COMPACTUS® Office

COMPACTUS® Office - kompaktförvaringens Rolls Royce - är en flexibelt och
kompakt arkivinredning. Tack vare moduluppbyggnaden kan COMPACTUS ® Office
lätt byggas ut eller flyttas. Anläggningen monteras ”flytande” utan håltagning i mattor
eller golv. Systemet kan också användas som rumsavdelare i t ex kontorslandskap.
COMPACTUS® Office består av mobiler och arkivhyllor, arkivsystemet utnyttjar dina
kvadratmeter optimalt och ökar förvaringskapaciteten på befintliga ytor upp till 100%,
eller reducera erforderlig yta med 50%. Frigjord yta kan därmed användas till mer
produktiva ändamål och ge högre vinst.
COMPACTUS® Office kan levereras med olika frontalternativ i stål (16 olika färger),
perforerat stål, i laminat (10 olika färger) samt trä och glas.
COMPACTUS® Office har ett stort tillbehörssortiment, t ex bokstöd, utdragbar ram för
hängmappar, utdragbar avlastningshylla, lateralmapphängare, lådor för CD -rom, etc.

Kompaktarkiv - COMPACTUS® Power3 (Powercube)

Kompaktarkiv med uppgraderad datorkraft, och ny manövreringspanel har sålts i
Europa i ca tre år. Den lanserades på den svenska marknaden vid
Stockholmsmässan i februari 2002.
Med en enkel touch på stora manövreringsplatt or mjukstartar och stoppar
arkivvagnar. Arkivsystemet bygger på transponderteknologi, vilket betyder att man
behöver inte komma ihåg koder utan använder sig av olikfärgade nycklar. En viss
kulör gäller för access till en viss del av arkivet. Nyckeln kan sä ttas i en vanlig
nyckelknippa och innehåller inga batterier.
Genom en bärbar dator med enkel nätverkssladd, programmeras funktioner som
tillgång till olika delar av arkivet som t ex låsning, “nattläge”.
I systemet finns motorströmsövervakning (MCMS). D atorn känner av förändring i
strömförbrukningen och stänger av systemet. Säkerhetsfunktionen fungerar helt
oberoende av vagnslast.
Fjärrdiagons kan utföras. Med pc-gränssnitt och ett modem kan service -tekniker titta i
diagnosloggen för snabb identifiering av ev problem.
Systemet Power3 kan även användas för andra i marknaden förekommande
kompaktsystem.

Kompaktarkiv - COMPACTUS® DoubleDecker

Den ultimata förvaringslösningen med kompaktarkiv i två plan.
Utnyttjar höjden i lokalen...

Kompaktarkiv - COMPACTUS® side2side

COMPACTUS® side2side är en smart och elegant arkivinredning som ger dig
mycket extra förvaringsplats.
Den kan t.ex. placeras framför dina existe rande arkivhyllor och arkivskåp, med
praktiskt taget inget avstånd emellan.
Arkivhyllorna skjuts från sida till sida (side2side) så du får en enkel tillgång till
bakomliggande arkivhyllor eller skåp. Hyllorna rullar lätt på rälsen som har sidostopp.
En spalt mellan arkivhyllorna ser till att inga fingrar kan komma i kläm.
Ett brett sortiment av tillbehör ger stora valmöjligheter.

