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Reduceer uw kosten en
win 50% meer ruimte
U heeft elke vierkante meter nodig voor uw bedrijfsactiviteiten. Verrijdbare opslagsystemen 

bieden een aantal voordelen ten opzichte van statische archiefrekken. Verrijdbare tellingen maken 

namelijk optimaal gebruik van de beschikbare ruimte doordat er maar één gangpad nodig is. 

Daarmee realiseren ze een verdubbeling van de opslagcapaciteit. 

Een efficiënter gebruik van uw vierkante meters betekent ook dat u kosten bespaart 

op uw energierekening en schoonmaakkosten en  helpt u bij het bereiken van uw 

duurzaamheidsdoelstellingen.

Al onze verrijdbare archiefstellingen dragen de merknaam Compactus®, de marktleider in 

verrijdbare opslagsystemen. Voor Compactus® kunt u kiezen tussen twee soorten aandrijvingen, 

een handwiel of een elektronisch systeem.
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Hand crank drive system 
“Original”
Het handwiel is ergonomisch ontworpen om het draaien van het wiel zo comfortabel en makkelijk 

mogelijk te maken. Eenvoudig te gebruiken en makkelijk te onderhouden.

Gebruik het handwiel om een rek te verplaatsen en het gangpad 

te openen of gebruik een handwiel om meerdere rekken tegelijk te 

verplaatsen. 

15 ton aan gewicht met slechts 10 kg aan kracht.

Het systeem beschikt over veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat 

het systeem door iedereen veilig bediend kan worden. 
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Electronisch aandrijfsysteem 
“Dynamic II”
Ons topmodel is een elektrisch systeem vol innovatie. Geavanceerde veiligheidssystemen, snelle 

toegang tot de gangpaden en een intuïtieve bijbehorende app.

Ons Dynamic II-systeem is uitgerust met een ergonomisch handvat voor

eenvoudig gebruik. Het kan ook worden bediend via het touchpaneel 

dat informatie geeft over gangpadnummers, de beweging van het 

systeem en informatie met betrekking tot veiligheid.

Hoeveel units uw systeem ook heeft, u kunt ze allemaal tegelijk 

bedienen. Gebruik gewoon het handvat van de unit die u wilt 

verplaatsen en Dynamic II doet de rest. Optimale toegankelijkheid met 

maximale opslagcapaciteit.

Dit systeem is de toekomst van opslag met instellingen, 

veiligheidsboodschappen  en makkelijk toegankelijke updates via  

de Dynamic II-app (iOS en Android). 
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Compactus® XT
Onze Compactus® XT-systemen kunnen lichte tot middelzware objecten dragen. Ideaal 

voor het opslaan van boeken of voor kleine archieven, maar ook voor garderobes of kluisjes. 

Combineer meerdere functies in één systeem en creëer daarmee een centrale unit. Met prachtige 

afwerkingen kan het systeem een blikvanger zijn of u kunt het laten opgaan in uw interieur dankij 

het stijlvolle ontwerp.
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Afmetingen
Uw systeem kan worden samengesteld uit maximaal tien secties. Met een minimumlengte per 

sectie van 950 mm en een maximum lengte van 6 meter zal het geen probleem zijn om het ideale 

opslagsysteem samen te stellen. Met een hoogte die kan variëren tussen 1555 mm en 2995 mm is 

de Compactus® XT in staat om de opslagcapaciteit in elke ruimte te maximaliseren. 

Draagvermogen
Met een draagvermogen van 375 kilo per sectie en een maximum capaciteit van 2500 kg per unit 

kan de Compactus® XT 20.000 kilogram aan gewicht verplaatsen met een enkele druk op de 

knop. Het totale maximale draagvermogen is 25.000 kilogram.

Aandrijfsystemen
Beschikbaar met ons handwielsysteem Compactus® Original XT of met ons elektrisch 

aangedreven Compactus® Dynamic II XT systeem. Als het systeem als los element in de ruimte 

wordt gebruikt, kies dan voor onze “dubbele toegang”-optie: bedien het systeem aan beide 

kanten.
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Compactus® XTR
Onze Compactus® XTR-systemen kunnen makkelijk veel gewicht dragen. Tevens kunt u 

het uitrusten met geavanceerde veiligheidsopties, led-verlichting en een veelvoud aan 

accessoires. Compactus® XTR is de “enkelgangpad”-oplossing, een zeer flexibel systeem dat de 

opslagcapaciteit van elke ruimte zal maximaliseren.
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Afmetingen
Het systeem kan worden samengesteld tot maximaal 20 secties, met een maximum lengte per 

sectie van 12 meter. Hebt u nog langere gangpaden nodig? Met de Compactus® XTR is het 

mogelijk om twee systemen te verbinden, waardoor gangpaden van maximaal 24 meter kunnen 

worden gecreëerd. Elk systeem kan in verschillende hoogtes worden gemaakt, met een maximum 

van 3199 mm. Onze op maat gemaakte systemen zijn daardoor makkelijk aan te passen bij lagere 

plafonds of kunnen bijvoorbeeld om ventilatiekokers heen worden gebouwd.

Draagvermogen
Elke sectie heeft een draagvermogen van 800 kilogram met een maximum capaciteit per unit van 

15.000 kilogram. Een standaard Compactus® XTR-systeem kan 300.000 kilogram verplaatsen 

met een enkele druk op de knop, terwijl twee aan elkaar verbonden systemen 600.000 kilogram 

kunnen verplaatsen

Aandrijfsystemen
Beschikbaar met ons handwielsysteem Compactus® Original XTR of met ons elektrisch 

aangedreven Compactus® Dynamic II XTR-systeem. Elk aandrijfsysteem heeft zijn eigen 

veiligheidsfuncties om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden!
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Compactus® Double Decker
Verhoog uw opslagcapaciteit met 400%! 

Ons Compactus® Double Decker systeem bestaat uit 2 verdiepingen verrijdbare stellingen met 

een tussenvloer. Geschikt voor grote archieven en ideaal als u gebruik kunt maken van hoge 

ruimtes, waardoor de opslagcapaciteit geoptimaliseerd kan worden. Het systeem kan worden 

uitgerust met geavanceerde veiligheidsopties, led-lichten en een veelvoud aan accessoires. 
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Afmetingen
Met dezelfde configuratiemogelijkheden als de Compactus® XTR voegt ons Double Decker 

systeem een hele extra verdieping aan uw ruimte toe. Voor deze extra verdieping zijn geen extra 

bouwwerkzaamheden nodig, de verdieping staat gewoon op de begane grond. Het Double 

Decker systeem heeft een maximum hoogte van 2994 millimeter.

Draagvermogen
Elke sectie heeft een draagvermogen van 800 kilogram met een maximum capaciteit per unit van 

15.000 kilogram. Een standaard Compactus® XTR-systeem kan 300.000 kilogram verplaatsen 

met een enkele druk op de knop, terwijl twee aan elkaar verbonden systemen 600.000 kilogram 

kunnen verplaatsen!

Aandrijfsystemen
Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen, gebruiken we het meest geavanceerde

aandrijfsysteem met functies zoals fotocellen, MCMS en nog veel meer.
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De beste features  
voor uw systeem

Verplaatsen zonder trillingen

Ons ‘soft-start-and-stop’-mechanisme zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk trillingen in uw  

systeem optreden.

Geadvanceerde veiligheid

Fotocellen detecteren personen of objecten in een gangpad en stoppen de verplaatsing van het 

systeem.  

Het Motor Current Monitoring System (MCMS) stopt de verplaatsing van units als er teveel druk 

op de motor staat. Noodstopknoppen worden op de touchpanelen getoond, waardoor iedereen 

het systeem kan stoppen.

Veiligheidsprotocols

Veiligheidsprotocols kunnen op verzoek worden geactiveerd.

“Passieve veiligheid” is een protocol dat een gebruiker dwingt om het open gangpad te 

controleren voordat units kunnen worden verplaatst.

“Ventilatiemodus” opent het systeem op elk gewenst moment, waardoor er geventileerd kan 

worden.

“Fire Park” kan aan het brandalarm van uw gebouw worden gekoppeld. Als er een alarm afgaat, 

kan het opslagsysteem automatisch worden gesloten om de inhoud tegen rook te beschermen of 

geopend worden om met brandblussers toegang tot de stellingen te geven.
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bruynzeel-storage.nl/referenties
Bekijk onze referenties
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Materiaal
Onze producten zijn gemaakt van 

hoogwaardig staal, voorzien van 100% 

poedercoating, zijn duurzaam en gaan 

jarenlang mee.

Draagvermogen
Onze stellingen hebben een standaard  

draagvermogen van 40 kilo per strekkende 

meter.  We kunnen de capaciteit naar wens nog 

verhogen met versterkingsribben.

Kleuropties
Onze producten zijn in elke gewenste RAL-

kleur leverbaar.

Accessoires
We hebben een breed scala aan accessoires. 

Neem een kijkje op onze website voor alle 

accessoires.

Download onze kleurenkaart
bruynzeel-storage.nl/downloads

Meer informatie!
bruynzeel-storage.nl/accessoires
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Een design dat past bij
uw uitstraling
Maak van uw opslagsysteem een blikvanger  of laat het systeem subtiel in de omgeving 

opgaan dankzij een stijlvolle ontwerp. Kies het materiaal van uw voorkeur uit ons uitgebreide 

portfolio met materialen. We informeren u graag over de mogelijkheden van onze op maat 

gemaakte graphics.  Kies bijvoorbeeld voor uw bedrijfslogo of voor een ander design dat bij 

uw interieur past.

St
aa

l

St
aa

l /
 A

ko
es

tis
ch

G
la

s

M
on

of
or

m

Pr
in

t



16

Build to order

Onze systemen zijn verkrijgbaar in verschillende standaardlengtes en -hoogtes die in stappen van 

40 mm aangepast kunnen worden. Wilt u een opslagsysteem om een bestaande structuur heen 

bouwen? Dat kan!

Al onze producten zijn 100% gecoat met epoxypoeder, waardoor roestvorming voorkomen 

wordt. Voor onze opslagsystemen gebruiken we alleen hoogwaardige materialen en worden 

volgens ISO 9001 en ISO 14001 gefabriceerd in onze fabriek in Nederland.

Om de best mogelijke Bruynzeel opslagoplossing voor u te vinden wordt u geholpen door één 

van onze accountmanagers en zijn of haar sales support team.
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bruynzeel-storage.nl/downloads
Download hier onze datasheets
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Vergelijk onze
Compactus® modellen
Welk systeem past het best bij u?  Scan de QR-code met uw telefoon en bekijk de belangrijkste 

verschillen tussen onze systemen. De Sysco producten zijn veelzijdig en kunnen in veel 

verschillende situaties en voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Of u nu op zoek bent 

naar een opslagoplossing voor uw archief, museum, bibliotheek, kantoor of een andere locatie, 

wij hebben de oplossing voor u.

Wat is uw opslaguitdaging?

bruynzeel-storage.nl/vergelijk-compactus
Meer informatie!
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bruynzeel-storage.nl/referenties
Bekijk onze referenties
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Kies voor kwaliteit
en duurzaamheid
Kiezen voor Bruynzeel betekent kwaliteit. Om er zeker van te zijn dat u het best mogelijke 

opslagsysteem krijgt, voldoen onze producten aan de belangrijkste internationale 

kwaliteitsnormen, ons toegekend door onafhankelijke experts. De RAL-certificaten die aan onze 

producten zijn toegekend, garanderen u topprestaties en betrouwbaarheid.

Uw opslagsysteem wordt in onze fabriek in Nederland volgens ISO 9001 en ISO 14001 

gefabriceerd. Door ons modern fabricageproces kunnen wij een bestelling met de grootste 

precisie, in duizenden verschillende configuraties, voor u realiseren. We gebruiken alleen olie-

vrij staal, waardoor er geen chemische reinigingsmiddelen nodig zijn en de impact op het milieu 

wordt geminimaliseerd.  

Ons poedercoating proces garandeert een 100% coating met epoxypoeder, zodat er geen  

corrosie kan ontstaan.

Door middel van onze producten en ruimtebesparende concepten helpen wij u graag om uw 

eigen doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken.
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Service die verwachtingen  
overschrijdt 
Elke opslagoplossing van Bruynzeel Storage Systems wordt standaard geleverd met technische 

ondersteuning en service van de bovenste plank. We gaan zelfs nog een stap verder om ervoor te 

zorgen dat u het maximale uit uw systeem kunt halen.

Advies van experts

U krijgt in een groep van niet meer dan acht deelnemers, geleid door een adviseur/technicus van 

Bruynzeel, een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van het systeem.

Training hoofdgebruiker

Haal het beste uit uw opslagsysteem door een “Hoofdgebruiker” aan te wijzen, die vervolgens 

door Bruynzeel wordt getraind en ondersteund. Als meer hulp gewenst is, kan de hoofdgebruiker 

direct contact opnemen met onze klantenservice.

Service contracten

Voor de ultieme gemoedsrust bieden we een uitgebreide keuze aan onderhoudscontracten aan. 

Met een Bruynzeel service contract bent u verzekerd van een optimale ondersteuning.  Onze 

medewerkers voeren graag het regelmatige onderhoud voor u uit, zodat u er geen omkijken naar 

heeft.
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De kracht van samenwerken

Het vinden van efficiënte opslagoplossingen voor u vereist zorgvuldig overleg. Samenwerken is 

van doorslaggevende betekenis voor het ontwerpen van een op maat gemaakte oplossing die 

aan uw behoeftes voldoet.

Elke opslagoplossing van Bruynzeel is uniek en gebaseerd op specifieke behoeftes.  Samen met 

u zoeken we naar een opslagoplossing die tot in de kleinste details aansluit bij de kenmerkende 

eisen van uw collectie, de gebruikers en de dynamiek van de omgeving.

Met een eigen Research & Development afdeling en een ervaren team kunnen wij onze producten 

nog beter en sneller afstemmen op uw opslagbehoeften en trends in de markt.

Niets is onmogelijk. We kunnen een opslagsysteem ontwerpen voor alle mogelijke behoeften. 

Een team van experts staat voor u klaar om een op maat gemaakte oplossing voor u samen te 

stellen.
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bruynzeel-storage.nl/contact
Neem contact met ons op!



Industrieterrein 7

5981 NK Panningen

The Netherlands

Tel.: +31 (0) 77 306 90 00

Info@bruynzeel.org

Wat is uw
opslaguitdaging?

Sommige foto’s in deze brochure laten 

producten zien welke geen standaardmodellen 

zijn. Producten zijn onderhevig aan 

veranderingen. SAC - 01.18

www.bruynzeel-storage.nl


