdot ovat lakattu mdf, abs-reunalista ja puu-
reunalista. Kaapit saatavan pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pa-
riovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, sei-
näkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viisto-
kattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.

Vakiovarusteet

• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

Green-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa
on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on teolli-
sesti maalattua tai viilupinnoitettua mdf-kalustelevyä. Kaapit saa-
tavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisi-
nä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiin-
teällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa ko-
neelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.

Vakiovarusteet

• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

Trend-vaatekaapit

Green VKT40-3L + KPM 120/30 lakattu koivulauta istuin
Tasakatto, lyhyet Green-ovet, kiinteä jalustapenkki, verkkokenkäteline
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SOLID-VAATEKAAPIT

Solid VKT30-3L + PM4-90/30, tasakatto, lyhyet maalatut puusäleovet,
4-jalkainen maalattu mäntylauta penkki

Solid-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa
on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on lakattu
puusäleovi, joka on mahdollista saada myös petsattuna tai maalat-
tuna. Puuvaihtoehdot ovat mänty, koivu, pyökki ja tammi. Kaapit
saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkä-
tisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiin-
teällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa ko-
neelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.

Vakiovarusteet

• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

ZET-KAAPIT

Zet-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on
rei'itys katossa, pohjassa sekä osastojen väliseinässä ilmankiertoa
varten. Jokaisen oven takana on käyttäjälle kapeampi 1290 mm
korkea tila sekä joko kaapin ylä- tai alaosassa leveämpi 425 mm kor-
kea tila. Ovet ovat polttomaalattua 1,5 mm terästä. Muut vaihtoeh-
dot ovat akryyli-ikkunoilla varustetut teräsovet, laminaattipintaiset
Trend-ovet sekä maalatut tai viilupintaiset Green-ovet. Kaapit on
saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkija-
lustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen il-
manpoistoon liitettävänä. Lisävarusteena saatavana vaatetanko.

Vakiovarusteet

• vaatekoukut, 3 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

Lisävarusteet

• vaatetanko

Solid-vaatekaapit

Zet-kaapitZet-kaappiin on saatavana lisävarusteena vaatetanko
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Vaatekaappi pitkä ovi

VAATEKAAPIT JA ZET-KAAPIT

Tasakattoisen vaatekaapin (VKT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (VKV) korkeus 2065 mm. Kaapin sy-
vyys 525 mm. Kaappeihin saatavissa Pro-, Premium-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro VKT30-1 L.

Tasakattoisen Z-kaapin (ZVT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (ZVV) korkeus 2065 mm. Kaapin syvyys
525 mm. Z-kaapit saatavissa Pro-, Trend- ja Green-ovilla, jolloin koodaus esim. Pro ZVT30-2.

Koodi Tuote

VKT30-1 L 1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 L 2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 L 3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 L 4-ovinen, lev. 1200 mm

Koodi Tuote

VKT30-1 P 1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 P 2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 P 3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 P 4-ovinen, lev. 1200 mm

Koodi Tuote

VKT40-1 L 1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 L 2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 L 3-ovinen, lev. 1200 mm

Koodi Tuote

VKT40-1 P 1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 P 2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 P 3-ovinen, lev. 1200 mm

Koodi Tuote

ZVT30-1 2-ovinen, lev. 300 mm
ZVT30-2 4-ovinen, lev. 600 mm
ZVT30-3 6-ovinen, lev. 900 mm
ZVT30-4 8-ovinen, lev. 1200 mm

Koodi Tuote

ZVT40-1 2-ovinen, lev. 400 mm
ZVT40-2 4-ovinen, lev. 800 mm
ZVT40-3 6-ovinen, lev. 1200 mm
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Vaatekaappi lyhyt ovi
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Z-kaappi

Kaappien koodaus

VKT - tasakattoinen vaatekaappi
VKT + IV - tasakattoinen vaatekaappi iv-kanavalla
VKV - viistokattoinen vaatekaappi
VKVI - viistokattoinen vaatekaappi iv-kanavalla

ZVT - tasakattoinen Z-kaappi
ZVT + IV - tasakattoinen Z-kaappi iv-kanavalla
ZVV - viistokattoinen Z-kaappi
ZVVI - viistokattoinen Z-kaappi iv-kanavalla
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LOKEROKAAPIT

Lokerokaappien runko on polttomaalattua terästä. Vakiona Pro-ovet, jotka
ovat polttomaalattua 1,5 mm terästä. Muut vaihtoehdot ovat akryyli-ik-
kunoilla varustetut teräsovet, laminaattipintaiset Trend-ovet, viilupintaiset
tai maalatut Green mdf-ovet sekä lakatut, petsatut tai maalatut Solid-puusä-
leovet. Kaapit on myös mahdollista saada ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä.
Lokerokaapin vakiosyvyys on 500 mm (oven kanssa 525 mm), tilauksesta
saatavissa myös erikoismitoilla.

PALOMIESKAAPIT

Kaso-Palomieskaapit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toi-
veiden mukaan.

Vakiovarusteet

• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• vaatekaappivarustus mallissa LK2, sis. hattuhylly, vaate-

tanko ja 3 koukkua

Lokerokaappien lisävarusteet

1. oven postiaukko
2. sähköpistokerasia
3. oppilaslokerikko sisustus malliin LK2, sis. 2 hyllyä ja 3-haaraisen

ankkurikoukun

1.

2.

3.
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LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT230-1 2 lokeroa, lev. 300 mm
LKT230-2 4 lokeroa, lev. 600 mm
LKT230-3 6 lokeroa, lev. 900 mm
LKT230-4 8 lokeroa, lev. 1200 mm

LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT330-1 3 lokeroa, lev. 300 mm
LKT330-2 6 lokeroa, lev. 600 mm
LKT330-3 9 lokeroa, lev. 900 mm
LKT330-4 12 lokeroa, lev. 1200 mm

LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT430-1 4 lokeroa, lev. 300 mm
LKT430-2 8 lokeroa, lev. 600 mm
LKT430-3 12 lokeroa, lev. 900 mm
LKT430-4 16 lokeroa, lev. 1200 mm

LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT530-1 5 lokeroa, lev. 300 mm
LKT530-2 10 lokeroa, lev. 600 mm
LKT530-3 15 lokeroa, lev. 900 mm
LKT530-4 20 lokeroa, lev. 1200 mm

LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LK630-1 6 lokeroa, lev. 300 mm
LK630-2 12 lokeroa, lev. 600 mm
LK630-3 18 lokeroa, lev. 900 mm
LK630-4 24 lokeroa, lev. 1200 mm

LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LK830-1 8 lokeroa, lev. 300 mm
LK830-2 16 lokeroa, lev. 600 mm
LK830-3 24 lokeroa, lev. 900 mm
LK830-4 32 lokeroa, lev. 1200 mm

LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT240-1 2 lokeroa, lev. 400 mm
LKT240-2 4 lokeroa, lev. 800 mm
LKT240-3 6 lokeroa, lev. 1200 mm

LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT340-1 3 lokeroa, lev. 400 mm
LKT340-2 6 lokeroa, lev. 800 mm
LKT340-3 9 lokeroa, lev. 1200 mm

LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT440-1 4 lokeroa, lev. 400 mm
LKT440-2 8 lokeroa, lev. 800 mm
LKT440-3 12 lokeroa, lev. 1200 mm

LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LKT540-1 5 lokeroa, lev. 400 mm
LKT540-2 10 lokeroa, lev. 800 mm
LKT540-3 15 lokeroa, lev. 1200 mm

LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LK640-1 6 lokeroa, lev. 400 mm
LK640-2 12 lokeroa, lev. 800 mm
LK640-3 18 lokeroa, lev. 1200 mm

LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi Tuote

LK840-1 8 lokeroa, lev. 400 mm
LK840-2 16 lokeroa, lev. 800 mm
LK840-3 24 lokeroa, lev. 1200 mm

Tasakattoisen lokerokaapin korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat ja kaapin syvyys 525 mm . Lokero-
kaappi on saatavissa myös seinäkiinnitteisenä ja viistokattoisena sekä eri syvyys- ja korkeusmitoilla.
Kaappeihin saatavissa Pro-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro LKT230-1.
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HYLLY-, NAULAKKO- , SIIVOUS- JA PYYKKIKAAPIT

Naulakkopenkit saa joko 1- tai 2-puoleisina. Runko on polttomaalattua teräsputkea
ja puuosat lakattua mäntyä. Kromatut teräskoukut ovat 150 mm jaolla.
Vakioleveydet ovat 600, 900, 1200 ja 1500 mm.
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1- ja 2-puoleinen naulakkopenkkiNAULAKKOPENKIT

Hyllykaappi kestää kovaakin käyttöä. Kote-
lorakenteiset teräsovet on murtoturvalli-
suuden lisäämiseksi varustettu Abloy-lu-
kolla, 3-pistelukituksella ja takahaalla.
Kaapin leveys on 400 tai 800 mm, korkeus
1915 mm ja syvyys 525 mm.

Vakiovarusteet
• 4 kpl säädettävää hyllyä
• 3-pistelukitus, lukkona Abloy-sarjalukko

ja takahaka
• säätöjalat
• sokkeli

Siivousväline- ja pyykkikaappien mitoitus on sama
kuin muillakin kaapeilla, joten ne voi tarvittaessa
liittää muuhun kalustukseen. Kaappien leveys on
400 mm, korkeus 1915 mm ja syvyys 525 mm.

Siivousvälinekaapin vakiovarusteet
• letkukoukut
• sisälokerikko
Pyykkikaapin vakiovarusteet
• 3 kpl ulosvedettävää lankakoria
• 2 kpl hyllyjä yläosassa
• säätöjalat
• ovessa pyyhekoukut

Avonaulakko on valmistettu samalla
mitoituksella kuin vaate- ja lokero-
kaapit, mikä antaa mahdollisuuden
käyttää eri tuotteita rinnakkain. Kaa-
pin leveys on 900 tai 1200 mm, kor-
keus 1915 mm ja syvyys 500 mm.

Vakiovarusteet
• hattuhylly
• vaatetanko
• kumimatolla varustettu kenkä-

hylly

1-puoleinen
PN060-1, lev. 600 mm
PN090-1, lev 900 mm
PN100-1, lev. 1000 mm
PN120-1, lev. 1200 mm
PN150-1, lev. 1500 mm

2-puoleinen
PN060-2, lev. 600 mm
PN090-2, lev 900 mm
PN100-2, lev. 1000 mm
PN120-2, lev. 1200 mm
PN150-2, lev. 1500 mm
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PENKKIVAIHTOEHDOT
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Penkkien rungot ovat polttomaalattua te-
rästä ja ne on varustettu säätöjaloilla.
Teräslevy-istuimella olevan penkin saa 2-
tai 4-jalkaisena (1. ja 2.)
Muut istuinmateriaalit soveltuvat kaikkiin
muihin penkkivaihtoehtoihin (3. - 6.)
Penkkien leveydet ovat samat kuin kaappi-
en runkoleveydet, joten kaikkia malleja voi
yhdistellä.
Z-kaapeille on ainoastaan kiinteä penkki,
malli nro 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2-jalkainen penkki, polttomaalatulla teräsistuimella, syvyys 350 mm

PT2-30/35 (lev. 300 mm) PT2-40/35 (lev. 400 mm) PT2-60/35 (lev. 600 mm) PT2-80/35 (lev. 800 mm) PT2-90/35 (lev. 900 mm) PT2-120/35 (lev. 1200 mm)

2. 4-jalkainen penkki, polttomaalatulla teräsistuimella, syvyys 350 mm

PT4-30/35 (lev. 300 mm) PT4-40/35 (lev. 400 mm) PT4-60/35 (lev. 600 mm) PT4-80/35 (lev. 800 mm) PT4-90/35 (lev. 900 mm) PT4-120/35 (lev. 1200 mm)

3. 4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm

PM4-30/30 (lev. 300 mm) PM4-40/30 (lev. 400 mm) PM4-60/30 (lev. 600 mm) PM4-80/30 (lev. 800 mm) PM4-90/30 (lev. 900 mm) PM4-120/30 (lev. 1200 mm)

3. 4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 400 mm

PM4-60/40 (lev. 600 mm) PM4-80/40 (lev. 800 mm) PM4-90/40 (lev. 900 mm) PM4-120/40 (lev. 1200 mm)

4. Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, lyhytoviselle kaapille

KPM-60/30 (lev. 600 mm) KPM-80/30 (lev. 800 mm) KPM-90/30 (lev. 900 mm) KPM-120/30 (lev. 1200 mm)

5. Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, pitkäoviselle kaapille, Z-kaapille sekä lokerokaapeille

KKPM-60/30 (lev. 600 mm) KKPM-80/30 (lev. 800 mm) KKPM-90/30 (lev. 900 mm) KKPM-120/30 (lev. 1200 mm)

6. Seinäkiinnitteinen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm

SPM-60/30 (lev. 600 mm) SPM-80/30 (lev. 800 mm) SPM-90/30 (lev. 900 mm) SPM-120/30 (lev. 1200 mm)

Penkkeihin on saatavissa lisävarusteena verkko- tai putkikenkäteline.



SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2013 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38473 tarviketieto – 10

LUKOT

Vaate- ja lokerokaappien lukitukseen löytyy useita eri vaihtoehtoja. Perinteisten avain- ja riippulukkolukitus vaihtoehtojen lisäksi on saata-
vissa erilaisia numero- ja sähkölukitus vaihtoehtoja.

Rungon lisäosat
1. terässokkeli
2. verkkopohja

Tarvikkeet
3. kenkäritilä
4. kasvopeili
5. tarviketasku
6. vaateripustin 3 kpl/pkt
7. välilevy
8. avaimenperä ø 30/100 mm

ja kuminen rannelenkki

Nimet ja numerot
9. nimikorttikehys
10. numerointi, 20 mm siirto-

tarra, musta
11. numerokilpi

LISÄVARUSTEET

Eurolock-sarjalukko Abloy-sarjalukko CL 103C/CL 104C Eurolock-salpalaite Abloy-salpalaite 6106/FIN 216

Real 9041 -numerolukko Eurolock A152 -numerolukko

KONEELLINEN ILMANPOISTO

Sekä viisto- että tasakattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpois-
toon liitettävänä.

Viistokattoisessa kaapissa kokoojakanava (rei’itetty, Ø 100 mm kier-
resaumaputki) kulkee huomaamattomasti kaapin sisällä.

Tasakattoisessa kaapissa kokoojakanava (syvyys 250 mm ja korkeus
95 mm) on asennettu kaapin päälle. Tarvittavat läpiviennit kaapin-
kattoon ja kokoojakanaviin, sekä lähtökaulusten asennukset teh-
dään asennuspaikalla ja näin ollen niiden tekeminen ei sisälly toimi-
tukseen.
Tuote on testattu (Tutkimusselostus nro 01968, 30.10.2000).

Ojmar-raha-/korttilukko Abloy-rahalukko

1.

10.9.

2.

11.

4.

3.

6.5. 7.

8.
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VÄRIT

Runkovärit

Kaappien rungot on polttomaalattu jauhe-
maalausmenetelmällä. Vakiona on kaksi
runkoväriä: RAL 7035 ja RAL 9002.

Ovien värit

Pro- ja Premium-teräsovien vakiovärivaih-
toehtoja on 16 kpl, mallit ohessa. Tilaukses-
ta saatavissa myös muilla RAL-värikartan
sävyillä.

Green MDF-ovien ja Solid-puusäleovien vä-
rit valitaan joko RAL-värikartasta tai
NCS-koodeilla. Puuovet voidaan myös pet-
sata.

Trend-laminaattiovien laminaatit vapaasti
valittavissa saatavilla olevista laminaatti-
mallistoista.

RAL 1003

RAL 2003

RAL 2004

RAL 4008

RAL 6018

RAL 6019

RAL 9010

RAL 5013

RAL 5012

RAL 5014

RAL 9002

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7039

RAL 7024

RAL 3002

Painoteknisistä syistä värimallit eivät täysin
vastaa todellisia värisävyjä.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kaso Oy
PL 27 (Lyhtytie 2)
00751 HELSINKI
Puhelin 010 2713 700
Faksi 09 386 0021
myynti@kaso.fi
www.kaso.fi

Pro Premium Trend Green Solid

Ovimateriaalit

– suoraprofiilinen teräs 1 mm x

– suoraprofiilinen teräs 1,5 mm x

– kotelorakenteinen teräs, muotoiltu x

– laminaatti x

– maalattu MDF x

– viilupinnoitettu MDF x

– puusäle x

Ovityyppi

– lyhyt ovi x x x x x

– pitkä ovi x x x x x

– Z-ovi x x x

– lokerokaapin ovi LK2 x x x x

– lokerokaapin ovi LK3...LK8 x x x

Runkovaihtoehdot

– tasakattoinen vaatekaapin runko x x x x x

– tasakattoinen vaatekaapin runko+iv x x x x x

– viistokattoinen vaatekaapin runko x x x x x

– viistokattoinen vaatekaapin runko+iv x x x x x

– tasakattoinen Z-kaapin runko x x x

– tasakattoinen Z-kaapin runko+iv x x x

– viistokattoinen Z-kaapin runko x x x

– viistokattoinen Z-kaapin runko+iv x x x

– lokerokaapin runko LK2 x x x x

– lokerokaapin runko LK3...LK8 x x x

Penkkivaihtoehdot, lyhyt ovi

– 2-jalkainen teräspenkki x x x x x

– 4-jalkainen teräspenkki x x x x x

– 4-jalkainen puupenkki x x x x x

– kiinteä jalustapenkki x x x x x

– kiinteä suorajalkainen jalustapenkki x x x x x

– seinäkiinnitteinen penkki x x x x x

Lukitusvaihtoehdot

– 1-pistelukitus x x x x

– 3-pistelukitus x

Lukkovaihtoehdot

– Sarjalukko, Eurolocks x x x x

– Sarjalukko, Abloy CL 103C x x x

– Sarjalukko, Abloy CL 104C x x

– Salpalaite, Eurolock x x x x

– Salpalaite, Abloy FIN 216 x x x

– Salpalaite, Abloy 6106 x x

– Real 9041 -numerolukko x x x x

– Eurolock A152 -numerolukko x x x x

– Rahalukko Ojmar, panttaava/palauttava x x x x

– Rahalukko Abloy, panttaava/palauttava x x x x

VAATEKAAPPIEN VALINTATAULUKKO
- valitse vaatekaapin ovi + runko + penkki + lukko

Kaappien hoito-ohjeet

Hoito-ohjeena normaali pölyjen pyyhintä pinnoilta. Jauhemaalatut pinnat puhdistetaan
hankaamattomalla pesimellä tavallisilla puhdistusaineilla, joiden ph-arvo on 5...9.
Käyttöikä noin 20 vuotta. Materiaalitakuu 2 vuotta.


