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Käytännölliset
keittiömekanismit

Uusi kuukausittain ilmestyvä 
uutiskirje asiakkaillemme

sekä muut toiminnalliset tarvikkeet 
keittiöön ja vaatesäilytykseen



Starax on keittiö- ja kalustetarvikkeisiin erikoistunut yritys, jonka tuoteryhmiin kuu-
luvat mm. toiminnalliset laatikot, ergonomiset alakaappien karusellimekanismit, 
tarvikevaunut, allaskaappien korit sekä tarvikkeet vaatesäilytykseen ja kylpyhuonee-
seen. Starax seuraa alan muuttuvia trendejä ja innovaatioita ja tarjoaa tuotteita jotka 
helpottavat arkea kodeissamme. Katso viereiseltä sivulta Starax-uutuudet!

Skannaa QR-
koodi ja katso 
kuvasto keittiö-
mekanismeista ja 
koreista:

Hyvä asiakkaamme,
Haluamme kertoa teille uusista tuotteistamme ensimmäisten joukossa ja muistuttaa teitä laajasta valikoimastam-
me, josta löydät laadukkaat, mutta silti edulliset ratkaisut keittiö- ja kalusteteollisuuteen. Päivitämme jatkuvasti 
uutuustuotteita verkkosivuillemme. Osoitteesta www.ejh.fi voit myös ladata kaikki kuvastomme, sekä kirjautua 
verkkokauppaamme. Meillä on laaja, globaali yhteistyöverkosto jonka avulla pystymme toteuttamaan mitä erilai-
simmat toiveet, joten kysy reippaasti lisää!

Tarvikemyynti: 020 7689 530   /   tarvikkeet@ejh.fi

PUTKIJALKA 101 KROMI SÄÄDÖLLÄ

KOODI PITUUS

061710 100 mm

061715 150 mm

061720 200 mm

061725 250 mm

061730 300 mm

Laajasta valikoimastamme löydät mm. 
sokkelijalat, putkijalat ja kalustepyörät monenlaisiin tarpeisiin. 
Uutuutena tukeva, kromattu putkijalka säädöllä.

Kalustejalat ja -pyörät

UUTUUS!



UUTUUDETKeittiömekanismit

KARUSELLI 1/2
KOODI HALKAISIJA LEVEYS KORKEUS OVI MIN.

45907 740 mm 420 mm 650-700 mm 450 mm

Alakulmakaapin ½ karuselli. Kantavuus 20 kg / kori.
Korkeussäädettävä kiinnitys kanteen ja pohjaan.

KARUSELLI 3/4 

TARVIKEVAUNU

Käytännölliset keittiömekanismit ovat arjen helpottajia. Kaappikaruselleissa astiat ovat 
helposti saatavilla ja syvien kaappien hyödyntäminen helpottuu. Staraxin mekanismit 
ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyisiä ja kattava valikoima tarjoaa ratkaisun 
vaativankin keittiösuunnittelijan tarpeisiin.

Meillä on nopeat toimitukset ja kilpailukykyiset hinnat. Kysy lisää!

KOODI HALKAISIJA KORKEUS OVI MIN.

45908 740 mm 650-700 mm 320+320 mm

45909 830 mm 650-700 mm 360+360 mm

Alakulmakaapin 3/4 karuselli. Kantavuus 30 kg / kori.
Kiinnitys kanteen ja pohjaan.

KOODI LEVEYS SYVYYS KORKEUS KÄTISYYS

45917 106 mm 475 mm 640 mm oikea

45917 106 mm 475 mm 640 mm vasen

Tukeva tarvikevaunu pyyhetelineellä.
Saranaoven taakse tai kiinnitys etulevyyn.
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Ollaan yhteydessä!


