
UniCompact verrijdbare archieven
UniRek statische stellingen

Mediatheek bibliotheekinrichting



Uitgangspunt is het kostenplaatje en dit spreekt 

vooral duidelijke taal. een goed georganiseerd

archief heeft een zeer gunstig effect op uw be-

drijfskosten.

Stap voor stap naar perfectie

Van ontwerp tot overzichtelijke opslag

UniCompact archieven zijn 

Optimale benutting van kostbare vierkante me-

ters, het op juiste wijze opslaan van archiefstukken, 

net zoals het terugbrengen van de zoektijden zijn 

belangrijke factoren voor de efficiency.

UniCompact archieven zetten deze doelstellingen 
om in werkelijkheid.

En ook u bent efficiënt werkzaam; talrijke ver-

rijdbare archieven die wij meer dan 30 jaar

geleden in onze beginjaren hebben geleverd

functioneren nog steeds voorbeeldig. Dag na

dag, jaar na jaar besparen UniCompact archieven

voor onze relaties veel kosten.

economisch verantwoord!



Vanaf het eerste gesprek staaat het hoog gemo-

tiveerde UniCompact-team u met raad en

daad terzijde. Of het nu gaat om een nieuwe 

opslagmethodiek te ontwikkelen of om uit-

breiding van een bestaande situatie.

Van ontwerp tot concept vindt er een zeeer

nauwe samenwerking met u als klant plaats.

Rekening houdend met uw individuele eisen

wordt voor u het ideale verrijdbare archief

samengesteld.

UniCompact ontwikkelt mee

Eventueel overbodige opslagsystemen kunnen

door ons gedemonteerd en afgevoerd worden.

Indien wenselijk kunnen wij u ook omtrent de 

financiering een goed advies geven.

Tijdens een gesprek kunnen wij u aantonen dat

door middel van UniCompact archieven uw

opslag economischer plaats zal vinden en uw

werkzaamheden vereenvoudigd zullen worden.

Ook ronde archiefdepots kunnen

ingericht worden met UniCompact!





UniCompact is innovatief

UniCompact maakt nieuwsgierig

Om de tevredenheid van onze klanten te 

waarborgen, om vragen te beantwoorden en

om onszelf aan te sporen vernieuwingen te re-

aliseren, houden wij contact met u als klant.

Wij willen graag weten welke indruk u van ons

heeft, hoe u de samenwerking ervaren heeft en

wat u wellicht nog voor wensen heeft.

Want wij begrijpen, dat niemand zo goed is,

dat hij niet door dialoog met anderen

wijzer kan worden.

Bij de productie wordt gebruik gemaakt van de

meest moderne CAD ontwerptechniek, waar-

door het mogelijk wordt om de voor u ontwor-

pen oplossingen met de grootste precisie te 

produceren.

Terwijl de UniCompact archieven volgens uw 

specificaties geproduceerd worden kan ons

speciaal opgeleide montageteam reeds starten

met het leggen van het nieuwste type rail.

Deze kunnen naar wens op de vloer gemon-

teerd worden, waarbij geen vaste verbindin-

gen met de bestaande vloer tot stand komen.

Dit heeft voor u het grote voordeel dat bij een

verhuizing of herinrichting er geen logistieke 

problemen en/of beschadigingen aan uw be-

drijfspand ontstaan.

Bij de optionele toepassing van aandrijfketting

en kantelbeveiliging in de rails is er geen af-

wijkend type geleiderails noodzakelijk.

Is de rails eenmaal met de modernste optische

meettechniek gelegd, dan worden vervolgens 

de onderstellen en de opbouw geïnstalleerd.

Onze medewerkers maken uw personeel met 

het nieuwe UniCompact archief vertrouwd en

staan u altijd met nuttige tips en gefundeerde

vakkennis terzijde.



Op alle situaties voorbereid

Het UniCompact Rekkensysteem

UniRek is ons alom gewaardeerde archief-
systeem. Tot in de kleinste details ontworpen
voldoet het aan alle eisen die u van een 
topprodukt mag verwachten. De voorbeeldige
stabiliteit en uiterlijke kenmerken zijn te dan-

vormgeving van het gebruikte kwaliteitsstaal.
UniRek stellingen zijn universeel inzetbaar en 
door een veelheid van beschikbare inrichtings-
varianten garandeert het een optimale en

Benutting van de vloeropper-
vlakte met statische stellingen

6 dubbelzijdige stellingen met 
8 velden en
2 enkelzijdige stellingen met
4 velden geeft tezamen
56 velden met 6 vakken. Dit is
een capaciteit van 336 strek-

Capaciteit = 100%

Ruimtebenutting bij statische
stellingen

Tussen iedere stelling bevindt
zich een looppad van tenminste
750 mm. Dit betekent in ons
voorbeeld dat 61% van de
vloeroppervlakte in beslag ge-
nomen wordt door looppaden.

Ruimtebenutting = 39%

Wanneer uw archiefstelling steeds van twee
zijden toegankelijk moet zijn of wanneer er
meerder personen gelijktijdig in het archief
moeten werken, dan is het UniRek archief-
systeem de juiste keuze.

Het UniRek archiefsysteem blinkt uit door een
grote stabiliteit en diverse inrichtings-
varianten. Het materiaal en de bewerking
ervan zijn van uitstekende kwaliteit

Voor dynamische archieven: UniRek

Statische Stellingen

Functionaliteit          100%

ken aan de constructie van de posten en de

kende meter.



economische opslag. Voor archiefopslag in ge-
klimatiseerde ruimten zijn UniCompact stel-
lingen de ideale oplossing. Het systeem kan
naar keuze uitgerust worden met open of ge-
sloten zichtwanden.

De grote flexibiliteit van het systeem garan-
deert een optimale aanpassing aan iedere be-
schikbare ruimte. UniCompact stellingen zijn
zowel in statische als in verrijdbare uitvoering

UniCompact verrijdbare stellingen worden
daar ingezet waar men grote hoeveelheden
archiefstukken moet opbergen, echter die wel
snel en eenvoudig bereikbaar moeten zijn.
U kunt de beschikbare vloeroppervlakte zonder
bouwkundige aanpassingen tot 228% optimali-
seren in vergelijk met statische stellingen.
Archieven, magazijnen van administratiekanto-
ren, bibliotheken, banken en verzekeringsbe-
drijven en vele andere instanties vertrouwen
reeds meer dan 30 jaar op de kwaliteit van 
UniCompact archieven.

De oplossing bij ruimtegebrek:

UniCompact verrijdbare archieven

Ruimtebenutting bij UniCom-

Voor het gehele archief is

slechts 1 looppad nodig van

minimaal 750 mm. breed.

Het aandeel van de gangen

beperkt zich tot 7% in vergelijk 

met de statische opstelling

Ruimtebesparing = 93%

Optimale benutting van de 

15 rolwagens met 8 velden en

2 eindrekken met 4 velden zijn

samen 128 velden met 6 vak-

ken. Dit geeft een capaciteit

van 768 strekkende meter

Capaciteitswinst = 228%

                 228%                 Ruimtewinst

te verkrijgen.

vloeroppervlakte met UniCom-
pact verrijdbare stellingen

pact verrijdbare archieven

(links)



Zelfs de zwaarste lasten kunt u moeiteloos

verplaatsen, wanneer u kiest voor een mecha-

nische of electrische aandrijving. Door de

dubbele overbrenging middels twee kettingen

worden aan één zijde van de rolwagen alle

dubbelgelagerde wielen gelijktijdig aange-

dreven. Hierdoor is torsiewerking of 'schranken' 

onmogelijk.

Groot bedieningscomfort bij geringe inspan-

ning is het voordeel van deze aandrijving.

U heeft weinig energie nodig. Voor de kracht-

overbrenging heeft u de keuze uit twee rail-

systemen en wel met of zonder aandrijfketting.

U heeft zelf de keuze, maar natuurlijk geven 

wij u hierover graag advies.

Aandrijving en onderstel

Precisie die tonnen verplaatst

Het aandrijfprincipe

Precies zoals u wilt

De zichtwanden van de archieven zijn

geëpoxeerd en in geperforeerde of gesloten

uitvoering te verkrijgen

Zowel voor de perforatie als voor de kleuren

zijn er diverse standaard mogelijkheden waar-

uit u een keuze kunt maken.

RAL 4002 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6027 RAL 7035 RAL 7046 RAL 9005 RAL 9010 RAL 1013

Optioneel Optioneel                Optioneel



Met overbrengverhoudingen
waardoor u eenvoudig meerde-
re rolwagens kunt verplaatsen

De mechanische aandrijving is 

de ideale oplossing voor de 

gemiddelde en hogere belas-

ting. Met onze standaard over-

brengingen van 1:1500 of

1:3000 kunt u ook meerdere 

zware rolwagens verrijden. De

aandrijving op alle wielen aan

een zijde van de rolwagen 

maakt het vast- of uit de rails

lopen onmogelijk. Wanneer

het noodzakelijk mocht zijn, is

het naspannen van de ketting

zeeer eenvoudig en is de démonta-

ge van de stellingen niet nood-

zakelijk. De mechanische aan-

drijving is naar keuze mogelijk

met een handwiel of een 

spaakwiel. Beide uitvoeringen 

zijn met ergonomisch gevorm-

de draaiknoppen uitgerust.

Bij lange en zware rolwagens evenals bij een
hoge raadpleegfrequentie

De electrische aandrijving maakt optimale be-

diening mogelijk, speciaal bij regelmatig ge-

raadpleegde en zware archieven van meer dan

5000 kg. De voordelen op een rij:

Electrische aandrijving

Handmatige aandrijving

De kostenbesparende oplossing bij lage ge-

wichten

De handmatige aandrijving is dé keuze bij 

kleinere rolwagens en lage gewichten (max.

2.000 kg). Dankzij de lichtlopende wielen, de

nauwkeurige rails en de ergonomisch gevorm-

de handgreep zijn de rolwagens gemakkelijk te

verplaatsen. Handmatig bediende rolwagens

De onderstellen worden uit 4 mm dik kwali-

teitsstaal en een stabiele lasconstructie samen-

gesteld. Het onderstel is met zijn 115 mm.

zeer laag te noemen waardoor u minder ver 

hoeft te reiken naar het bovenste legbord.

Rubberen afstandhouders zorgen voor een

geruisloze aansluiting en beschermen uw 

vingers tijdens het gebruik.

Mechanische aandrijving

zijn eenvoudig en snel te verplaatsen, onder-

houdsvrij en prijstechnisch zeer gunstig.

- De bedieningsknoppen aan de voor-
  zijde openen direct het gewenste
  gangpad. Alle rolwagens rijden direct
  gelijktijdig weg. Hiermee wordt in
  vergelijk met andere systemen veel tijd
  bespaard.
- Iedere rolwagen heeft een eigen motor
  in het onderstel hetgeen niet ten koste
  van de capaciteit gaat.
- Motoren zijn uitgerust met een
  zogenaamde frequentieomvormer. 
  Hierdoor krijgen de stellingen een 
  rustige start- en stopkarakteristiek en
  zullen de archiefstukken tijdens het
  gebruik niet verschuiven.
- Stroomvoorzieningen en -verbindingen 
  zijn boven de stellingen gemonteerd. 
- Programmeerbaar besturingssysteem 
  met Siemens SPS S7 (via seriële RS 232 
  poort aan uw computer te koppelen).
- Veiligheidsplinten aan beide zijden van 
  de rolwagens en Nood/Uit schakelaars 
  zorgen voor een optimale beveiliging.
- Duidelijk zichtbare plaatsaanduiding 
  met grote signaallichten op iedere 
  rolwagen.
- Optionele veiligheidslichten op 
  iedere rolwagen.
- Koppelingsmechaniek voor 
  noodbediening bij stroomuitval.
- Aansluitingen voor automatische 
  verlichting en gangpadverdeling voor 
  een optimale beluchting van het 
  archief.



Inrichten op maat

Rekafmetingen
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Standaard hoogtes:
Rekhoogte (mm)                                           1946        2066       2306        2426       2666        3026  
Opbouwhoogte (in mm) 1830 1950 2190 2310 2550 2910
Aantal vakken per veld
Ordners DIN A4                  5 5 6 6 7 8
hangmappen DIN A4 & Archiefdozen VNG    5 6 7 7 8 9

Standaard breedtes:
Rolwagenbreedte  (in mm)                 Som (Rekbreedte x aantal rekken) + 82 mm (Staander + aandrijving)
Rekbreedte (in mm) 840 1000 1240

Standaard dieptes:
Rekdiepte (in mm)           enkelzijdig           280 330 380 430 480 530 630

 dubbelzijdig 530 630 730 830 930 1030 1230

Legborddiepte (in mm)     enkelzijdig  250 300 350 400 450 500 600
    dubbelzijdig        500 600 700 800 900 1000 1200

Belasting ca: Gewicht (kg/m1) legborddiepte (mm)
Boeken 50 250
Tijdschriften  60 300
OrdnersDIN A4         30 300
Hangmappen lateraal DIN A4 1-punts                          35 350
Archiefdozen 40 350/400
Hangmappen lateraal 2-punts                                       40 400
Röntgenfilm lateraal                                                   100 450

Technische wijzigingen voorbehouden. Andere maten op aanvraag.

Incl. afstandhouders
van 30 mm



Perfecte Systemen

Railssysteem

Ruwe betonvloer

Afwerk

Montageplaat

Vloerplaten

evt. uitvulmateriaal

krimparme
betonmortel

in de vloer op de vloer

Dankzij de nieuwste railsystemen voor 
UniCompact verrijdbare archieven zijn wij 
erin geslaagd verschillende opties te 
ontwikkelen, die ervoor zorgen dat
UniCompact verrijdbare stellingen feilloos 
te verplaatsen zijn.
Bij montage van de rails in of op de vloer 
blijft de werking optimaal. Bij montage in 
de vloer worden de rails aan het stelblok 
bevestigd. In de rails zelf wordt dus niet 
geboord of geschroefd. Schroefkoppen of 
beschadigingen die de werking kunnen 
beïnvloeden komen dus niet voor!

Indien u voor een systeem kiest waarbij de 
ketting in de vloer ligt of wanneer er een 
omkiepbeveiliging gemonteerd wordt, 
hoeft er geen extra geul gefreesd of 
gehakt te worden! Zowel de eventuele 
ketting als de omkiepbeveiliging zijn in de 
rails geïntegreerd.
Bij montage op de vloer worden de rails 
bevestigd zonder uw vloer te beschadigen 
door boor- of bevestigingsgaten. Uw vloer 
blijft volledig intact.

Vloer

Systeem E 
(met slipkoppeling)
(Wielen lopen in de rails)
In de rails lopende, dubbel
gelagerde, gegoten wielen 
zorgen voor een goed 
functionerende geleiding.

Systeem E
(met aandrijfketting)
Bij de nieuwste verwerking
van de aandrijfketting in de 
rail zijn geen separate rail-
systemen noodzakelijk.

Systeem D
(2 wielen lopen op de rails)
Op verzoek leverbaar

Kiepbeveiliging
het doordachte model
zorgt voor een optimale be-
veiliging zonder extra geul
of rail.



Uit de praktijk

Inrichtingsmogelijkheden

Optimale systemen voor
al uw wensen

Hangboekensteun

Vakverdeling d.m.v. verdeelstangen Vakverdeling d.m.v. verdeelschotten

Zijplaatjes voor multifuntionele toepassingenVerzinkt legbord met ordners

UniCompact verrijdbare archieven worden 
op maat gemaakt en voor ieder doeleind 
individueel gefabriceerd. De 
inrichtingsmogelijkheden (legborden, 
vakverdelingen, telescopisch uittrekbare 
frames, enzovoorts) kunnen zonder 
hulpmiddelen om de 20 mm. in hoogte 
worden versteld.
De dubbele legborddragers worden in een 
handomdraai in de posten gemonteerd. 
Doordat de legborddragers onzichtbaar in 
het legbord worden geïntegreerd ontstaat 
een naadloze verbinding , zodat 
documenten en papieren niet tussen 
legbord en achter- of zijwand kunnen 
verdwijnen.
Onze hoogwaardige legborden hebben bij 
gelijkmatige belasting een geteste 
belastbaarheid van 133 kg per strekkende 
meter! Voor nog hogere belastingen 
kunnen legbordversterkingen zonder 
gereedschap in het legbord gemonteerd 
worden. Een legbordversterking verhoogt 
de draagkracht met 50 kg. 

Tussen de posten kunnen metalen 
scheidingswanden gemonteerd worden 
zodat een naadloze gladde zijwand 
ontstaat.



Uittrekframe voor hangmappen Telescopisch uittrekbare lade

Eenpuntsophanging ZippelEenpuntsophanging Leitz

Verplaatsbare boekensteun Tijdschriftenklapper

Leverbare accessoires: legbordaanslagen, 
vakverdelingen, verdeelstangen, 
boekensteunen (op of onder het legbord 
bevestigd), etikethouders, afsluitbare 
schuifdeuren, stofafdichtingsprofielen, 
centrale vergrendeling en 
koppelingssloten.

Alle accessoires zijn toepasbaar voor uw 
individuele wensen op kantoor, 
universiteit, school, laboratoria, magazijn 
enzovoorts.



Breedte gangpad      : minstens 1250 mm
Breedte loopgang    : minstens 750 mm
Afstand tot de wand : 50-200 mm

Kwaliteit

met zekerheid de beste kansen –

Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid en milieu

Bij onze fabriek staat kwaliteit en veiligheid 
voorop!
Onze legborden zijn uit kwaliteitsstaal met 
moderne gereedschappen vervaardigd.
Dat betekent dat de legborden te 
allentijde zonder extra versterking tot 133 
kg per meter gelijkmatig kunt belasten. Bij 
de constructie en vervaardiging worden 
alle UniCompact onderdelen volgens de 
hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Wij 
blijven naar de hoogste kwaliteit streven 
en zullen volgens de strengste normen 
blijven produceren. Onze fabriek investeert 
veel tijd en geld in innovatie, ontwikkeling 
en productie van nieuwe en bestaande 
artikelen. De constructie en productie van 
UniCompact verrijdbare archieven 
geschiedt volgens de Veiligheidsnormen 
van het Berufsgenossensgeschaft 
(arbeitsstättenrichtline ZH 1/428).
Hier volgen enkele van de geëiste 
maatvoeringen:

Afval en restproducten worden volledig 
gerecycled. Wij gebruiken 
milieuvriendelijke grondstoffen. Bij onze 
epoxy poedercoatingstraat worden 
maximale filter- en afzuigtechnieken 
gebruikt. Wij zijn ons zeer bewust van onze 
zorg voor de natuur en het milieu! Onze 
fabriek heeft voor vernieuwing en milieu 
bewustzijn de Oost Beierse Technologie-
transfer-prijs 1999 ontvangen!

Onze fabriek is lid van der 
Gütegemeinschaft Lager- und 
Betriebseinrichtungen e.V. en bevoegd om 
het goedkeuringsvignet RAL-RG 614-4 
voor verrijdbare stellingen en kasten te 
voeren.
Het Materialprüfungsambt in Dortmund 
controleert enkele keren per jaar of onze 
producten conform de RAL voorschriften 
worden vervaardigd. Daarna wordt door 
een onafhankelijke instantie gecontroleerd 
of wij aan alle technische eisen voldoen. 
De fabriek is DIN en ISO 9001 
gecertificeerd. De vastgestelde 
kwaliteits- en milieueisen worden 
stelselmatig gecontroleerd en waar nodig 
aangescherpt.

Daarnaast is de productie ISO 14001
gecertificeerd, en nemen wij vrijwillig
deel aan het strenge EMAS-systeem
een Europese richtlijn voor milieu-
verantwoord ondernemen.



het alternatief voor de inrichting van bibliotheken –

Het Mediatheek middenpostensysteem

Mediatheek is een reksysteem dat specifiek 
voor de wensen van bibliotheken en 
mediatheken is ontwikkeld. Bakermat van 
dit systeem is een midden 
postenconstructie die voorzien is van een 
rastermaat 15 x 15 mm. Legborden en 
tijdschriftendisplay's kunnen zonder veel 
moeite op de juiste gewenste hoogte 
gehangen worden.

Daarbij is de geleiderand van de post 
bijzonder behulpzaam, aangezien hierdoor 
het legbord niet kan wegglijden. 
Mediatheek biedt een praktische 
opbergmogelijkheid met een optimale 
indeling. Het systeem onderscheidt zich 
door techniek, maximale ruimtewinst, 
bedieningsgemak, prijsniveau en tijdloos 
design. Mediatheek is zowel als vast rek of 
verrijdbaar systeem verkrijgbaar.



Postbus 4168 - 7320 AD - APELDOORN

Boogschutterstraat 40 - 7324 BA - APELDOORN

T: +31-(0)55-3689549
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E: verkoop@scheeres.nl
I : www.scheeres.nl


