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›  Om de brandwerendheid te garanderen, worden de
verrijdbare stellingen voorzien van brandwerend materiaal
met een lage warmtegeleiding. Rondom worden de rekken
uitgerust met brandwerend materiaal, alsmede met een-
sensor die brand detecteert voordat het gevaarlijk wordt.
 
›  De brandwerendheid wordt gerealiseerd met een -
innovatief materiaal met een zeer laag gewicht per
vierkante meter. Hiermee wordt voorkomen dat de
maximale vloerbelasting wordt overschreden
 
›  Hittebestendig tot 1000° C zonder dat dit ten koste gaat 
van de stabiliteit van de rekken.
 
›  Het anorganische materiaal waarmee de rekken zijn
bekleed, gaat geen reactie aan met de stukken uit uw
archief, museum of bibliotheek. Dit is gebleken uit
talrijke testen.
 
›  De brandwerendheid van het systeem is in onafhan-
kelijke laboratoriumtesten vastgesteld, waarbij de in-
stallatie bij een temperatuur van 900°C minstens 60
minuten brandwerend bleek.
 
›  De volledige brandwerende installatie met verrijdbare-
stellingen is flexibel en kan altijd volgens uw wensen
ingericht worden. 
 
›  Deze passieve bescherming biedt maximale bescher-
ming voor alles wat zich in het archief bevindt, ook als-
uw brandbestrijdingsinstallatie is uitgevallen. Ons 
systeem vereist geen regelmatig onderhoud, tegen  
hoge kosten, wat bij andere brandveiligheidssystemen
noodzakelijk is.
 
›  Het systeem kan indien gewenst voorzien worden
van een luchtvochtigheidscontrole, dat kan worden
ingesteld op vooraf gedefinieerde waarden.

BRANDWERENDE OPSLAG
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1   Brandwerend plaatmateriaal
2   Brandwerende afdichtframes
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Passieve bescherming tegen brand zonder
risico voor uw kunst1 

in verrijdbare stellingen



Kunstopslag met lineairgeleiding. Vrijstaande opstelling met staalombouw. 

Op maat geleverde vrijstaande installatie
met vaste gaaswanden langs de wanden.

Uittrekbare gaaswanden met kopwand. Iedere wand is
individueel afsluitbaar.

Volledig gesloten systeem in een open depot.

Waterpas gehangen schilderijwanden met
geleiderails aan het plafond.

Zijdelings verschuifbare gaaswanden in een verrijdbaar
systeem. Maximale capaciteit en optimaal comfort.
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›  Tot 15 meter lengte 
en 7 meter hoogte. 

›  Standaard maaswijdte van

100 x 80 x 4 mm, naar wens     
aan te passen.

›  Oppervlakte en uitvoering

conform ODDY getest.

›  De vrije ruimte tussen de 

gaaswanden is instelbaar.

›  Gaaswanden worden gelast

om ongewenste beweging te voorkomen

›  Linaire geleidingen zijn 

voorzien van kogellagersysteem.

SCHILDERIJOPSLAG

Lades in vele soorten en maten. Mechanische-
of telescoopgeleiding met 80% of 100% uittrekbaarheid  

Eenvoudig systeem voor het efficiënt opslaan van 
bestaande of nieuwe houten lades op hoekprofielen

Draagarmstelling voor grote lasten, verrijdbaar of statisch.
Geschikt voor grootformaat tapijten, wandkleden en ander 

Hoogwaardige ombouw van onze stellingen
voor toepassing in een open depotomgeving

Voor schilderijen met een breedte tot 120 cm is dit
de oplossing met tot 300% hogere opslagcapaciteit.

Draagarmstelling voor verschillende toepassingen.
Leverbaar met lades, textielrol- of buishouders.
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›  Electrisch verrijdbare stel-

lingen zonder bekabeling.

›  Tot 17 rolwagens per 

besturingseenheid.

›  Electrisch besturing ontworpen

conform industrievoorschriften.

›  Onderstellengtes tot maar 

liefst 30 meter

›  Made in Germany

gegarandeerde kwaliteit

›  Oppervlaktebehandeling

in overeenstemming met de 

ODDY-test museumnormen

›  Afwerking met poeder-

coating en/of galvanisch

verzinkt

›  Verrijdbare stellingen compleet

brand- en vochtbestendig

VERRIJDBARE STELLINGEN

Verrijdbare stellingen met programmeerbare
ventilatie. RFID compatibel en met Start-Stop mechanisme

Maximale opslagcapaciteit wordt gerealiseerd met

ons IC DUPLEX systeem, helemaal conform uw wensen.
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Uittrekbaar aan beide zijden, en voorzien van een middengang

cultureel erfgoed



Vleugeldeuren met 180° openingshoek, of schuifdeuren
voor optimale benutting van het vloeroppervlak.

Geperforeerde legborden zorgen voor een betere
ventilatie van de opgeslagen stukken.

Electronisch veiligheidsslot beschikbaar voor profielcilinders,
voorzien van alarm bij poging tot forcering.

De DEPOSIT kast is leverbaar als begin- en aanbouw-
module en zowel uitbreidbaar als aanpasbaar.

Instelbare scharnieren garanderen jarenlang veilig
gebruik. De scharnieren zijn verdekt gemonteerd.

Mechanische meervoudige vergrendeling bij dubbele
deuren. Onzichtbaar in de deur gemonteerd.
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Het depotkastensysteem dat de lat hoger legt. Ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen. Uw 
collectie veilig opgeborgen voor nu en voor de toekomstige generaties.

IC DEPOSIT

Individuele inrichting met legborden, geperforeerde
legborden, lades, gaaswanden en nog veel meer.

Vleugeldeurkasten met bovenkasten tot 4.0 meter hoog. Uitvoering ook verkrijgbaar als
begin- en aanbouwmodules.

Lades met verschillende indelingen waardoor een
ideale indeling in uw depot gerealiseerd wordt.

Voor lastig bereikbare locaties kunnen de kasten ook
in losse elementen aangevoerd en gemonteerd worden.

De lades zijn aan de voorzijde 3-voudig omgezet voor
veilige en eenvoudige handling van museumstukken.

Neerklapbaar ladefront om een optimale materiaal-
handling mogelijk te maken.

›  Uitvoering op uw specificatie.

›  Verschillende materialisaties 

Zoals aluminium, staal, glas en hout.

›  Lades tot 5 (!) meter breed, en

ladeshoogtes vanaf 30 mm.

›  Ladebelasting tot 100 kg.

›  Stof- en luchtdichte afsluiting

mogelijk.

DEPOTKASTEN

DIN A1, A0 of speciale maten met verschillende 
ladehoogtes. Indien gewenst met Soft-Stop.

Vleugeldeurkast uitgerust met lades en legborden.
Deuropeningshoek 135° of 180°.
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IC DEPOSIT

Uniek en waardevol erfgoed 

dient op de juiste manier bewaard te 

worden. IC systemen zijn door de  
hoogste kwaliteitsnormen de 

ideale oplossing. IC systemen bieden

langdurige, veilige en passende 

oplossingen voor uw depot
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ERGO-Vario werktafel met hoge opbouw voor 
specifieke verlichtingsoplossingen.

Oplossingen voor verpakkingsmateriaal zoals papierrollen
luchtkussenfolie, PE-schuim of karton.

Verrijdbare snijinstallatie met geïndividualiseerde
opbouw.

ERGO-Basic werktafel in diverse lengtes en 
breedtes verkrijgbaar.

Hoogteverstelling met stelschroeven, slinger
of electrisch met geheugenfunctie.

Transportwagens met robuuste constructie
Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.
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Modulair tafelsysteem in verrijdbare uitvoering.

WERKTAFELS

Robuuste hoogteverstelbare ERGO-Forte tafel
Met slinger, ladenblok en vier geremde wielen.

Een bestaande scheidingswand kan op ieder gewenst 
moment met extra elementen uitgebreid worden.

Veiligheids-slotsystemen voor gecontroleerde toegang

Self-Storage opslagboxen met individuele toegangs--
controle.

Cilinderslot met
deurbeslag

Met deurgreep en knop
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SCHEIDINGSWANDEN

Gaaswandscheiding van een etagevloer met legbord-
stellingen.

MultiSafe is ontwikkeld voor een efficiënte opslag van
goederen en inrichtingen.

Opslagboxen met een geperforeerd plafond- en
bodemdeel voor optimale ventilatie van de ruimte.

Scheidingswandsysteem MultiGuard.

MULTIGUARD

Overal waar het zicht geheel of 

gedeeltelijk beperkt dient te worden,

is het scheidingswandensysteem 

Multiguard een oplossing.

Het assortiment loopt uiteen van

scheidingswanden met tussensets 

uit staalplaat, perfoplaat of 

lamellen, tot geïsoleerde

dubbelwandige systemen met 

glaselementen.

MultiSafe

Het robuuste en modulair ontworpen

gaas-scheidingswandsysteem

Multisafe is ideaal voor een effi-

ciënte bescherming van goederen

en inrichting.

ERGO-line

Die ERGO-line Produkte 

bestechen durch Qualität und 

schlichtes Design, ohne jedoch 

die Funktionalität zu vernach -
lässigen. Ein modulares System 

ermöglicht kundenspezi�sche 

Lösungen mit Standardkompo -
nenten.
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GECOMBINEERD VAKMANSCHAP VOOR
DE BESTE KLANTSPECIFIEKE OPLOSSINGEN

Kern Studer AG is een groeiende Zwitserse 

onderneming, die gespecialiseerd is in het 

ontwikkelen, produceren en verkopen van gaas- 

en plaatwandsystemen voor de industriële 

markt. Kern Studer produceert sinds 15 jaar 

hoogwaardige schilderijrekken voor musea. De 

grootste pluspunten zijn de langdurige ervaring

flexibiliteit, snelheid en innovatieve denkwijze, 

tezamen met een uitgebreide klantenservice.

Al meer dan 60 jaar staat de naam Zambelli 

voor metaalbewerking op het hoogste niveau

Op het gebied van maatwerkoplossingen zijn de 

fabrieken in Duitsland van Zambelli marktleidend.

Als specialist op het gebied van archiefsystemen 

is Zambelli bekend vanwege haar constant hoge 

kwaliteit en creativiteit bij de ontwikkeling van

speciale oplossingen.

Alessandro Epis Christian Escherich Sigi Langer

lossingen voor toepassing in musea, archieven,

bibliotheken, kantooromgevingen, industrie, self--
storage, distributiecentra, medicijnopslag en distri-

butie, handelsondernemingen en talrijke andere

toepassingsbereiken.

Gegarandeerde kwaliteit
Door eigen productie en tientallen jaren ervaring

kunnen wij u als klant gegarandeerd voorzien in uw

opslag en archiefwensen met een prijstechnisch aan-

trekkelijke oplossing binnen de relevante veiligheids-

en milieu-eisen.

Infiniti Concept is in 2017 opgericht door Zambelli,

de Zwitserse onderneming Kern Studer en de 

nieuwe CEO Alessandro Epis. Sterke vakbekwame

partners die kunnen bogen op jarenlange ervaring

met de ontwikkeling van innovatieve, ruimtebespa-

rende inrichting met de klantwens als basis.

Innovatieve oplossingen
Infiniti Concept is actief in Europa en soms ook

daarbuiten. Met een compleet assortiment inclu-

sief diensten als advies, ontwerp, ontwikkeling en

montage wordt in samenwerking met de klant de

optimale inrichtingsoplossing uitgewerkt.

Hoogwaardige opberg- archief- en inrichtingsop-

POISE reksystemen 
Een nieuw modulair rekkensysteem

dat de ruimte definieert, zonder dat

het op de voorgrond treedt. 

Architectuur in haar meest pure

eenvoudige vorm.

Designer: Anders Hermansen, 

Industrieel ontwerper met een

passie voor conceptuele 

transparantie.

BIBLIOTHEEKSTELLINGEN

De elegante legborden lijken te zweven, waardoor
Poise stellingen licht en ruimtelijk overkomen.

De elementen kunnen gestapeld worden, of naast
elkaar gemonteerd.

De T-vormige modules zijn ook als roomdivider inzetbaar.

Het rek definiteert gracieus zijn omgeving,
zonder optisch veel ruimte in beslag te nemen.

Het systeem is gebaseerd op T-vormige elementen

POISE hoekopstelling voor een optimale 
indelingsvrijheid van de ruimte
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Musea
Archieven
Bibliotheken 
Kantoor

Infiniti Concept AG

Aufbewahrungslösungen

und Einrichtungen

Hungerbüelstrasse 22

CH-8500 Frauenfeld

T  +41 (0)52 552 30 30

info@infiniti-concept.com

www.infiniti-concept.com

OPBERGOPLOSSINGEN EN 
INRICHTING VOOR

UNICOMPACT

Opberg- en inrichtings-

Oplossingen

Boogschutterstraat 40

NL-7324 BA  APELDOORN

T  +31-(0)55-3689549

info@unicompact.nl

www.unicompact.nl


