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Museumsløsninger

Hos Bruynzeel forstår vi, hovedformålet når man designer et museums opbevaringssted, er at 

bevare en uerstattelig samling. Derudover bør samlingen altid være tilængelig. Bruynzeel har stor 

erfaring med indretning af opbevaringsløsninger til museer.

Vores eksperter står altid til rådighed for at finde en skræddersyet løsning der passer til jeres 

samling, dens brugere og det dynamiske miljø omkring den.

Optimering af plads
Før eller siden løber alle museer tør for gulvplads til opbevaring i deres bygning eller magasiner. 

Behovet for flere og bedre forskningsfaciliteter kombineret med samlinger, der vokser hele tiden 

og kræver sikker opbevaring, betyder, at nytænkning af udnyttelsen af et museums gulvområde 

bliver nødvendig. Bruynzeel kan hjælpe jer med optimering af jeres museums eksisterende plads, 

hvilket er den eneste mulighed, hvis et stort byggeprojekt skal undgås.
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Udtræksgitre til malerier

Udtræksgitre sikrer en effektiv udnyttelse af pladsen, og giver samtidig let adgang til malerierne. 

Ønsker du at se et bestemt kunstværk, flyttes kun kunstværket på det relevante udtræksgitter.

Med vores udtræksgitre til malerier vil man opdage, at opbevaring og tilgængelighed går hånd 

i hånd. Gitrene fås i tre varianter, der passer til et bredt udvalg af opbevaringskrav og budgetter: 

Fuldt udtrækbare, kørende på skinner i gulvet eller kørende på hjul. Find ud af, hvilken løsning der 

passer til din opbevaringsudfordring.
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Besøg hjemmeside
bruynzeel.dk/museum
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Artestore Penda
Malerigitter der hænger i en skinne af aluminium. Skinnen er udviklet til at give så lidt modstand 

og vibration som muligt. Gitrene kan belastes med op til 25 kg. pr. kvadratmeter. Vores Artestore 

Penda-system har en skræddersyet konstruktion, som gitrene er monteret i. Ved behov kan 

skinnerne fastgøres til loftet, hvorved behovet for en konstruktion bortfalder. En yderligere fordel 

ved dette system er, at gulvets ikke gulvets overflade af skinner, hvilket er en fordel, hvis gulvet 

overflade også fungerer som transportrute.
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Artestore Terra
Malerigitre der kører på faste skinner. Artestore Terra-systemerne har et falsk gulv af træ 

eller aluminium, der sikrer at skinnerne ligger 100% lige. Den skræddersyede konstruktion 

har styreskinner, der sikrer at gitrene kører perfekt. Alternativt kan skinnerne nedstøbes i et 

betongulv. Systemet kan belastes med op til 25 kg. pr. kvadratmeter og har næsten uendelige 

konfigurationsmuligheder hvad angår længde og højde.  
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Artestore Rota
Malerigitter på hjul. Artestore Rota kører på kraftige hjul på det eksisterende gulv. Konstruktionen 

har styreskinner der sikrer at gitrerne kører perfekt. Velegnet til mindre  

installationer eller installationer på et eksisterende gulv. Systemet har den samme max. belastning 

på op til 25 kg. pr. kvadratmeter og næsten uendelige muligheder hvad angår størrelse.
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Artestore Static
Vores skræddersyede løsninger med stationære malerigitre af høj kvalitet, fastgjort til gulv eller 

væg, har en belastningskapacitet på op til 25 kg. pr. kvadratmeter. Ved hjælp af distancestykker 

kan flere malerigitre fastgøres til hinanden, og derved skabe arbejdsgange mellem gitrene.
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Sammenlign vores 
Artestore-modeller
Hvilket system passer bedst til dig? Scan QR-koden med din telefon og få et overblik over de 

vigtigste forskelle mellem vores systemer. Vores systemer er meget alsidige og opfylder mange 

forskellige ønsker og krav. Vi har løsningen til dig.

Hvad er din opbevaringsudfordring?

bruynzeel.dk/sammenlign-artestore
Find ud af mere!
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bruynzeel.dk/referencer
Se vores case stories
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Synlig opbevaring

For mange museer, der ofte har op til 90% af deres samling opmagasineret, er indretning af 

et museumsmagasin med en skræddersyet løsning fra Bruynzeel en kreativ måde, at give de 

besøgende adgang til genstande, der ellers ville være skjult for offentligheden. 

Synlig opbevaring er en metode til maksimering af den offentlige adgang til museer og 

kunstsamlinger, der opbevares i magasiner eller depotrum. Denne teknik blev brugt i Bruynzeels 

installation for Museum Aan de Stroom i Antwerp, billedet til venstre, hvor den blev integreret i et 

Compactus® Double Decker opbevaringssystem.
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Designet efter ordre

Du får en dedikeret konsulent og et salgssupportteam, der hjælper dig med at finde den 

indretningsløsning der passer bedst til din opbevaringsudfordring. 

Med et stort udvalg af hylder i forskellige standard længder, og mange forskellige gavlhøjder i 

intervaller på 40 mm, er vores systemer meget fleksible. 

Har du brug for at opbygge en løsning omkring eksisterende strukturelle elementer? Det kan du 

sagtens!

Alle vores stålprodukter er 100% epoxy pulverlakerede, hvilket forhindrer rust og korrosion. Vores 

opbevaringssystemer er fremstillet materialer i høj kvalitet og er alle produceret på vores ISO-

certificerede fabrik i Holland. 
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bruynzeel.dk/brochurer
Download vores tekniske datablade
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At vælge kvalitet
Med et bæredygtigt præg
At vælge Bruynzeel, er din garanti for kvalitet. For at sikre, at du får det bedst mulige 

opbevaringssystem, overholder vores produkter anerkendte internationale kvalitetsstandarder, 

der tildeles af uafhængige eksperter på området. De RAL-certifikater, som vi har modtaget for 

vores produkter, er din garanti for ydeevne og pålidelighed.

Din opbevaringsløsning er produceret på vores fabrik i Holland i overensstemmelse med 

ISO 9001 og ISO 14001. Avancerede produktionsværktøjer og -metoder implementeret 

på vores faciliteter, giver os mulighed for at producere din ordre med stor præcision og i 

tusindvis af forskellige konfigurationer. For at undgå brug af rengørings- og affedtningsmidler 

anvender vi hovedsaligt oliefrit stål, hvorved vores indvirkning på miljøet minimeres. Vores 

pulverlakeringsproces sikrer en 100% overfladedækning med epoxy pulver, og dermed undgås 

risikoen for korrosion.

Vi hjælper dig gerne med at opnå dine miljømæssige mål, ved at tilbyde bæredygtige og 

pladsbesparende løsninger.
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At overgå forventningerne
til service
Hver opbevaringsløsning fra Bruynzeel leveres som standard med den bedste tekniske support 

og kundeservice. Vi gør os ekstra umage for at sikre, at du får mest muligt ud af din Bruynzeel 

opbevaringsløsning.

Ekspertrådgivning

Få en gennemgang af systemets muligheder af en Bruynzeel teknikker, i grupper på op til otte 

brugere.

Undervisning af nøglebrugere

Få mest muligt gavn af din opbevaringsløsning ved at udpege en “nøglebruger”, som er uddannet 

og supporteret af Bruynzeel. Ved behov for yderligere assistance kan nøglebrugeren kontakte 

vores service team direkte.

Serviceaftaler

Som en ekstra sikkerhed tilbyder vi en række forskellige serviceaftaler, der omfatter reservedele, 

arbejdsløn og -tid.

En Bruynzeel serviceaftale garanterer, at din opbevaringsløsning bliver vedligeholdt på absolut 

bedste måde. Vores professionelle serviceteknikkere sørger for, at dit system bliver efterset og 

serviceret i hele dets levetid.
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Partnerskabets
styrke
At finde effektive og bæredygtige opbevaringsløsninger for din opbevaringsudfordring kræver 

omhyggelige konsultationer og er nøglen til skabelsen af en skræddersyet løsning, som matcher 

dine behov.

Hver Bruynzeel opbevaringsløsning er unik og baseret på dine specifikke ønsker og krav. I tæt 

samarbejde med dig skaber vi en optimal opbevaringsløsning, der passer til opbevaring og 

håndtering af netop din samling.

Fordi vi har vores egen forsknings- og udviklingsafdeling med et team af erfarne medarbejdere, 

er vi i stand til at tilpasse vores produkter både til dine behov og til nye trends på markedet.

Intet er umuligt. Vi kan designe en opbevaringsløsning der passer til ethvert behov. Vores 

medarbejdere er eksperter i at levere skræddersyede opbevaringsløsninger.
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bruynzeel.dk/kontakt
Kontakt os!



Bruynzeel Storage Systems A/S

Københavnsvej 81

4000 Roskilde

Tel. +45 46 33 00 20

info@bruynzeel.dk

Hvad er din udfordring med  
hensyn til opbevaring?

Billederne i denne brochure kan vise

produkter, der ikke er standard modeller.

Produkter kan ændres. SAC - 01.18

bruynzeel.dk


