
We organise your space! 
Ved at levere innovative &

pladsbesparende opbevaringssystemer
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I en verden, hvor plads bliver et stærkt  

efterspurgt aktiv, anstrenger vi os for at  

få mest muligt ud af hver kvadratmeter,  

vi har til rådighed.   

Bevaring af historiske samlinger, opbevaring af fortrolige 
dokumenter på sikker vis, udformning af inspirerende 
miljøer og muliggørelse af en hel ny måde at arbejde på.... 
Disse er blot nogle få eksempler på, hvad vore løsninger 
kan gøre. Hos Bruynzeel Storage Systems er vi opsat på at 
skabe arbejdsrum, der har stil og er funktionelle, for at gøre 
dit arbejde lettere.  

Hvad enten du har brug for en opbevaringsløsning til et 
kontor, et museum, arkiv, bibliotek eller noget helt anderledes, 
så er vor grundlæggende tilgang altid den samme. Vi tror 
på at arbejde sammen i partnerskab, altså, at du involveres 
i udviklingen af en løsning, som passer til dig i hver detalje, 
skræddersyet lige netop nøjagtigt til dine behov.

Med fokus på innovation og teamwork tilbyder vi dig  
den bedste løsning til din forretning.
 

Plads er værdifuld,  
brug den godt.

Hvad, der driver os
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Over 60 års innovation 
Vor historie

Vi har omdefineret lagerløsninger i over 60 

år, idet vi har investeret stærkt i forskning 

og udvikling, og vi har altid været åbne for 

at blive inspireret af kunders feedback.

Vor historie går helt tilbage til 1953, da Bruynzeel startede 
produktionen af reolsystemer i træ. I 1970 blev de første 
mobile vogne af stål fremstillet, og ikke længe efter blev vort 
første fuldstændige mobile system af stål skabt. I dag  
kan Bruynzeel tilbyde et fuldstændigt udvalg af de bedste 
opbevaringssystemer.  

Fra vort moderne 
produktionsanlæg  
i Panningen, Holland, er vi  
i stand til at fremstille efter 
ordre i tusindvis af 
konfigurationer – alt efter 
kundeforespørgsel med 
kortest mulige leveringstider.

Vi griber enhver mulighed for 
fornyelse. Således er vi stolte 
over at modtage GIO  
(Good Industrial Design 
Award) i Holland for vort 
elektroniske touchpanel samt 
over, at vi blev anerkendt som 
nøgleleverandør til vinderne  
af Storbritanniens SCONUL 
pris for biblioteksdesign.   

Vor egen forsknings- og 
udviklingsafdeling arbejder 
sammen med anerkendte 
institutioner om videre 
udviklinger, som forbedrer 
kvalitet og giver brugerne 
yderligere værdi. Vi inspireres 
af kreative og tekniske 
udfordringer – til alle vore 
kunders fordel.  

Med dedikerede ansatte  
i 9 forskellige lande og flere 
end 30 forhandlere på 
verdensplan er vi din 
professionelle partner, når  
det drejer sig om opbevaring.   
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Hvad end dit behov er, så tilbyder vi 

opbevaringsløsninger, som opfylder og 

overstiger internationale standarder m.h.t. 

kvalitet og bæredygtighed.   

For at sikre, at du får de bedst mulige 
opbevaringsløsninger, så overholder vore produkter alle de 
vigtige, internationale kvalitetsstandarder, som er opstillet 
af uafhængige eksperter på området. RAL certifikaterne, 
som vore produkter er blevet belønnet med, inkl. ‘one 
touch’ elektro løsningerne, er din garanti for ydelse og 
pålidelighed.   

Vi tager ansvar for vore aktiviteters virkning på vore 
ansatte, miljøet og vore kunder. Sundhed, sikkerhed og 
miljøet er de tre centrale grundpiller, på hvilke vort firmas 
sociale ansvarlighed er baseret. Vor CSR (Corporate 
Social Responsibility) er integreret i hele firmaet, fra 
forretningsprocesser til designet af vore produkter.
Vi tror på en ny kredsløbsøkonomi, hvor vi ikke kun 

fokuserer på økonomisk vækst, men også tager sociale 
faktorer og miljøfaktorer i betragtning i alle vore 
beslutninger. Vi har taget de første beviste skridt hen  
imod denne nye måde at arbejde på og sigter mod fuld 
implementering i 2020.   

Din opbevaringsløsning fremstilles på vor fabrik i Holland 
i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001. 
Produktionsværktøj og -metoder i verdensklasse, som er 
implementeret på vore faciliteter, tillader os at producere 
din ordre med stor præcision i tusindvis af forskellige 
konfigurationer. Vi anvender hovedsageligt oliefrit stål og har 
integreret vore pulver overfladebehandlingsprocesser  
i produksionslinien hvilket garanterer en 100% overflade med 
epoxy pulver. ISO 14001 viser, at vi overholder miljøregulativer, 
og at vi konstant stræber efter at reducere vor miljøpåvirkning. 

Vor forpligtelse til at reducere miljøpåvirkningen strækker sig 
også til vore kunder. Du kan spare penge, tid og energi ved at 
installere vore mobile opbevaringssystemer, idet du reducerer 
udgifter til lys og rengøring, mens du samtidig vinder op til 
50% mere plads til opbevaring. Vort innovative produkt vil 
bidrage til at gøre din forretning mere bæredygtig, idet du får 
et forspring i forhold til dine konkurrenter. 

Produkter af højeste standard 

Kvalitet og social ansvarlighed
fra virksomhedens side
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Overgår forventninger m.h.t. 
service 

Komplet kunde-support 

Hver opbevaringsløsning leveres som standard med den højeste tekniske support og kundeservice.  

Vi strækker os ekstra langt for at sikre, at du får mest muligt ud af din Bruynzeel opbevaringsløsning.

 
Ekspertråd
Hvor intuitivt vore systemer end fungerer, er det altid nyttigt 
at få tips og råd fra eksperterne. Få en gennemgang af, hvad 
man skal, og ikke skal gøre, af en Bruynzeel serviceingeniør i 
grupper på op til otte brugere.   

Nøglebruger-træning
Få mest muligt ud af din opbevaringsløsning ved at udpege 
en “nøglebruger”, der er trænet og understøttet af  
Bruynzeel. Nøglebrugeren modtager omfattende 
dokumentation om brugen og vedligeholdelsen af dit 
opbevaringssystem og er i stand til at besvare alle 
spørgsmål, som kollegerne måtte have. Dersom videre 
assistance er nødvendig, kan nøglebrugeren kontakte vor 
servicestab direkte for fuldstændig produkt support.                                                 

                                                                                        

Udvidet garanti 
Et Bruynzeel opbevaringssystem er en værdifuld ejendel, og 
vi stræber efter at sikre, at dit system vedbliver at være i den 
bedst mulige stand i mange år fremover. Ud over købelovens 
2-årige reklamationsret tilbyder vi derfor en standard garanti 
på reservedele og fabrikation for en periode på 12 måneder 
fra datoen for kundens overtagelse. I garantiperioden betaler 
du ikke kundebesøgsomkostninger, arbejdsløn eller 
reservedelsomkostninger, og der er ikke noget abonnementsgebyr.    

Forebyggende vedligeholdelse
Førsteklasses opbevaringsløsninger fortjener den bedste 
vedligeholdelse. Vor forebyggende vedligeholdelsesservice,  
udført af en af vore professionelle folk, garanterer en årlig 
rengøring og inspektion, som holder dine systemer i gang  
i hele deres levetid.



MAS Museum Antwerpen

Et smukt museum til fremvisning  



MAS Museum Antwerpen

Et smukt museum til fremvisning  

Vore kunder omfatter: 

Adecco
Bosch
Stedelijk Museum Amsterdam
Oxford University
Musée Ethnographie Genève
Cartier
Deloite Group
Kellogg’s
Roskilde University
Rijksmuseum Amsterdam
Fire department Berlin
Château de Versailles
OBA
Kunsthistorisches Museum Wien
Rolex
Centre Pompidou
The Bowes Museum
PwC
Siemens
German National Library
Historisches Museum Bern
Cambridge University
Tropenmuseum Amsterdam
Royal Liverpool Hospital
Kunstmuseum Basel
E.On Group
Library of Birmingham
The Nordic Heritage Museum
Unesco
Ernst & Young
Credit Suisse
MOL Group
Rabobank
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Open your mind, 
free your office!    

Kontorløsninger

Med ”Spacefulness”  tilbyder vi et 
helt nyt perspektiv på dit kontors 
form og funktionalitet. Det er en unik, 
multifunktionel og pladsbesparende 
løsning, som på fleksibel måde 
integrerer alle aspekter ved 
kontoropbevaring. Dette kunne 
omfatte en garderobe, et arkiv, et 
køkken og et samlingssted, alt samlet 
i et forbløffende design, der betjenes 
intuitivt med blot en finger.

Vore smarte kontorløsninger sparer 
dig plads og penge og skaber de 
perfekte betingelser for virkelig 
innovation, så produktivitet og  
trivsel fremmes.   

Hvad ville du gøre, hvis du kunne fjerne hele dit 

kontorinteriør og begynde forfra uden begrænsninger?  

Prøv at fasthålle tanken: Du oplever nu de grænseløse 

muligheder i det, vi kaller “Spacefulness”.
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Kontorløsninger

At holde dit arkiv sikkert, kompakt og let tilgængeligt, altsammen samtidigt – det er din største 

udfordring. Vore smarte, pladsbesparende opbevaringsløsninger er lige, hvad du behøver.  

Hvad enten du har brug for opbevaring på kort eller lang 
sigt, så tilbyder vore arkiver en løsning, der sparer plads 
og giver tilgængelighed. Ved at udnytte hver eneste 
centimeter vinder man op til 100% ekstra plads.  

Afhængig af størrelsen på artiklerne i dit arkiv og af hvor 
ofte du har brug for adgang til dem, skaber vi et arkiv, der 
vil passe til dine krav. Vore produkter opfylder alle større 
internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Dit anlæg 
forbliver fleksibelt og pålideligt i mange år fremover.  

Som din arkivpartner sælger vi ikke blot hylder, vi 
udvikler brugervenlige og kundetilpassede løsninger. 
Gennemskuelige, intelligente arkiver, som giver dig de 
funktioner, du har brug for. 

Gå efter effektivitet
Arkivløsninger
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Din uerstattelige samling fortjener at blive opbevaret i et sikkert og tilgængeligt miljø. 

Bruynzeel Storage Systems er specialister i museumsopbevaring, idet vi har leveret til  

nogle af verdens førende museer og gallerier i firmaets 60 års historie.   

Vi forstår, at din samling bør 
opbevares sikkert og tilgængeligt  
til enhver tid. Kunstværker bør være 
lette at flytte, f.eks. til udstillings-, 
konserverings-, registrerings- og 
dokumentationsformål. Vore mobile 
reolsystemer er letanvendelige og 
garanterer høje sikkerhedsstandarder 
samt varebeskyttelse.

Et af de almindeligste problemer  
er begrænset plads. Ved at bruge 
mobile systemer kan antallet af gange 
reduceres og opbevaringskapaciteten 
kan forøges.   

Et smart layout og design til dit 
museumsdepot kræver omhyggelig 
konsultation. Som din partner kan vi 
hjælpe dig med at skabe et 
pladsbesparende opbevaringssted, 
idet vi bruger de optimale 
opbevaringssystemer til artiklerne  
i din samling. Sammen udvikler vi  
en nøje tilpasset løsning, som passer 
til dine behov. 

Skab den opbevaring,  
som din samling fortjener 

Museumsløsninger
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Biblioteker er i færd med at udvikle  

sig fra brugervenlige bogdepoter  

til multimedie brændpunkter.

Vi har opbevaringsløsningerne  

til at hjælpe dig med overgangen.

Hvad enten du leder et offentligt bibliotek, et 
universitetsbilbiotek, et forskningscenter eller et 
skolebibliotek, så kan vi hjælpe dig med at ændre din facilitet 
til et mere interaktivt, kollaborativt og kundeorienteret rum.  
Med en lille, målrettet investering kan du også skabe et 
moderne bibliotek, der passer til det 21. århundrede, hvor 
folk kan mødes, interagere og have let adgang til den 
information, de har behov for, alt under et tag

Vore løsninger vil hjælpe dig til at designe et inspirerende 
bibliotek, som forbliver attraktivt for besøgende i den 
digitale alder. Som din partner tilbyder vi klare, intelligente 
løsninger for at skabe den rette atmosfære og få mest muligt 
ud af hver kvadrameter, der er til rådighed. 

Bliv del af den næste generation   
Biblioteksløsninger



www.bruynzeel-storage.com


