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Sysco® produkter

Stationære reoler er et fint eksempel på alsidig arkivering. Lagerrum, kunstopbevaring, 

biblioteker, kontorer, Sysco® reolen er vores opbevaringskamæleon. 

Sysco® reolen er i al sin enkelthed et system af høj kvalitet. Stålgavlene er designet på en sådan 

måde, at ekstra finish ikke er nødvendig.  Sysco reolen kan leveres i flere farver og i forskellige 

stilarter: Lukket eller perforeret med runde eller slidsformede huller. 

Leder du efter en mere avanceret løsning? Vores Sysco®-reoler kan konfigureres med 

beklædning på alle sider, forskelligt tilbehør og døre, hvilket giver mulighed for en helt personlig 

opbevaringsløsning.

Vores stationære reoler bruges at både små og store virksomheder over hele verden. Men hvorfor 

vælger disse virksomheder Bruynzeel? Simpelthen fordi vi overgår vores kunders forventninger til 

både service og kvalitet.
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Lukkede reoler

Perforerede reoler

Sysco® gavle og hylder danner basis for en stærk 

reol. Findes i adskillige størrelser, og med flytbare 

hylder er det enkelt, at skabe en skræddersyet 

reol. Hvad enten du har brug for en eller flere 

sektioner, så findes der en løsning med Sysco 

reolen.

Til perforerende reoler bruges de samme Sysco® 

gavle og hylder som til den lukkede udgave. Dog 

har gavlene en cirkulær perforering, som giver en 

god ventilation i reolen.

En reol med perforerede gavle synes og 

føles åben, men har samme styrke og 

belastningskapacitet som en reol med lukkede 

gavle.
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Reoler med slidser

Åbne reoler

Til reoler med slidser bruges de samme Sysco® 

gavle og hylder som til den lukkede udgave. Men 

gavle har rektangulære udskæringer, som giver 

en god ventilation i reolen og skaber et mere 

åbent system. Gavle med slidser bruges ofte på 

biblioteker.

Med Sysco® Open får du et helt åbent system med 

optimal ventilation. De åbne gavle giver mulighed 

for at opbevare lange emner over flere hylder, og 

giver desuden frit udsyn gennem hele reolen.
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Designet efter ordre

Har du brug for rådgivning, eller ønsker du et skræddersyet  løsning? Bruynzeels erfarne salgs- og 

supportteam hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning på din opbevaringsudfordring.  

Med en dedikeret kontoadministrator og vores salgssupportteam. Kontakt os i dag helt 

uforpligtende.

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 få!

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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Materiale
Vores produkter er fremstillet af 100% 

pulverlakeret stål af høj kvalitet, er slidstrærk 

og holder i årevis.

Belastningskapacitet
Vores reoler har en standardkapacitet på 

40 kg. hyldemeter. Med hyldeforstærkere 

kan belastningskapaciteten øges yderligere. 

Belastningskapaciteten pr. reolfag er 800 kg.

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

Få mere information!
bruynzeel.dk/tillbehor

bruynzeel.dk/brochurer
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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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Sammenlign vores 
Sysco® 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 eller et andet sted, så har vi en løsning 

til dig.

Hvad er din opbevaringsudfordring?

bruynzeel.dk/sammenlign-sysco
Find ud af mere!
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Sysco® skabe

Vores Sysco® reoler kan forsynes med beklædning på alle sider. Ved hjælp af forskellige typer 

døre ændres en åben reol til et lukket skab. Sysco skabe kan kundetilpasses i mange dimensioner 

og farver, og med et udvalg af døre, tilbehør og finish, kan Sysco skabe anvendes til mange 

formål.
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Skydedøre

Jalousidør

En Sysco® reol kan ændres til et lukket skab ved 

hjælp af skydedøre. Skydedørene er låsbare, og 

findes i flere forskellige trædesigns.

Bruges på Sysco® reoler ned til et fag i længden.  

Ud over håndtaget allernederst har jalousidøren 

et integreret håndtag på midten, således at 

jalousidøren kan åbnes fra en stående position.
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Hængslede ståldøre

Hængslede ståldøre med 
glaspaneler

Hængslede, låsbare døre kan bruges til at lukke en 

Sysco® reol helt eller delvis ved at forsyne alle eller 

kun nogle reolfag med døre. Fås i et stort udvalg 

af RAL farver. Vælg døre der matcher reolens 

standardfarve, eller vær kreativ og skab noget helt 

unikt. Skabe med hængslede døre fastgøres til 

væg for optimal sikkerhed.

Hængslede ståldøre kan udstyres med 

glaspaneler, som giver mulighed for at se ind i 

skabet. Hængslede ståldøre med glaspaneler er 

låsbare, og giver dit skab et moderne udseende.
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Se vores case stories
bruynzeel.dk/referencer
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Sysco® Bibliotek

En del af vores Sysco® produktsortiment er specielt egnet til bibliotek, med finish af høj kvalitet 

og specielt designet tilbehør. Vores Sysco® Bibliotek reolsystem afstives med distanceprofiler - en 

mere elegant løsning i forhold til traditionelle rygkryds. Bruynzeel er din partner med hensyn til 

biblioteksreoler, både når det gælder stationære og mobile løsninger.

bruynzeel.dk/referencer
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Nutidens bibliotek
Mere end kun bøger
Nutidens bibliotek er et levende sted, der indbyder til oplevelser og samvær. Det bliver stadigt 

vigtigere, at skabe kreative miljøer, som giver brugerne mulighed for både at søge viden, 

udforske og skabe.

Det har aldring været vigtigere at skabe rum i rummet, som indbyder brugerne til dialog og 

engagement. I takt med den teknologiske udvikling, bliver det mere og mere vigtigt, at biblioteket 

kan tilbyde faciliteter til møder, foredrag og arbejdsgrupper. Med lidt hjælp fra Bruynzeel Storage 

System får biblioteket let mulighed for at dække alle disse behov ved hjælp af smarte løsninger og 

moderne produkter.

Vi kan effektivisere udnyttelsen af den eksisterende plads, eller omdisponere og skabe den mest 

optimale løsning i forhold til arbejdsgange, effektivitet og logistik.
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Hvorfor vælge et
system med lukkede gavle?
Sammenlignet med søjlereoler er Bruynzeels Sysco Library langt mere prisattraktiv. I de fleste 

tilfælde kan du spare op til 35% i forhold til en tilsvarende søjlereol. Desuden har Sysco Library 

ingen midtersøjle, og derfor spildes ingen plads.

Bruynzeels Sysco® Library har en bred vifte af tilbehør og fås med flere forskellige typer finish, der 

fuldender bibliotekets indretning.
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Mobile reoler
Optimer pladsen!
Med mobile reoler sparer man meget plads i forhold til traditionelle stationære reoler, eftersom 

kun en arbejdsgang er nødvendig. De mobile reoler flyttes til side, enkeltvis eller flere ad 

gangen, således at arbejdsgangen skabes der hvor der er behov for adgang. Mobile reoler kan 

konfigureres med ekstra brede arbejdsgange, for eksempel til gavn for kørestolsbrugere, eller 

udstyres med innovative funktioner som for eksempel klimaanlæg for optimal opbevaring af 

ældre og skøbelige bøger.

Et stigende antal mobile reoler bliver installeret i bibliotekets offentlige områder, takket være høj 

sikkerhed og optimal pladsudnyttelse.
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bruynzeel.dk/arkiv
Find ud af mere!
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Compactus®-serier

Bruynzeel’s Compactus® serier er mere end bare pladsbesparende løsninger de forskellige 

systemer er ekstremt nemme at bruge. Compactus® kan leveres med to forskellige typer 

drevsystemer:

Compactus® Original: Mekanisk betjening.

Ved hjælp af et ergonomisk håndtag får du let let og enkelt adgang 

til din samling. Vælg mellem forskellige typer finish - fra prisattraktive 

kædekasser til iøjenfaldende endegavle med farvet glas.

Compactus® Dynamic II: Optimal brugervenlighed

Takket være det elektroniske styresystem er Compactus® Dynamic II 

enkel at betjene og de mobile vogne lette at flytte, selv når man har 

hænderne fulde. Hvis elektronik gør vores dagligdag lidt lettere, hvorfor 

så nøjes med mindre på arbejdspladsen?
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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 i vores fabrik 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 forventninger
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 en opbevaringsløsning der passer.

Intet er umuligt. Vi kan designe et opbevaringssystem 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


