
Indretning med omtanke

Sæt arkivet på skinner
Enkelt og funktionelt design
Dobbelt så mange hyldemeter på samme areal
Giver orden og overblik
Driftsikkert med lang levetid
Manuel eller elektrisk drift
Uforpligtende indretningsforslag og tilbud
Nøglefærdige løsning monteret til aftalt tid 
og pris
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ARKIV 2000 mobilreoler

Scan-Flex markedsfører ARKIV 2000 mobilreolen, som er kendetegnet ved 
et enkelt og funktionelt design, og hvor der ikke er gået på kompromis med 
styrke og kvalitet. Mobilreolen kan leveres fra den lille mobilreolinstallation, 
hvor mobilbaserne skubbes manuelt, over de større installationer med enten 
rat/kædetræk eller elektrisk drift, til de største dobbeltdækker løsninger i to 
etager. Uanset behovet er ARKIV 2000 mobilreolen den fornuftige investe-
ring når arkivet skal sættes på skinner.

Driftsystemer: elektrisk, rat/kædetræk eller håndtag for manuel drift
Helsvejste vogne sikrer maximal stabilitet og holdbarhed
Store hjul får reolerne til at rulle let
Ovenpåliggende eller nedstøbt skinnegang
Vognbaserne har minimum træk på foreste og bagerste hjul
Stålskinner med lille skinnehøjde (19mm)
Udfyldningsgulv med skråkant
Hyldebelastning jævnt fordelt: 80 kg (op til 150 kg på specialordre)
Mulighed for adgangssikring ved låsning af anlæg/sektioner: vogn, 
rat eller gulv
Justering af hylder i spring på 25 mm
Standardfarve: hvid RAL 9002, sort sokkel
Mulighed for designfronter i finér

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

*

Ring til os og hør nærmere 
på tlf.nr. 59 18 63 63

Sæt arkivet på skinner

Hyldebagkanter
Hyldeforkanter
Hyldeforstærkninger
Faste hyldeinddelinger
Udtræksrammer til hængemapper
Dørforsatser
Udtrækshylder
Udtræksskuffer
Skuffekabinetter
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Tilbehør til ARKIV 2000:

Gulvets evne til at optage de statiske 
belastninger fra et fyldt mobilreolanlæg 
bør undersøges inden projektstart.

Loftbelysning bør monteres i samme 
retning som skinnerne.

Mobilreolen monteres minimum 50 mm 
fra bagvæg eller nærmeste forhindring 
(ventilationsrør,nedfaldsstammer, radia-
torer, vindueskarme, mm.)

Værd at vide!
Støttebøjler
Bogstøtter
Mellemrygplader i hvid MDF
Endeplader i stål
Endeplader i Halitex træfiberplade
Adgangsikring - rat, vogn eller gulv
Opmærkningskilte i plast eller stål  
for mobilgavl. Størrelse A5 eller A4
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Udnyt gulvarealet med en mobilreol

Dobbelt så mange hyldemeter på samme areal
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Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11 | DK-4300 Holbæk 

info@scan-flex.dk

“Det er nemt, gratis og 
uforpligtende at tage 
Scan-Flex med på råd”

www.scan-flex.dk
59 18 63 63

Dobbeltdækker - mobilreol i 2 etager 

En dobbeltdækker mobilreol er en meget kompakt 
og kosteffektiv løsning til, at etablere en ekstra 
etage med mobilreoler i højloftede bygninger. 

Princippet for en dobbeltdækker mobilreol, er en 
mobilreol med to oven på hinanden forbundne 
reoler med et flydende gulv imellem. Konstruktionen 
er selvbærende, og skal ikke fastgøres til bygnings-
dele. Adgangsvejen til reolgangene på 1. sal etable-
res som et mezzanindæk på søjler, med tilhørende 
trappe. Ind mod reolerne monteres mezzanin på 
søjler, der står skjult i gavlene på de faste reoler.

Effektiv udnyttelse af lofthøjden i bygninger med 
en nettohøjde på min. 4500 mm
Brugervenlig og sikker betjening på begge 
etager
Med et enkelt tryk flyttes op til 10 tons pr. mobil-
base i 2 etager.
Max. længde på mobilbaser: 12000 mm
Max. længde mellem de faste reoler: 8000 mm
Mulighed for blandt andet: 
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Mezzanin gulv

Bæreprofil

Bundhylde øverste reol

Hjulkonsol

Nederste reolgavl

Set forfra Set fra siden

Fast Mobilbaser Fast

Adgangskontrol
Tænding af lys når reolgang åbnes
Natstilling af mobilbaser, for at sikre 
optimal ventilation
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