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Kaustisen Elementtivalmiste Oy:llä on yli 
30 vuoden kokemus varasto- ja kellariko-
meroiden valmistuksesta.

Varastokomerot valmistetaan mittati-
laustyönä avaimet käteen -periaatteella.

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat 
lisäksi erilaiset verkkoelementit, kuten 
verkkoseinät, verkko- ja peltiovet, teras-
si- ja aitaelementit sekä julkisivuritilät.
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Metalliset varastokomerot voidaan varustaa yh-
dellä tai useammalla hyllyllä. Hyllyn vakiokoko 
on 400 x 900 mm. Jos komero sijoitetaan seinää 
vasten, komeron takaseinä voidaan jättää pois. 
Komeron ovessa on kiinnikkeet riippulukkoa 
varten sekä paikka huoneiston numerolle.

Materiaalit ja mitat

Seinäelementin materiaalina on metalliverkko, 
jonka silmäkoko on 50 x 50 mm ja vahvuus 3 
mm. Runkoelementti on valmistettu 25 x 25 x 
1,25 mm:n huonekaluputkesta. Oven materi-
aalina on verkko/huonekaluputki. Vakioväri on 
RAL 7040.
Varastokomeron vakiokorkeus on 2250, 2480 ja 
2650 mm. Komeroiden korkeus mitoitetaan si-
ten että seinien ja katon väliin jää n. 50-150 mm 
rako, komeroita ei tehdä kattoon saakka. Yleisin 
oviaukon koko on 800 x 1850 mm (leveys x kor-
keus). Seinäelementit ja ovet voidaan valmistaa 
myös asiakkaan haluamilla mitoilla.

Puiset varastokomerot toimitetaan yleensä 
metalliverkkoväliseinällä varustettuna. Verkon 
silmäkoko on 25 x 25 mm ja vahvuus 2 mm. 
Komeron ovessa on kiinnikkeet riippulukkoa 
varten sekä paikka huoneiston numerolle.

Materiaalit ja mitat

Puisen varastokomeron materiaalina on mänty.
Seinäelementti on koottu 16 x 95 mm:n män-
tylaudoista. Runkoelementin mäntylautojen 
koko on 28 x 42 mm.
Varastokomeron vakiokorkeus on 2250, 2500 
ja 2620 mm. Komeroiden korkeus mitoitetaan 
siten että seinien ja katon väliin jää n. 50-150 
mm rako, komeroita ei tehdä kattoon saakka.
Oviaukon korkeus on 1820 mm ja leveys 680 
mm.

Materiaalit ja mitat

Peltisten varastokomeroiden materiaalina on 
Ruukin polyesteripintainen teräslevy T15-25-
1134, jonka paksuus on 0,5 mm.
Värit valitaan RR-värikartasta.
Runkoelementti on valmistettu 25 x 25 x 1,25 
mm:n huonekaluputkesta.
Varastokomeron runko ja verkko on maalattu 
vakiosävyyn RAL 7040.
Pellin korkeus on 2000 mm ja yläosassa olevan 
verkon mitat ovat 50 x 50 x 3 mm.
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