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Paloturvalliset myymäläkaapit. 

Asiakasystävällisyyttä ja paloturvaa samassa kaapissa.



SECURA PALOTURVA MYYMÄLÄKAAPIT.
Valmistusta jo 60 vuoden kokemuksella. Turvallisuutta ja näyttävyyttä,

kemikaalien ja spraypullojen varastoinnissa.

RUNKO
Runko koostuu sisä-ja
ulkokuoresta jonka väliin on
valettu palobetoni. Rakenne
on erittäin jäykkä ja painava.
Tämä takaa vääntymättömän
rungon ja oven mikä ei
heilu eikä notku. Kaappi
ei myöskään kaadu ovea
avatessa eikä näin ollen
tarvitse ankkurointia.

Led valaistus 
Led valot on asennettu
molemmille sivuille koko
korkeudelle. Erittäin kirkas
led valaistus tuo tuotteet
huomattavasti paremmin
esille kuin pelkästään hyllyyn
laitetut.

Lisävarusteena saatavissa 
reikälevy hylly valuma altaalla.

Lisävarusteena hyllyjen 
välilevyt. 

Vakiona säädettävät jalat.

OVI
Yhdestä kappaleesta
valmistettu. 
Pyöristetyt reunat.
Tyylikäs yksinkertainen
muotoilu, keskittää katseen
kaapin sisältöön.

Ovenkahva 
Ovenkahva on tyylikäs
erittäin tukeva ja mahdollistaa
oven avaamisen vaikka
kyynärtaipeella.

Ovensulkija 
On kiinnitetty ovenkarmiin ja
varustettuna liukukiskolla.
Pehmeä ja tasainen oven
avaus. Ei vie kaappitilaa,
ylähylly kokonaan
käytettävissä.



Paloturvaluokitus

Kaapit täyttävät helposti näille asetetut SP 2369 luokka 1 normit. Olemme asettaneet

tuotteillemme omat vaativammat vaatimukset. Runko on sama kuin paloluokitelluissa

arkistokaapeissamme missä on paloluokitus 60 P NT Fire 017 mukaan. Eli runko selviää

60 min palotestin 900 asteessa kaikilta suunnilta.

Myös lasiovessa on käytetty paremman luokituksen lasia kuin mitä SP 2369 luokka 1

edellyttää, eli lasi on EI30 luokassa. Eli lasi selviää 30 min palotestin. Securalla on yli

60 vuoden kokemus paloturvakaapeista, eli voitte turvallisin mielin valita markkinoiden

tyylikkäimmän ja turvallisimman vaihtoehdon myymäläkaapeiksi.

Paloturva myymäläkaapit saatavissa myös eri värisinä.

RAL värikartan mukaan.



SGS 210

Toimitetaan vakiona kolmella siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin

mahtuu 96 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen ovi,

on vaihdettavissa.

Hyvä tuotteiden näkyvyys
Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen 
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti 
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden näky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäystävällinen
Ovessa on tukeva ja käyttäjäystävällinen kahva. Oven 
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. 
Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana
Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikäle-
vy hylly missä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet 
valuvat valumaaltaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona 
myös sivutuki hyllyille.

Korkea laatu – pitkäikäinen
Myymäläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta 
jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin 
jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon 
ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään 
kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 
2369 Luokka 1 mukaan.



SGS 330

Toimitetaan vakiona kolmella siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin

mahtuu 144 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen

ovi, on vaihdettavissa.

Hyvä tuotteiden näkyvyys
Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen 
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti 
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden näky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäystävällinen
Ovessa on tukeva ja käyttäjäystävällinen kahva. Oven 
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. 
Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana
Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikäle-
vy hylly missä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet 
valuvat valumaaltaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona 
myös sivutuki hyllyille.

Korkea laatu – pitkäikäinen
Myymäläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta 
jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin 
jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon 
ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään 
kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 
2369 Luokka 1 mukaan.



SGS 460

Toimitetaan vakiona viidellä siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin

mahtuu 216 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen

ovi, on vaihdettavissa.

Hyvä tuotteiden näkyvyys
Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen 
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti 
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden näky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäystävällinen
Ovessa on tukeva ja käyttäjäystävällinen kahva. Oven 
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. 
Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana
Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikäle-
vy hylly missä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet 
valuvat valumaaltaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona 
myös sivutuki hyllyille.

Korkea laatu – pitkäikäinen
Myymäläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta 
jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin 
jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon 
ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään 
kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 
2369 Luokka 1 mukaan.



SGS 990

Toimitetaan vakiona ilman hyllyjä, isoja tai lavalla olevia

tavaroita varten. Vaihtoehtoisesti toimitetaan viidellä siirrettävällä

hyllyllä. Kaappiin mahtuu 480 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus

vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.

Hyvä tuotteiden näkyvyys
Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen 
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti 
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden näky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäystävällinen
Ovessa on tukeva ja käyttäjäystävällinen kahva. Oven 
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. 
Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana
Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikäle-
vy hylly missä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet 
valuvat valumaaltaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona 
myös sivutuki hyllyille.

Korkea laatu – pitkäikäinen
Myymäläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta 
jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin 
jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon 
ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään 
kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 
2369 Luokka 1 mukaan.



Toimisto:
Ympäristötukku OY
Veromiehenkuja 3
01510 VANTAA

Varasto:
Ympäristötukku OY
Ilveskuja 10
01900 Nurmijärvi

www.ymparistotukku.fi
p. 020 796 9710
Y-tunnus: 2803859-6


