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Minska dina kostnader
och få 50 % mer utrymme
Du behöver varenda kvadratmeter för dina företagsaktiviteter. Mobila förvaringssystem erbjuder 

ett antal fördelar över fasta hyllsystem. Till exempel, utnyttjar mobila hyllor det tillgängliga 

utrymmet maximalt genom att använda endast en enda gång, vilket nästan fördubblar 

förvaringskapaciteten för ditt system.

Mobila hyllor kan flyttas enskilt eller flera samtidigt, när det behövs. Utrymmesbesparande 

förvaringssystem bidrar till en minskad energiräkning, påverka dina koldioxidutsläpp och hjälpa 

dig mot dina hållbarhetsmål. Att optimera utrymme med mobila hyllor kommer även att innebära 

lägre kostnader för belysning, rengöring och säkerhet, vilket sparar dig pengar.

Alla våra mobila hyllsystem är varumärkta som Compactus®, den ledande produkten inom 

kompakta förvaringssystem med endast en arbetsgång till flera hyllor. Med varje Compactus® kan 

du välja mellan två drivsystem, ett manuellt vevdrivet system eller ett elektroniskt system.
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Manuellt vevdrivet system 
"Original"
Veven är ergonomiskt utformad för att göra handtagsrotationen bekväm och enkel att använda. 

Enkelt att använda och enkelt att underhålla, används ofta i stora arkiv. 

Veven är ergonomiskt utformad för att göra handtagsrotationen bekväm 

och enkel att använda. Det går att flytta en vikt på 15 ton med en kraft 

på endast 10 kg.

Använd veven för att flytta en vagn och öppna gången, eller använd 

veven för att flytta flera vagnar samtidigt.

Säkerhetssystem är på plats för att se till att systemet är säkert att 

användas av alla. Flerväxlad vev kan minska den kraft som behövs att 

flytta flera vagnar eller absorbera alltför stora krafter så att systemet kan 

fortsätta fungera säkert. 
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Elektroniskt drivsystem 
“Dynamic II”
Vårt förstklassiga elektroniska system är fullt av innovation. Avancerade säkerhetssystem, snabb 

åtkomst till alla arbetsgångar, intuitivt användargränssnitt och medföljande app. 

Vårt Dynamic II-drivsystem är utrustat med ett ergonomiskt handtag för 

enkel användning. Det kan också manövreras med pekskärmen i färg 

som dessutom ger dig information om gångnummer, systemrörelse och 

säkerhetsmeddelanden. 

Oavsett hur många vagnar ditt system har, kan du styra dem alla 

samtidigt. Flytta enbart handtaget på den vagn som du vill flytta 

och Dynamic II gör resten. Optimal tillgänglighet med maximal 

förvaringskapacitet.

Med inställningar, säkerhetsmeddelanden och uppdateringar enkelt 

tillgängliga via appen Dynamic II (iOS och Android) är dessa system 

framtiden för förvaring. 
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Compactus® XT
Våra Compactus® XT-system kan hantera lätta till medeltunga artiklar. Idealiskt lämpade för 

förvaring av böcker, små arkiv men även för garderober och skåp. Kombinera flera funktioner 

i ett system och skapa en centraliserad enhet i ditt kontor eller bibliotek. Med vackert färdiga 

utseenden kan systemet antingen vara ett blickfång eller diskret smälta in i din inredning med sin 

eleganta design.
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Dimensioner
Systemet kan konfigureras upp till tio vagnar. Med en minimum längd på 950 mm per vagn 

och en max längd på 6 meter per vagn, så kommer ni att hitta den idealiska lösningen utan 

problem. Med varierande höjd från 1555 mm upp till 2995 mm kan Compactus® XT maximera 

förvaringskapaciteten i alla rum alternativt användas som en rumsavdelare.

Lastkapacitet
Med en lastkapacitet på 375 kg per sektion och en maximal kapacitet på 2 500 kg per vagn 

kan Compactus® XT flytta en vikt på 20 000 kg med en knapptryckning. Den totala maximala 

lastkapaciteten per system är 25 000 kg.

Drivsystem
Compactus XT finns tillgängligt med både vårt manuella vevsystem Compactus Original XT samt 

vårt elektroniska drivsystem Compactus Dynamic II XT När systemet används fristående, välj vårt 

alternativ “Dual Access”: manövrera systemet från båda sidorna av arbetsgången.
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Compactus® XTR
Våra Compactus® XTR-system kan enkelt hantera tyngre föremål. Och konfigureras med 

avancerade säkerhetsalternativ, LED-ljus och med ett flertal tillbehör.  Compactus® XTR med 

lösningen “en gångsprincipen” är ett mycket konfigurerbart system som kommer att maximera 

förvaringskapaciteten i alla rum.
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Mått
Compactus XTR kan konfigureras med upp till tjugotvå vagnar och med en max längd på 12 

meter per vagn.Behöver du ännu längre gångar? Compactus® XTR kan konfigureras för att 

koppla samman två system efter varandra med arbetsgångar upp till 24 meter. Varje system i 

olika gavelhöjder med en maximal höjd på 3199 mm. Våra skräddarsydda system kan arbeta runt 

begränsad takhöjd och ventilationskanaler.

Lastkapacitet
Varje sektion har en lastkapacitet på 800 kg, med en maximal vagnskapacitet på 15 000 kg. Ett 

standardsystem Compactus® XTR kan flytta 300 000 kg med en knapptryckning, och med två 

sammankopplade system kan den flytta 600 000 kg! 

Drivsystem
Compactus XTR finns tillgängligt med antingen vårt manuella vevsystem Compactus Original XTR 

eller med vårt elektroniska drivsystem Compactus Dynamic II XTR. Varje drivsystem har sina egna 

säkerhetsfunktioner för att ge dig den möjliga användarupplevelsen!
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Compactus® Double Decker
Öka din förvaringskapacitet med 400 %!

Vårt förvaringssystem Compactus® Double Decker består av mobila enheter med två våningar 

av hyllsystem och en entresolkonstruktion. Den är lämpad för stora arkiv där den drar nytta 

av takhöjden för att maximera förvaringskapaciteten. Systemet kan utrustas med avancerade 

säkerhetsalternativ, LED-ljus och ett flertal tillbehör. 
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Mått
Med samma konfigurationsalternativ som Compactus® XTR lägger vårt Double Decker-system 

till ett helt nytt våningsplan i ditt rum. Med översta våningen helt upphängd på bottenvåningen 

behövs ingen ytterligare konstruktion. Översta våningen har samma vagnlängd som 

bottenvåningen och har en max höjd på 2 994 mm.  

Lastkapacitet
Varje sektion har en lastkapacitet på 800 kg, med en maximal vagnskapacitet på 15 000 kg. Ett 

standardsystem Compactus® XTR kan flytta 300 000 kg med en knapptryckning medan två 

sammankopplade system kan flytta 600 000 kg!   

Drivsystem
För att säkerställa användarnas säkerhet använder vi det mest avancerade drivsystemet, med de 

bästa säkerhetsfunktionerna som fotoceller, MCMS och många fler.
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De bästa funktionerna för  
ditt system
Rörelse med låg vibration 

Vårt system för "mjuk start, mjukt stopp" säkerställer så lite vibration som möjligt i ditt system. 

Avancerad säkerhet

Fotoceller detekterar personer eller föremål i en arbetsgång och hindrar systemet från att röra sig.  

Motor Current Monitoring System (MCMS) hindrar ett system från att röra sig när det blir alltför 

mycket kraft på motorn. Nödstoppknappar visas på pekskärmarna, vilket gör det möjligt för vem 

som helst att stoppa rörelsen av vagnarna.  

Säkerhetsprotokoll

Säkerhetsprotokoll kan aktiveras på begäran.

"Passiv säkerhet" tvingar en användare att kontrollera den öppna arbetsgången innan vagnarna 

kan förflyttas. 

"Ventilationsläge" öppnar systemet vid en angiven tidpunkt, vilket möjliggör luftflöde.

"Brandparkering" kan anslutas till byggnadens brandlarm. När ett larm signaleras kan förvaringssystemet 

stängas automatiskt för att skydda innehållet mot rök, alternativt öppnas för att göra det möjligt för 

brandsläckare att komma åt hyllorna.

Användargränssnittet kommer med en inbyggd RF-ID läsare där systemet kan nås av RF-ID kort/taggar, NFC 

eller Pinkod. Med hjälp av funktionen “Access Kontroll” kan du programmera upp till 1000 användare och 

kontrollera deras tillträde på samtliga arbetsgångar. Arbetsgångar som är skyddade av åtkomstkontrollen 

låses automatiskt. Vid ett eventuellt inbrottsförsök utlöser mjukvaran ett larm.  
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bruynzeel.se/referenser
Ta en titt på våra fallstudier
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Material
Våra hållbara produkter tillverkas av 

högkvalitativt 100% pulverlackat stål, vilket gör 

att de kommer att hålla i åratal. 

Lastkapacitet
Våra hyllor har en standard lastkapacitet på 40 

kg per löpmeter. Med förstärkningsstänger kan 

vi öka vår kapacitet ännu mer.

Färgalternativ
Vi har 13 standardfärger på dekorfronterna 

men vi kan leverera vilken RAL-färg du än 

önskar.

Tillbehör
Vi har flera alternativ av tillbehör, ta en titt på 

vår hemsida för tillbehör för att ta reda på mer.

Ladda ner vår färgkarta

Ta reda på mer!

bruynzeel.se/broschyrer

bruynzeel.se/tillbehor
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Design som passar 
din verksamhet
Ditt förvaringssystem kan vara blickfånget i alla rum eller diskret smälta in med sin eleganta 

design. Välj helt enkelt det material du föredrar från vår omfattande materialportfölj. Vi kan 

informera dig om möjligheterna för vår skräddarsydda grafiska möjlighet, vilket innebär att du 

själv kan välja en bild som kan tryckas på frontpanelen, t.ex. er logotyp eller en annan design som 

passar er specifika miljö.
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Bygga på beställning

Du kommer att ha en dedikerad kundansvarig och ett tekniskt supportteam, som hjälper dig att få 

den bästa möjliga lösningen för din förvaringsutmaning. 

Våra system är väldigt konfigurerbara, med flera olika standardlängder på sektionerna och gavlar 

som kan konfigureras i steg om 40 mm. 

Behöver du bygga en lösning kring befintliga strukturella element? Det är möjligt!

Alla våra stålprodukter är 100 % lackerade med epoxipulver, som förhindrar rost och korrosion. 

Alla våra förvaringssystem produceras med material av hög kvalitet i vår ISO-certifierade fabrik i  

Nederländerna. 
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bruynzeel.se/broschyrer
Ladda ner våra tekniska datablad
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Jämför våra 
Compactus®-modeller
Vilket system är bäst för dig? Skanna QR-koden med din telefon och få en översikt över 

de huvudsakliga skillnaderna mellan våra system. Våra system är väldigt mångsidiga och 

kan användas i ett flertal olika situationer och tillämpningar. Oavsett om du letar efter en 

förvaringslösning för ditt arkiv, museum, bibliotek, kontor, butik sjukhus eller någon annanstans, 

så har vi lösningen för dig.

Vad är din förvaringsutmaning?

bruynzeel.se/jamfor-compactus
Ta reda på mer!
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bruynzeel.se/referenser
Ta en titt på våra referenser
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Att välja kvalitet
Med en hållbar touch
Att välja Bruynzeel innebär att kvaliteten är garanterad. För att se till att du får det bästa möjliga  

förvaringssystemet uppfyller våra produkter erkända internationella kvalitetsstandarder, tilldelade 

av oberoende experter på området. RAL-certifikaten tilldelade för våra produkter är din garanti 

för prestanda och tillförlitlighet.

Din förvaringslösning tillverkas på vår fabrik i Nederländerna, i enlighet med ISO 9001 och ISO 

14001. Tillverkningsverktyg och -metoder i världsklass är implementerade på våra anläggningar, 

och låter oss tillverka din beställning med stor precision i tusentals olika konfigurationer. Vi 

använder huvudsakligen oljefritt stål för att minimera vår påverkan på miljön, genom att eliminera 

behovet av tvätt- och rengöringsmedel. Vår pulverlackering garanterar 100 % beläggning med 

epoxipulver, så ingen korrosion kan uppkomma.

Vi skulle mer än gärna hjälpa er uppnå era hållbarhetsmål genom att erbjuda er hållbara 

produkter och utrymmesbesparande förvaringskoncept.
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Överträffa förväntningar
i service
Varje förvaringslösning från Bruynzeel kommer med förstklassig teknisk support. Vi gör det lilla 

extra för att se till att du får ut det mesta av ditt Bruynzeel-system.

Expertrådgivning

Få en genomgång av alla detaljer för ditt system av en servicetekniker från Bruynzeel i 

utbildningsgrupper om upp till åtta användare.

Utbildning av nyckelanvändare

Gör det mesta av din förvaringslösning genom att utnämna en nyckelanvändare, som utbildas 

och får stöd av Bruynzeel. Om ytterligare hjälp behövs kan Nyckelanvändaren kontakta vår 

servicepersonal direkt.

Servicekontrakt

För maximal trygghet erbjuder vi en rad servicekontrakt, som täcker reservdelar, arbetstid och 

utryckningsavgifter.

Ett servicekontrakt från Bruynzeel garanterar att din premiumförvaringslösning kommer att få 

den allra bästa skötseln av utbildade serviceingenjörer. Våra stjärntjänster utförs av dedikerad 

personal som är stolta över att sköta och underhålla ditt system under hela dess livslängd.
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Styrkan i
partnerskap
Att hitta effektiva och hållbara förvaringslösningar för din förvaringsutmaning,  kräver noggrann 

rådgivning och är nyckeln till att utforma en skräddarsydd lösning som matchar dina behov.

Varje förvaringslösning från Bruynzeel är unik och baserad på dina specifika krav. 

I nära samarbete med dig skapar vi en lämplig förvaringslösning för korrekt skötsel och hantering 

av din samling.

Eftersom vi har vår egen avdelning för Forskning och Utveckling med ett erfaret team, kan vi 

anpassa våra produkter till dina krav och marknadstrender.

Ingenting är omöjligt. Vi kan utforma ett förvaringssystem för alla behov. Vår personal är experter 

på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar.
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bruynzeel.se/kontakt
Kontakta oss!



Göteborgsvägen 88

433 63 Sävedalen

Sverige

Tel: +46 (0)31-771 70 00

info@bruynzeel.se

Vad är din

förvaringsutmaning?

Bilderna i denna broschyr kan visa

produkter som inte är standardmodeller.

Produkter är föremål för förändring. SAC - 01.18

www.bruynzeel.se


