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Reducer dine omkostninger
og få 50% mere plads
Du har brug for hver en kvadratmeter til dine forretningsaktiviteter. Mobile opbevaringssystemer 

giver en række fordele i forhold til stationære reoler. For eksempel udnyttes den tilgængelige 

plads optimalt med mobile reoler, idet der kun er behov for én arbejdsgang, hvilket betyder en 

næsten fordobling af arkivets opbevaringskapacitet.

Mobile reoler kan flyttes enkeltvis eller flere ad gangen, hvor det er nødvendigt. Pladsbesparende 

opbevaringsløsninger reducerer dine energiomkostninger, minimere din indvirkning på miljøet 

og hjælper dig med at nå dine mål for bæredygtighed. Optimering af plads med mobile reoler 

betyder også lavere omkostninger til belysning, rengøring og sikkerhed, og derved sparer du 

penge.

Alle vores mobile reoler er af mærket Compactus®, det førende varemærke inden for kompakt 

opbevaring. Til Compactus® kan du vælge mellem to drevsystemer. Et hånddrevet system eller et 

el-drevet system.
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Hånddrevet system “Original”

Håndtaget er ergonomisk designet for at gøre den roterende bevægelse let og behagelig. Nem 

at bruge og nem at vedligeholde, bruges ofte i store arkiver. 

Flyt 15 tons vægt med 10 kg. kraft

Brug håndtaget til at flytte en vogn og åbne arbejdsgangen, eller brug 

et håndtag til at flytte flere vogne på en gang.

Sikkerheden er på plads, så alle trygt kan bruge systemet. Flere 

udvekslinger i drevsystemet kan reducere den kraft der skal til for at 

flytte flere vogne på en gang, eller absorbere for stor kraft, så systemet 

fortsat kører sikkert.
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El-drevet system “Dynamic II”

Vores bedste el-drevne system er fuld af innovation. Avancerede sikkerhedssystemer, hurtig 

adgang til en hvilken som helst arbejdsgang, intuitiv brugergrænseflade og tilhørende app. 

Vores Dynamic II drevsystem er udstyret med et ergonomisk håndtag 

der er let at bruge. Det kan også betjenes ved hjælp af farve touch 

panelet, som desuden giver dig information om gangnumre, 

systembevægelse og sikkerhedsbeskeder. 

Uanset hvor mange vogne dit system består af, så kan du kontrollere 

dem alle på en gang. Bare bevæg håndtaget på den vogn du ønsker at 

flytte, så klarer Dynamic II resten. Optimal tilgængelighed med maksimal 

opbevaringskapacitet.

Med indstillinger, sikkerhedsbeskeder og opdateringer, der er let 

tilgængelige via Dynamic II-appen (iOS og Android), er dette system 

fremtidens opbevaring.
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Compactus® XT
Vores Compactus® XT-systemer er velegnet til lette til middeltunge genstande. Perfekt til 

opbevaring af bøger eller små arkiver, men også som garderober og garderobeskabe. Kombiner 

flere funktioner i et system og skab en central opbevaringsenhed på dit kontor eller bibliotek. 

Men en smuk finish kan systement være et iøjenfaldende blikfang, eller på diskret vis matche 

omgivelserne med sit elegante design.
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Dimensioner
Dit system kan konfigureres med op til ti vogne. Med vognlængder fra 950-6000 mm bliver det 

ikke noget problem, at finde den perfekte løsning. Med et stort udvalg af højder kan Compactus 

XT maksimere opbevaringskapaciteten i ethvert rum, eller bruges som rumdeler. 

Belastningskapacitet
Med en maksimal belastningskapacitet på 375 kg. pr. fag og 2500 kg. pr. vogn kan Compactus® 

XT flytte 20 tons vægt med et tryk på en knap. Den samlede maksimale belastningskapacitet er 25 

tons.

Drevsystemer
Fås som hånddrevet Compactus® Original XT eller el-drevet Compactus® Dynamic II XT. Er 

systemet placeret midt i rummet, kan man med fordel vælge “Dual Access”, som gør det muligt, at 

betjene systemet fra begge ender af vognen.
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Compactus® XTR
Vores Compactus® XTR-systemer kan nemt håndtere tunge elementer. Kan konfigureres med 

avancerede sikkerhedsfunktioner, LED-belysning og et stor udvalg af tilbehør. Compactus® XTR 

er løsningen med kun en arbejdsgang. Et system med mange konfigurationsmuligheder, der gør 

det muligt at maksimere opbevaringskapaciteten i ethvert rum.
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Dimensioner
Kan konfigureres med op til 22 vogne med en maksimal længde pr. vogn på 12 meter. Har du 

brug for et endnu længere system? Compactus® XTR kan konfigureres til at forbinde to systemer 

og derved opnå en samlet længde på op til 24 meter. Hvert system kan leveres i forskellige højder 

med et maksimum på 3199 mm, og tilpasses til lokalet for optimal udnyttelse af den tilgængelige 

plads.

Belastningskapacitet
Systemet har en maksimal belastningskapacitet på 800 kg. pr. fag og 15.000 kg. pr. vogn. Et 

standard Compactus® XTR-system kan flytte 30 tons med et tryk på en knap, mens to forbundne 

systemer kan flytte 60 tons!

Drev systemer
Fås som hånddrevet Compactus® Original XTR eller el-drevet Compactus® Dynamic II XTR. Hvert 

drevsystem har sine egne sikkerhedsfunktioner for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse!
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Compactus® Double Decker
Vores Compactus® Double Decker-system består af mobile vogne med reoler i 2 etager og 

en mezzaninkonstruktion. Optimerer opbevaringskapaciteten i store arkiver med højt til loftet. 

Systemet kan udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner, LED-belysning og et stort udvalg af 

tilbehør.  

Øg din opbevaringskapacitet med 400%!
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Dimensioner
Med de samme konfigurationsmuligheder som Compactus® XTR giver vores Double Decker-

system dig en helt ny etage i dit rum, uden behov for yderligere konstruktioner. Første sal har 

samme vognlængde som i stueplan og har en maksimum højde på 2994 millimeter.  

Belastningskapacitet
Systemet har en maksimal belastningskapacitet på 800 kg. pr. fag og 15.000 kg. pr. vogn. Et 

standard Compactus® XTR-system kan flytte 30 tons med et tryk på en knap, mens to forbundne 

systemer kan flytte 60 tons!

Drev systemer
For at garantere anvender vi de mest avancerede drev systemer med de bedste 

sikkerhedsfunktioner som fotoceller, MCMS og meget mere.
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De bedste funktioner til  
dit system

Lav vibration ved bevægelse 

Vores “soft start soft stop”-system sikrer så lidt vibration i dit system som muligt. 

Avanceret sikkerhed

Fotoceller opdager personer eller genstande i en arbejdsgang og aforhindrer systemet i at 

bevæge sig. Motor Current Monitoring System (MCMS) forhindrer systemet i at bevæge sig, 

når der er for høj kraft på motoren. På touch panelerne vises nødstopknapper, som giver alle 

muligheden for at standse bevægelsen.  

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner kan aktiveres hvis det ønskes.

“Passiv sikkerhed” er en funktion, der tvinger brugeren til at tjekke den åbne arbejdsgang, før 

bevægelsen kan startes. 

“Ventilationsmode” åbner systemet på et givet tidspunkt, tillader luftgennemstrømning.

“Fire Park” kan tilsluttes til din bygnings brandalarmsystem. Når en alarm er signaleret, kan 

opbevaringssystemet automatisk køre vognene sammen, for at beskytte indholdet mod røg, eller 

åbne op, for at give brandslukning adgang til reolerne.
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bruynzeel.dk/referencer
Se vores case stories
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Materiale
Vores produkter er fremstillet af 100% 

pulverlakeretstål af høj kvalitet, er slidstrærk og 

holder i årevis.

Belastningskapacitet
Vores hylder har en standard kapacitet på 40 

kg. pr. hyldemeter. Med hyldeforstærkere kan 

belastningskapaciteten øges yderligere.

Farvemuligheder
Vi har 13 standard farver, men vi kan  

levere alle de RAL-farver, som du måtte ønske.

Tilbehør
Vi har et stort udvalg af tilbehør. Besøg vores 

hjemmeside og få mere information.

Download vores farvekort
bruynzeel.dk/brochurer

Få mere information!
bruynzeel.dk/tillbehor
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Den finish der passer til  
din virksomhed
Din opbevaringsløsning kan være et iøjenfaldende blikfang, eller diskret matche omgivelserne 

med sit elegante design. Vælg dit foretrukne materiale fra vort brede sortiment. Kontakt os, og 

få en gennemgang af de forskellige valgmuligheder, som for eksempel individuelt tilpassede 

grafiske tryk, billeder efter eget valg, din virksomheds logo eller andre designs der passer ind i 

netop dit miljø.
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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 af materialer i høj kvalitet og er alle produceret på vores ISO-

certificerede fabrik i Holland.
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Download vores tekniske datablade
bruynzeel.dk/brochurer
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Sammenlign vores 
Compactus®-modeller
Hvilket system passer bedst til dig? Scan QR-koden med din telefon og få et overblik over de 

vigtigste forskelle imellem vores systemer. Vores systemer er meget alsidige og kan bruges i 

mange forskellige situationer og til mange forskellige formål. formål. Hvad enten du søger efter en 

opbevaringsløsning til dit arkiv, museum, bibliotek, kontor, detailhandel, sundhedssektoren eller 

noget helt andet, så har vi løsningen til dig.

Hvad er din opbevaringsudfordring?

bruynzeel.dk/sammenlign-compactus
Find ud af mere!
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Se vores case stories
bruynzeel.dk/referencer
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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. Hvis mere assistance er nødvendig, 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 til din opbevaringsudfordring kræver 

omhyggelig konsultation, som grundlag for udformningen af en skræddersyet løsning der passer 

til 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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Kontakt os!
bruynzeel.dk/kontakt



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


