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ATENŢIE! Informaţiile din paginile următoare se referă DOAR la produsele comercializate de către Dexion. 
Gama noastră de produse se află într-o permanentă stare de dezvoltare. Ca urmare a acestui fapt, toate 
informaţiile tehnice şi estetice prezentate aici sunt susceptibile la modificări.
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Raum gewinnen.

Dexion şi Grupul Constructor

Dexion Storage Solutions proiectează, produce şi instalează 
sisteme de depozitare pentru hale: stelaje pentru paleţi, rafturi 
metalice industriale precum şi soluţii pentru arhive. Compania 
se remarcă prin combinaţia sa unică de produse de calitate, 
capacitate deosebită de proiectare şi un bun sistem de relaţii 
cu clienţii. 
În anul 2006 a fost înfiinţată fabrica din România de la Râşnov, 
lângă Braşov. Dexion este parte a grupului Constructor Group, 
unul dintre cei mai importanţi producători şi distribuitori de 
soluţii pentru depozitare, arhivare şi logistică din Europa. 
Constructor Group este un producător şi furnizor de top 
pentru soluţii de depozitare, arhivare şi logistică. Grupul vinde 
sub câteva dintre cele mai cunoscute şi respectate mărci Con-
structor, Dexion, Bruynzeel şi Kasten şi produce o gamă largă 
de produse în cele cinci fabrici ale sale. Constructor Group 
este lider de piaţă în numeroase ţări europene.

• Fabrica Dexion Storage Solutions se întinde pe o 
suprafaţă de 12.500mp în Râşnov.

• Linie de laminare Gasparini permite schimbarea 
setărilor într-un timp scurt.

• Fâşierea şi laminarea la rece realizate intern, 
eficientizează procesul de aprovizionare.

• Vopsirea se realizează în câmp electrostatic.
• Producţie proprie a diferitelor tipuri de accesorii 

standard şi la comandă.
• Laborator de testare specializat.
• QMS în concordanţă cu EN ISO 9001:2000 imple-

mentat şi certificat cu TUV RHEINLAND.
• Procedurile de sudură sunt certificate conform cu EN 

ISO 15614-1 iar sudorii sunt certificaţi EN 287:2004
• Proiectanţii Dexion folosesc cele mai recente sis-

teme software din gama AutoCAD şi R-STAB.
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Premierack - Rafturi pentru paleţi de la Dexion

Dexion este specialistul în soluţii customizate şi eficiente 
pentru logistica spaţiului de depozitare. Pe baza numeroşilor 
ani de experienţă în tehnologii de depozitare şi a unui 
schimb continuu de informaţii cu clienţii noştri, ne dezvoltăm 
şi perfecţionăm produsele – din punct de vedere tehnic, al 
calităţii şi al design-ului.
Scopul nostru nu este să vă vindem un sistem standard, 
ci să lucrăm alături de dumneavoastră în dezvoltarea unei 
soluţii customizate şi variabile care să se plieze perfect pe 
necesităţile dumneavoastră.

Sistemul de rafturi pentru paleţi Premierack, cu flexi-
bilitatea sa şi gama extinsă de accesorii, se adaptează cu 
uşurinţă pentru a vă îndeplini nevoile, reprezentând astfel cea 
mai bună soluţie atât pentru depozitarea statică, cât şi cea 
dinamică a mărfii paletizate.
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Sistemul de rafturi “culoar larg” şi culoar îngust”

Stelajul de tip “culoar îngust“ este realizat din aceleaşi componente de bază ca şi stelajul convenţional. 
Diferenţa constă în apropierea rândurilor, obţinându-se astfel un spaţiu suplimentar de depozitare. Paleţii pot fi 
depozitaţi la înălţimi mai mari pentru a folosi la maxim spaţiul existent. Paleţii sunt manipulaţi cu ajutorul unor 
motostivuitoare speciale, ghidate pe culoarul strâmt cu ajutorul unor şine sau a unor cabluri de ghidaj electronic, 
montate în pardoseală.
• Aceste sisteme sunt configurate pentru o maximizare a capacităţii de depozitare, a densităţii şi a eficienţei.
• Necesită motostivuitoare speciale, care să poată opera în culoarele strâmte.
• Costul ridicat al motostivuitorului poate fi compensat de valoarea unei utilizări mai bune a spaţiului.
• Oferă o mai bună utilizare a spaţiului şi un grad ridicat de ocupare.

Sistemul ajustabil de rafturi pentru depozitarea paleţilor este cea mai folosită soluţie de depozitare. Stelajele 
cu un singur rând sau cu două rânduri sunt separate prin culoare largi, ale căror dimensiuni pot fi adaptate astfel 
încât să fie potrivite pentru motostivuitoarele existente ale clientului.
• Accesibilitate 100% la fiecare palet.
• Sistemul dispune de un grad ridicat de ajustabilitate pentru diferitele tipuri de paleţi şi pentru folosirea cât 

mai eficientă a spaţiului disponibil.
• Se folosesc motostivuitoare convenţionale, ajutând la eficientizarea costurilor.
• Uşor de montat şi de repoziţionat.
• Pot fi atinse grade de ocupare mari.
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Sisteme de depozitare gravitaţionale

Sistemul Push-Back este un tip de depozitare dinamică, unde paleţii sunt depozitaţi 2, 3 sau 4 
în adâncime. Paleţii sunt încărcaţi pe un cărucior glisant cu role care împinge ascendent ceilalţi 
paleţi pe o şină. Când un palet este ridicat, paleţii rămaşi vor coborî în locul acestuia. Paleţii pot 
fi ridicaţi doar dintr-o parte a stelajului.
• Acces rapid către toate liniile de paleţi.
• Folosirea la maxim a suprafeţei podelei.
• Pot fi depozitate împreună diferite tipuri de paleţi.
• Recomandat pentru depozitarea în cantităţi mari sau pentru folosirea în depozite cu produse 

congelate.

Cu sistemul de depozitare gravitaţională de tip live-storage Pallet Flow, paleţii sunt depozitaţi 
în sistem bloc, pe şine înclinate cu role, susţinute de stelaje. Paleţii sunt încărcaţi prin partea 
superioară şi se deplasează sub acţiunea forţei de gravitaţie atunci când un palet este ridicat din 
partea inferioară a conveiorului. Poate fi folosit fie pentru depozitarea paleţilor, fie a cutiilor de 
carton.
• Sistemul FIFO asigură o rotaţie automată a stocului.
• Densitatea ridicată de depozitare asigurată, face din această soluţie una foarte economică.
• Faptul ca o parte este dedicată încărcării şi una descărcării, facilitează deplasarea bunurilor.

LIFO

FIFO
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Sisteme de depozitare „Drive-In” şi „Satelit”

Sistemul de depozitare de tip „Drive-In” este folosit acolo unde este necesară obţinerea unei densităţi ridicate 
de depozitare. Este utilizat frecvent în instalaţii cu un număr scăzut de tipuri de produse. Paleţii sunt depozitaţi 
într-un sistem cu 2 blocuri, în general deservit de un singur culoar de operare. Motostivuitoarele pătrund în stelaj 
pentru a lăsa sau pentru a ridica paleţii care sunt depozitaţi pe şine în console plasate de-a lungul sistemului.  
• Densitatea ridicată de depozitare permite depozitarea unui număr mare de paleţi pe metru cub.
• Rotaţie redusă a stocului care este potrivită pentru depozitarea bunurilor de sezon.
• Ideal pentru depozitarea produselor care necesită o temperatură scăzută sau pentru depozitare în vrac.
• Potrivit pentru încărcături fragile, care se deteriorează uşor şi nu pot fi suprapuse.
Sistemul de depozitare cu „Satelit” este un sistem de depozitare semi-automat. Manevrarea mărfii în interi-
orul raftului se face cu ajutorul unui cărucior controlat prin telecomandă de către utilizator iar în afara raftului cu 
ajutorul unui motostivuitor standard. Acesta oferă o serie de avantaje unice:
• Viteză foarte ridicată în manipulare.
• Se pot realiza rate bune de ocupare.
• Distanţa dintre paleţi poate fi ajustată cu maximă precizie.
• Poate lucra atât în mod FIFO cât şi LIFO.
• Poate fi folosit in mediu rece şi de congelator.
• Nu are limitări privind adâncimea stelajului.

01 Vedere „din spate” Drive-In
02 Instalaţie de depozitare cu satelit
03 Instalaţie de depozitare cu satelit
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Stelajul mobil este un sistem specific pentru densităţi mari proiectat în gen-
eral pentru depozitarea pe termen lung a paleţilor sau a altor bunuri grele. 
Stelajele sunt montate pe cadre mobile, care se pot deplasa pe şine în in-
teriorul depozitului. Cadrele sunt ghidate electronic şi în general sunt ţinute 
închise, păstrându-se un culoar pentru acces.
• Sistemul foloseşte la maxim suprafaţa podelei, deoarece este necesar 

un singur culoar de acces.
• Oferă un grad de ocupare bun al suprafeţei de depozitare.
• Acces 100% la fiecare palet.
• Este potrivit, mai ales, pentru depozitele cu temperatură controlată.
• Nu este nevoie de echipament special de manevrare.

Rafturi mobile - MOVO

01 Rafturi mobile înainte de 
încărcare
02 Sistemul MOVO încărcat
03 Sistem comandă MOVO
04 Muncitor acţionând siste-
mul MOVO

Sistem fix cu stelaje şi culoare Culoare transformate în spaţiu util cu MOVO Spaţiu câştigat cu MOVO
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Pull-Out Unit - Sistem de manipulare

Sistemul pull-out unit permite manipularea manuală a bunurilor, direct din raft, fără a le scoate de pe palet, 
asigurând astfel siguranţă, eficienţă şi ergonomie maxime. Unităţile de tip Pull-out reprezintă parte a unui sistem 
de rafturi extrem de eficient pentru depozitare şi manipulare.
Acestea sunt proiectate pentru a fi trase cu foarte puţin efort, chiar atunci când au încărcarea maximă de 1000 
kg. Când unitatea se află în poziţia extinsă, o persoană ar trebui să poată ajunge la toate obiectele fără a-şi forţa 
spatele sau a-şi arcui corpul. Unităţile Pull-out sunt disponibile în varianta montată pe podea sau în cea montată 
pe grindă. Toate unităţile sunt livrate cu rulmenţi cu bile pentru o manevrare facilă. 
Unităţile pull-out pot fi livrate conform cu tipul de bunuri, raportul greutate/volum, poziţionarea în raft, pentru a 
obţine o eficienţă logistică optimă, care include un nivel de lucru adecvat pentru muncitor.

Caracteristici generale ale sistemului:
• Design solid care foloseşte rulmenţi cu bile. 
• Permite manipularea produselor din trei părţi ale paletului.
• Este livrat alături de o serie de accesorii, formând seturi pentru montajul pe podea sau pe raft.
• Sertarul este blocat în poziţia închisă şi se deblochează prin sucirea mânerului.
• Culoare standard: RAL 5010. La cerere sunt disponibile şi alte culori.
• Posibilitate de realizare a soluţiilor speciale.  
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01 Unităţile Pull-Out pot constitui o 
parte integrantă a unui sistem de Lean 
Manufacturing
02 Componentele mici se pot manipula  
cu uşurinţă, direct de pe palet
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Sisteme de depozitare în consolă Cantilever

Sistemul de rafturi Cantilever sau rafturi cu console este utilizat pentru depozitarea materialelor foarte lungi 
cum ar fi ţevi, profile sau plăci de lemn, plastic sau PAL.
Stativele se dimensionează conform cerinţelor fiecărui beneficiar, iar depozitarea se poate face pe o singură 
latură sau pe ambele laturi ale raftului.
Cantilever-ul Dexion este un sistem de depozitare modern şi rezistent, cu o capacitate ridicată, gândit pentru a 
stoca marfa manipulată cu ajutorul motostivuitoarelor sau a macaralelor. Se instalează rapid, cu părţi care se 
asamblează uşor, oferind mobilitate excelentă şi poate fi adaptat oricăror posibile nevoi viitoare.
• Este sistemul ideal pentru depozitarea produselor cu lungimi mari.
• Depozitare în ordine şi siguranţă a produselor voluminoase.
• Se pretează a fi utilizat în interior cât şi în exterior.
• Nu există o limitare de lungime pentru produsele stocate.
• Lungimea raftului şi distanţa dintre profilele pot fi ajustate în funcţie de greutatea încărcării.
• Fiecare raft proiectat şi produs în funcţie de nevoile precise ale clientului.
• Un design robust, potrivit pentru medii de lucru dificile.
• Coloanele, tălpile şi braţele sunt realizate din europrofile IPE.
Cantileverul uşor este o alternativă mai uşoară, simplă şi de dimensiuni mai reduse pentru, cantilever-ul Dexion. 
Acesta este potrivit pentru depozitarea bunurilor lungi şi masive cu greutăţi care nu depăşesc 400 Kg pe nivel. 

01 Sistem Cantilever
02 Sistem Cantilever
03 Sistem Cantilever
04 Modul Cantilever uşor
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Shelfplan: Rafturi cu anvergură mare

Sistemul Shelfplan reprezintă un standard industrial pentru rafturi, fiind proiectat să susţină sarcini pe nivel 
variate. 
Acesta reprezintă o trecere de la rafturile pentru sarcini uşoare, la stelajele pentru paleţi. Sistemul acoperă 
game de aplicaţii care variază de la depozitarea unei singure unităţi până la sisteme de depozitare multietajate.
• Până la 1020 kg încărcare a unei perechi de grinzi.
• Profilul coloanei este 63 x 45 mm, iar cadrul este nituit.
Flexibil şi adaptabil, cu o combinaţie de cadre şi rafturi de înaltă capacitate, System Shelfplan reprezintă 
alegerea potrivită pentru depozitarea mărfii grele sau voluminoase. Sistemul se pretează depozitării în mediul 
industrial, instituţional, comercial, farmaceutic, alimentar sau în cadrul halelor. 
• Grinzi şi cadre cu o capacitate mare pentru depozitarea obiectelor grele.
• Posibilitatea de a depozita produse cu lungimi de până la 3 metri .
• Un sistem modular foarte adaptabil, uşor de modificat şi extins.
• Rapid şi simplu de instalat.
• Profilul grinzii este de tip treaptă cu înălţimea de 25 mm.
• Permite alegerea mai multor tipuri de poliţe.
• Bolţul de siguranţă previne dizlocarea accidentală.
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Raft cuplabil HI280

Avantajele sistemului:
• Produs profesionist potrivit pentru greutăţi reduse şi medii.
• Calitate germană recunoscută - marca Dexion.
• Design ajustabil, fără şuruburi - uşor de instalat şi manipulat.
• Rezistent la şocuri, zgârieturi şi la acţiunea apei.
• Montajul ramei este rapid şi precis. Designul este ergonomic şi sigur din punct de vedere al protecţiei muncii.
• Folosind aceleaşi elemente, depozitul se poate dezvolta sau modifica.
• Manipulare facilă şi acces uşor la toate produsele depozitate.
• Utilizare multilaterală - de la un raft standard până la un sistem pe 4 nivele.
• Toate elementele componente ale sistemului sunt galvanizate.
• Există posibilitatea de fixare în podea.

Montajul uşor, construcţia de o stabilitate deosebită, durabilitatea în timp, structura modulară şi flexibilitatea - 
caracterizează HI280 - cea mai nouă generaţie a rafturilor cuplabile. Concepţia rafturilor HI280 exclude folosirea 
şuruburilor de îmbinare, astfel montajul este foarte uşor, iar la utilizare permite o flexibilitate sporită.
Rafturile sunt realizate din oţel galvanizat şi garantează cel mai înalt nivel posibil de calitate, combinată cu 
funcţionalitate. Sistemele sunt potrivite pentru orice domeniu, de la arhivarea documentelor şi până la depozita-
rea diferitelor componente. Folosit ca simplu modul de bază sau de extindere, sistemul poate fi extins sub forma 
unei soluţii de depozitare care să lucreze într-un sistem de tip mezanin sau de rafturi la înălţime.
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Raft cuplabil HI280 - Utilizări variate

HI280 oferă o alternativă la soluţiile specializate de arhivare, constituind un sistem simplu, flexibil şi ieftin 
potrivit pentru echiparea arhivelor dumneavoastră. Construcţia specială cu grinzi şi poliţe perforate a sistemului 
HI280, permite montarea ulterioară a diferitelor accesorii, cu costuri minime.

Stelajul format din sisteme multietajate este creat prin folosirea sistemului de rafturi ajustabil Dexion.
Pot fi încorporate în stelaj niveluri de depozitare suplimentare cu coridoare de acces, pentru a permite accesul 
muncitorilor în vederea colectării paleţilor. Datorită acestui fapt, se foloseşte la maxim spaţiul rămas liber. Siste-
mul se recomandă pentru depozitarea unei game largi de bunuri care se pot colecta manual.

Sisteme HI280 destinate depozitării anvelopelor
Dexion a dezvoltat un sistem de accesorii dedicate pentru depozitarea anvelopelor. 
Sistemele de depozitare pentru anvelope sunt ideale pentru dealeri auto, service-uri auto, ateliere de vulcani-
zare cât şi pentru orice companie care posedă un parc auto.
Sisteme HI280 pentru depozitarea parbrizelor
O soluţie specială, realizată pe baza sistemului HI 280, permite depozitarea şi manipularea în perfectă 
siguranţă a parbrizelor auto.

Folosind baza activă a sistemului nostru Compactus, rafturile mobile HI280 reprezintă o alternativă ieftină şi 
rezistentă pentru rafturile dumneavoastră mobile.Rafturile mobile HI280 îmbină rezistenţa şi flexibilitatea rafturi-
lor HI280 cu economia de spaţiu, eficienţa şi ergonomia specifice unui sistem mobil de tip Compactus.

01 HI280 Multietajat
02 HI280 Multietajat
03 HI280 pentru depozitare anvelope
04 HI280 pentru depozitarea parbrizelor
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Maşini: Depozite automate

Dexion oferă acum sisteme de depozitare şi transfer con-
trolate de computer, care oferă următoarele avantaje:

• Îmbunătăţesc eficienţa depozitării şi preluării manuaIe 
a produselor.

• Uşor de integrat cu orice sistem WMS - Warehouse 
Management Software.

• Economisesc până la 70% din suprafaţă.
• Reduc timpii de preluare manuală cu mai mult de 60%.
• Sunt rezultatul a peste 20 de ani de experienţă în proi-

ectarea şi producţia sistemelor automate de depozitare.
• Tehnologie de vârf.
• Clienţi satisfăcuţi din întreaga lume.
Dexion poate oferi soluţii de depozitare automate diverse, 
potrivite pentru necesităţile specifice ale clienţilor. Printre 
acestea se găsesc Tornado, Double Tornado, Paternoster, 
Mini-Paternoster, HOCA etc. Dexion Tornado Dexion Paternoster
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Sysco: Rafturi modulare

Procesul unic de finisare al sistemului Sysco® garantează o acoperire de 100% a oţelului, pentru o finisare 
perfectă. Mai mult, întregul sistem poate fi transformat într-un sistem mobil, în cazul în care este necesar un 
spaţiu suplimentar de depozitare. 
Sistemul multifuncţional Sysco® poate deveni şi mai flexibil, datorită caracteristicilor mobile. Astfel, sistemul va 
putea fi adaptat pentru orice tip de extindere aveţi nevoie. Atunci când sistemului Sysco® îi sunt adăugate şi 
caracteristici mobile, acesta se transfomă într-un sistem Compactus®.

Un bun exemplu pentru o arhivare flexibilă este sistemul Sysco®. Acest sistem 
modular este disponibil în diferite dimensiuni pentru a se integra cu uşurinţă în 
orice spaţiu pentru arhivare, chiar şi în jurul stâlpilor de rezistenţă, al conductelor 
de aerisire sau al altor obiecte. Sistemul asigură o soluţie economică de arhivare 
care va fi utilizată frecvent, de mai mulţi utilizatori. Toate informaţiile de care aveţi 
nevoie sunt accesibile în mod direct, indiferent de sistemul de arhivare folosit, 
Sysco® poate fi adaptat în funcţie de nevoile şi dorinţele dumneavoastră. Stâlpii 
de susţinere sunt disponibili în variante simple închise, încastrate închise, mulţi 
dintre aceştia fiind echipaţi cu orificii pentru a permite aerisirea şi implicit, conser-
varea optimă a documentelor dumneavoastră. În plus, şi uşile culisante ajută la 
protejarea conţinutului sistemului.
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Atunci când este utilizat sistemul Compactus® XTR, un culoar este creat doar atun-
ci când acesta este necesar, permiţând o capacitate de depozitare de până la 200%.
Operarea sistemului Compactus® XTR: securitate şi durabilitate
Cu ajutorul şinelor solide din oţel laminat la cald, sistemul mobil este operat fără 
efort. Alcătuirea durabilă şi de înaltă calitate a sistemului se adaptează la capaci-
tatea sa de depozitare, asigurând o operare uşoară. Funcţiile pentru securitate pot 
include blocarea culoarelor, sisteme anti-înclinare şi mecanisme terminale de oprire.

Compactus XTR - rafturi pentru arhive

Arhivele dumneavoastră trebuie să aibă o dispunere clară şi eficientă, chiar dacă sunt amplasate la subsol, 
în clădire, sau într-un depozit aflat în afara clădirii de birouri. Soluţiile noastre pentru arhive utilizează eficient 
spaţiul, fiind în acelaşi timp şi extrem de accesibile, flexibile şi eficiente în ceea ce priveşte costurile.
În ceea ce priveşte utilizarea eficientă a spaţiului, soluţiile mobile de depozitare oferă numeroase avantaje faţă 
de rafturile fixe. În cazul rafturilor mobile este necesar un singur culoar. Rafturile mobile pot fi mişcate fie câte 
unul sau mai multe în acelaşi timp, creându-se un culoar doar acolo unde este necesar. Fiecare metru pătrat 
care acomodează un spaţiu de afaceri este valoros. Orice ocazie de a economisi spaţiu este binevenită, fie că 
este vorba de crearea unui spaţiu de depozitare suplimentar sau de crearea unui nou punct de lucru. 
Garantăm pentru înalta calitate a produselor noastre. Această calitate se datorează designului elegant şi mereu 
în tendinţe, construcţiei ergonomice şi sigure, precum şi durabilităţii deosebite. 
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Compactus XT - Rafturi pentru birouri

Utilizaţi sistemul Compactus® XT pentru a crea un spaţiu suplimentar de depozita-
re sau pentru a crea mai multe puncte de lucru. Datorită operării electronice simple 
şi ergonomice, sistemul este uşor de utilizat şi poate fi mişcat fără efort. O simplă 
atingere uşoară a panoului oferă acces imediat la interiorul spaţios al sistemului 
Compactus® XT, chiar şi atunci când aveţi mâinile ocupate. 

Soluţia Compactus XT îndeplineşte eficient şi elegant cerinţele unui mediu office 
dinamic, şi a fost creată prin utilizarea unor procese de producţie care respectă me-
diul înconjurător. Este o soluţie care economiseşte spaţiul, cu un design şi o finisare 
în concordanţă cu gusturile dumneavoastră personale şi cu identitatea corporaţiei. 
Designul birourilor dumneavoastră reflectă atât gusturile dumneavoastră personale 
cât şi imaginea corporaţiei. Printr-un design care se integrează perfect în imaginea 
de ansamblu a biroului, Bruynzeel vă ajută să găsiţi soluţia ideală. Sistemele pot fi 
finisate cu sticlă, oţel sau lemn, în culori care să se asorteze cu interiorul biroului.
În cazul în care sunteţi zilnic la birou, atunci un mediu calm şi liniştitor este esenţial 
pentru a vă putea concentra asupra sarcinii de efectuat. Rafturile Bruynzeel pot 
fi echipate cu panouri special proiectate, care au proprietăţi acustice uimitoare şi 
contribuie la crearea unei atmosfere plăcute de lucru.
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Soluţii inovatoare de la Bruynzeel

Compactus® Double Decker XTR oferă cea mai eficientă utilizare a spaţiului pentru încăperi înalte. Acest 
concept inovator are toate avantajele unui sistem Compactus® Dynamic Pro XTR oferind în acelaşi timp şi o 
utilizare eficientă, de ultimă generaţie a spaţiului. Operarea simplă, printr-o singură atingere, a panoului tactil 
asigură acţionarea sigură şi eficientă a ambelor niveluri. Mişcarea este lipsită de vibraţii datorită mecanismelor 
de pornire şi oprire uşoară, acest fapt asigurând imobilitatea documentelor în momentul operării sistemului. 
Rafturile se deplasează cu o viteză constantă, indiferent de încărcătura lor. Grilajele din oţel asigură o bună 
vizibilitate a nivelului inferior. 

01 Unitatea centrală Bruynzeel reprezintă un loc de întâlnire şi oferă o 
eficientizare maximă a spaţiului din birou
02 Sistemul multietajat Compactus® Double Decker XTR este ideal 
pentru spaţiile de depozitare cu înălţime ridicată
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Oferim o nouă perspectivă asupra formei şi funcţiilor birourilor, creând o unitate multifuncţională şi economică 
din punct de vedere a utilizării spaţiului. Diferite tipuri de unităţi de depozitare cum ar fi dulapuri, arhive, depozite 
de papetărie, garderobe, biblioteci pot fi integrate într-o unitate centrală. Prin adăugarea unor funcţii adiţionale 
cum ar fi automatele pentru cafea şi zonele de prezentare, aceasta poate deveni un punct central în birou şi un 
loc important unde angajaţii se pot întâlni. Pe lângă faptul că reprezintă un loc de interacţiune şi comunicare, 
unitatea centrală de depozitare de la Bruynzeel asigură un grad ridicat de eficientizare a spaţiului.
Aceste unităţi multifuncţionale de birou pot fi adaptate schimbării mediului de birou datorită design-ului lor 
modular, dar flexibil. Unităţile sunt disponibile în numeroase dimensiuni, finisări şi culori. Opţiunile includ sticlă, 
oţel, lemn şi panouri acustice.

01

Sisteme pentru arhivare



Raum gewinnen.

Soluţii pentru biblioteci şi muzee

Dacă aveţi nevoie să utilizaţi spaţiul în cel mai eficient mod există numeroase avantaje pentru a alege rafturile 
pentru biblioteci de la Dexion. Putem oferi dimensiuni variate, pentru a ne asigura că se poate proiecta o 
soluţie optimă pentru orice cameră, în orice scop. O gamă largă de tipuri de coloane, finisări ale panourilor şi cu-
lori oferă posibilităţi care pot fi personalizate pentru orice buget. Când se are în vedere costul ridicat al spaţiului 
orizontal, este important să se maximizeze utilizarea acestuia cu ajutorul unui sistem de depozitare mobil, iar 
spaţiul câştigat să fie folosit pentru zone suplimentare de studiu sau lectură. 
Modul în care arată biblioteca dumneavoastră este în mare măsură o reflectare a stilului personal. Rafturile pot 
avea finisaj cu sticlă, oţel sau lemn, în culori care să se asorteze cu interiorul.

01 Sysco Library
02 Coloanele perforate asigură 
o bună circulaţie a aerului
03 Compactus Library
04 ArteStore Rota
05 Depozitare mobilă în muzeu

Indiferent dacă aveţi în colecţie obiecte de artă, tapiţerii, ceramică, mobilă, instrumente, bijuterii, haine sau arte-
facte ale istoriei naturale, Bruynzeel le va depozita. 
Cadre mobile pentru tablouri: folosirea eficientă a spaţiului
Un avantaj major al cadrelor mobile pentru tablouri este acela că tablourile sunt uşor accesibile, păstrându-se 
o utilizare eficientă a spaţiului. Dacă doriţi să vizionaţi un anumit tablou, doar tablourile de pe cadrul respectiv 
sunt mişcate. Cadrele mobile pentru tablouri pot fi livrate fie în versiunea suspendată, mişcate pe şine fixate de 
podea sau mişcate de-a lungul podelei pe roţi.
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