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EEN stERkE pARtNER vooR REksYstEMEN op MAAt
 ZEt uw kAARtEN op EEN MARktlEIDER

Onze jarenlange ervaring in metaalbewerking, 
onze hang naar technische vernieuwing en niet in 
de laatste plaats onze kwalitatief hoogwaardige 
projectafdeling hebben ons tot één van ’s lands 
meest toonaangevende leveranciers van verrijd-
bare stellingen gemaakt.  

Ons streven is steeds de beste oplossing voor u te 
vinden, en dat zorgt ervoor dat we steeds vooraan 
staan in de markt. Onze vaardigheid om continue 
vooruit te kijken zorgt voor economisch verant-
woorde producten met een lange levensduur. 
Onze zoektocht naar echte waarden maakt ons tot 
uw betrouwbare partner.

Zambelli/scheeres Bv houdt zich met het 
 uniCompactprogramma al 30 jaar bezig met metalen reksystemen
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Om kwaliteitsproducten te ontwikkelen moet men 
aan verschillende criteria voldoen. Standaarden 
en normen zijn daarvoor een maatstaf. Op deze 
manier kan men de klasse van zijn producten 
objectief bewijzen. Een in Duitsland vervaardigd 
product: onze rekken geven u de garantie een 
veilig, technisch onberispelijk en aan de normen 
getoetst product te voldoen.  

talrijke certificaten en kwaliteitsmerken 
sieren onze producten.

Zambelli voldoet niet alleen aan de wettelijke 
regelingen. Een gecertificeerd kwaliteitsma-
nagement staat er borg voor dat u altijd op onze 
inspanningen kunt rekenen.

Op onze internationale projecten zijn we bijzonder 
trots, want hier bewijst onze logistiek haar grote 
kwaliteit. We plaatsen installaties in de hele 
BeNeLux.  

Laat u door onze projecten inspireren. Op onze  
referentiedatabank ziet u de enorme mogelijkhe-
den die wij u met UniCompact kunnen bieden.

uniCompact verrijdbare systemen 
zijn thuis in de BeNelux.
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Qualität

MADE IN GERMANY
uNICoMpACt REksYstEMEN

 GRENZEN ovERsChRIjDEN
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uNICoMpACt REksYstEMEN
 uItDAGINGEN AANNEMEN

De Dikke Van Dale definieert het begrip „rek“ als 
stelling om iets op te plaatsen. Deze definitie mag 
zakelijk gezien juist zijn, maar doet aan het  
leveringsprogramma geen recht. Echter de vlag 
dekt de lading niet. Derhalve bevinden UniCompact 
systemen zich „niet op het standaard zakelijke“ 
vlak, maar op het gebied van probleemoplossing. 

Tot onze klantenkring behoren banken, overhe-
den, verzekeringsmaatschappijen, bibliotheken, 
industrieën, musea, universiteiten, archiefruimtes 
en archiefbewaarplaatsen etc. Iedere branche 
heeft zijn eigen wensen. Onderzoek, ontwikkeling 
en productie werken derhalve bij ons zij aan zij. 

onze rekken zijn op vele gebieden toepasbaar.

Door de modulaire opbouw structureren  
UniCompact reksystemen de ruimte, zijn toepas-
baar in verschillende gebouwen en zijn derhalve 
aan te passen aan veranderende wensen van de 
gebruiker. De combinatie van een bewezen  
bouwsteenprincipe gecombineerd met onze eigen  
productie zorgt voor economisch voordelige oplos-
singen. Want uw jarenlange tevredenheid is het 
opperste doel van ons werk.

scheeres produceert reksystemen op maat.

Voor u betekent dit dat we praktisch al uw wen-
sen kunnen vervullen. UniCompact reksystemen 
zijn flexibel en door de praktische accessoires 
overal toepasbaar. Profiteert u van de vele moge-
lijkheden van een betrouwbaar systeem.



8 9

MAxIthEEk
 RuIMtE CREëREN

Maxitheek

Maxitheek past zich compromisloos 
 aan iedere ruimte aan.

Maxitheek gebruikt elke hoek of nis en heeft 
geen moeite met hellingen of oneffenheden.
Maxitheek laat zich stapelen en zelfs verrijden.
Daarvoor staan u twee uitvoeringen ter beschik-
king: het open 4-posten systeem en de uitvoering 
met gesloten zijwanden. Als bouwsteenprincipe 
met diverse kastinrichtingen verenigt Maxitheek 
economisch voordeel met uw individuele wensen.

Door de combinatie van begin- en aanbouwrek 
is Maxitheek optimaal inzetbaar. Mocht u gaan 
verhuizen dan kunnen wij een tijdelijke oplos-
sing bieden. Om grote vrijheid bij de inrichting 
van de kasten mogelijk te maken zijn Maxitheek 
reksystemen toepasbaar voor diverse afmetingen 
archivalia of boekformaten.
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MAxIthEEk
 RuIMtE CREëREN

Naast de ontelbare opbouwvarianten kan het  
design van Maxitheek aan ieder gebouw of stijl  
worden aangepast. Met of zonder gesloten zijwand,  
met of zonder achterwand, als kast met moderne 
stalen deuren of met stijlvolle glaselementen.

Maxitheek geeft u het goede gevoel 
 dat alles mogelijk is.

Maxitheek

Maxitheek denkt ook driedimensionaal. Want 
ons stationaire model kunt u dankzij de stabiele 
constructie probleemloos stapelen. Belasting en 
functionaliteit blijven voor 100% behouden. 
De legbordbelasting van 100 kg kan door middel 

Maxitheek „dubbeldekker“ - 
 slim, boven is extra plaats!

Maxitheek betekent flexibiliteit.  
Door vele klanten gewaardeerd: legborden  
kunnen bij Maxitheek zonder gereedschap per  
20 mm. in hoogte versteld worden. Het tijdloze 
rek design past zich aan uw omgeving aan.

van versterkingen vele malen verhoogd worden.
In ons omvangrijke assortiment bieden wij naast 
de standaard accessoires ook talrijke doordachte 
oplossingen voor speciale wensen.
Vraagt u het ons!
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MAxIthEEk
 RuIMtE CREëREN

Geeft u de toon aan!

Een grote verscheidenheid in vormgeving en 
structuur (Bijvoorbeeld antisliplak) van de  
legborden staat te uwer beschikking.  
Met gepoedercoat staal, met of zonder perforaties, 
kunt u Maxitheek, Artheek of Mediatheek naar 
wens vormgeven.
De kleurmogelijkheden zijn onbegrensd. Naast 
de hieronder afgebeelde standaard kleuren zijn 
(op aanvraag) alle RAL kleuren leverbaar. Wij  
gebruiken uitsluitend epoxy poedercoating die 
een zeer hoge hitte en kleur bestendigheid bezit.

RAl 4002

Ordners geplaatst op legbord 
met extra zijsteun

Ordners geplaatst op 
legbord met gesloten juk

Rails voor hangmapsystemen 
Zippel, Leitz, Elba enz.

uw voordelen in één overzicht:

4   Stabiele 4-postenconstructie of dichte  
wand met gesloten zijdelen

4   Individuele kleurkeuze uit epoxy  
poedercoating of verzinkt materiaal

4   Volledig aan te passen aan uw ruimtes

4   Enkelzijdige of dubbelzijdige opstellingen

4   Statische vaste rekken of verrijdbare  
installatie

   Statisch is later verrijdbaar te maken

4   Legborden zonder gereedschap in een raster 
van 20 mm. te verstellen 

4   Legbordbelasting standaard 100 kg. (d.m.v. 
versterkingen hogere belasting mogelijk)

   Belasting per veld 800 – 1200 kg.

4   Uitgebreide inrichting-  
en accessoireprogramma

RAl 5002 RAl 5012 RAl 6027 RAl 7035 RAl 7046 RAl 9005 RAl 9006 RAl 9010 verzinkt

Klemboekensteun 
met fixatieknop

Hangboekensteun

Tijdschriftenpresentatie 
legbord 

Laterale mappen onderverdeeld 
d.m.v. verdeelschot

Laterale mappen onderverdeeld 
d.m.v. verdeelstangen
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ARthEEk
 pERfECt pREsENtEREN

Artheek biedt u hoge stabiliteit zonder afbreuk 
aan het design te doen. Artheek is in combinatie 
met verschillende materialen leverbaar. Derhalve 
presenteert Artheek niet alleen uw archivalia of 
boeken op de beste manier, maar verandert  
tevens uw ruimte in de fraaiste ambiance. Het  
bijzonder stabiele reksysteem verbindt daardoor 
het esthetische met het functionele.

Zijwanden en deuren kunnen met hout of glas 
bekleed worden. Verticaal of horizontaal aange-
brachte verlichting brengt u in adembenemende 
sferen. Wie liever iets afsluitbaars wil kan Artheek 
door middel van houten of glazen deuren tot een  
„designkast“ opwaarderen.

ARtheek plaatst alles in het juiste licht.

ARtheek
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Verlichting

ARthEEk
 pERfECt pREsENtEREN

Schuin geplaatst houten legbord

Legbord met meerdere niveaus

Rubriceringstrip voor legborden

Extra te plaatsen stang

Houten achter- en zijwand

Tijdschriftenbox

Boekensteun met fixeerstop

Hangboekensteun

CD/DVD-opbergsysteem

Uittrekbare raadpleegplank

Metalen boekensteunen 
voor houten legborden

uw voordelen in één overzicht:

4   Grote stabiliteit door  
stalen buissysteem

4   Vele uitvoeringen in kleur en design  
in verschillende materialen als staal,  
hout en glas

4   Leverbaar met stalen, houten of  
glazen deuren, legborden in  
staal of hout mogelijk

4   Legborden zonder gereedschap in een 
raster van 15 mm. verstelbaar

4   Zij en achterkant van het legbord  
te voorzien van een aanslag

4   Zowel als stationair rek of verrijdbaar  
te leveren Stationair evt. later  
verrijdbaar te maken

4   Legbordbelasting 70 kg.( d.m.v.  
versterkingen hogere belastingen  
mogelijk als optie)

4   Groot assortiment accessoires  
en etikethouders

4   Verticaal of horizontaal te  
plaatsen rekverlichting

4   Op bibliotheken toegespitst inrichtings-  
en accessoireprogramma

Etikethouder
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MEDIAthEEk
 kostBAARhEDEN BEsChERMEN

Robert Lipman’s uitvinding van een stalen 
boekenrek aan het eind van de 19e eeuw was 
een revolutie op het gebied van magazijn en 
winkelinrichting. Midden 60er jaren van de vorige 
eeuw gaf een rastering in combinatie met een 
geleidestang dé mogelijkheid om legborden 

inclusief inhoud in hoogte te verplaatsen.
Mediatheek volgt de geest van deze vernieuwin-
gen en zorgt zo voor een groot bedieningsgemak 
in combinatie met optimale bescherming van uw 
boeken.

Mediatheek gaat bijzonder zorgvuldig
 met uw verzameling om.

Mediatheek
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MEDIAthEEk
 kostBAARhEDEN BEsChERMEN

Het hart van ons Mediatheeksysteem wordt 
gevormd door de stabiele middenposten. De 
frameloze constructie geeft u optimaal overzicht 
op uw archivalia en boeken. Dankzij de open 
structuur zijn beide zijden flexibel toegankelijk. 
Tegelijkertijd zorgt het open systeem voor een 
optimale ventilatie, hetgeen een groot voordeel  
is dat men niet moet onderschatten.

Middels de door ons ontwikkelde geleidingsstang 
is het verstellen van de (evt. beladen) legborden 
kinderspel. Door middel van het klemsysteem 
tussen zijwang en legbord ontstaat een kiervrije 
overgang zodat beschadigen van uw verzameling 
boeken niet mogelijk is.

wetenschap vraagt ruimte.

Mediatheek past zich aan de ruimtesituatie wat 
betreft maten, vorm en stijl, aan. Of het nu om uw 
depot of leeszaal gaat; wij bieden u oplossingen 
op maat. En wanneer uw bibliotheek groeit, groeit 
Mediatheek eenvoudigweg mee.

In de VS gaat men er van uit dat het boeken-
bestand iedere 25 jaar verdubbelt. De moderne 
bibliotheek bezit niet alleen boeken, maar ook 
digitale media. Dat vereist flexibele opber- 
goplossingen. Met Mediatheek kunt u deze 
uitdaging aan.

Mediatheek heeft alles onder controle: 
de technologische voorsprong.

100% bescherming 

van uw verzameling

Mediatheek
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Sokkellegborden

MEDIAthEEk
kostBAARhEDEN BEsChERMEN

Stalen boekensteunen 
op legbord

Hangboekensteun

Uittrekbare raadpleegplank 
(Met softstop)

Opklapbaar werkblad 
op kopse kant

A4 tijdschriftenpresentatiebord

Schuin legbord voor tijdschriften

uw voordelen in één overzicht:

4  Robuust middenpostensysteem

4   Optimale bescherming tegen  
beschadigingen omdat door middel van de 
klemwerking van de zijwangen geen kier 
tussen legbord en zijwang ontstaat

4   Snelle aanpassingen aan wijzigingen  
in de ruimte mogelijk

4   Gemakkelijk verstelbare legborden d.m.v. 
een rastering van 15 mm. in de  
middenposten

4   Individuele kleurmogelijkheden door de 
epoxy poedercoating

4    Standaard legbordbelasting 70 kg.( d.m.v. 
versterkingen hogere belasting mogelijk) 
Belasting per veld 600 kg.

4   Zowel stationair als verrijdbaar mogelijk. 
(later om te bouwen)

4   Op bibliotheken toegerust inrichtings- en 
accessoireprogramma

Zo blijft alles exact op z’n plaats.

Bij bijzondere of kostbare boeken adviseren wij de 
legborden van een speciale antislip structuurlak te 
voorzien. Hierdoor blijven de boeken precies op hun 
plaats, en niets wordt beschadigd. Toch is de lak zo 
glad dat de legborden makkelijk te reinigen zijn.

Verlichting

Afdek (top) legbord

T-voet met stelmogelijkheid
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uNICoMpACt vERRIjDBARE stEllINGEN
 oNtDEk NIEuwE DIMENsIEs

Verrijdbare stellingen

Moderne architectuur heft de grenzen tussen
magazijn, fabrieks- en kantoorruimtes op.

De modulair gebouwde archiefinstallaties van 
UniCompact passen in iedere beschikbare  
archiefruimte of -bewaarplaats. Stationaire  
stellingen hebben gangpaden nodig, die ten  
koste gaan van de capaciteit.
UniCompact verrijdbare stellingen combineren 
optimaal ruimtegebruik én bedieningsgemak.

Maxitheek, Artheek en Mediatheek zijn als  
verrijdbare installatie niet alleen ruimtewinners,
maar bovenal comfortabel en kostenbesparend! 
Denk aan uw vierkante meterprijs.
U kunt kiezen uit drie soorten aandrijvingen: 
handmatig, mechanisch of electrisch.
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228%

We kunnen zonder bevestiging aan wand of vloer 
een installatie bouwen. In plaats van frezen in de 
vloer plaatsen wij het archief op een aluminium 
emissievrije vloer of houten ondervloer. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om de rails tijdens de 
bouwfase in het beton te laten storten.Wij laten u 
graag zien hoe u vandaag uw archief kunt voorbe-
reiden op de wens van morgen.

Maak optmaal gebruik van de beschikbare ruimte 
zonder bouwkundige aanpassingen.
Omdat u met een verrijdbare installatie slechts 
één gangpad nodig heeft in vergelijking met een 
vaste opstelling, kunt u de capaciteit van de op-
pervlakte meer dan verdubbelen. Overigens is het 
in de meeste gevallen mogelijk om uw bestaande 
vaste rekken door ons verrijdbaar te laten maken. 

228% ruimte met
100% economisch voordeel!

uNICoMpACt vERRIjDBARE stEllINGEN
 oNtDEk NIEuwE DIMENsIEs

rails op de vloer rails in de vloer

Statisch Verrijdbaar
uw voordelen in één overzicht:

4   Optimale benutting van de vloeroppervlakte 
verhoogt uw opslagcapaciteit tot 228% 

4   Snelle en gemakkelijke toegang  
tot uw collectie. 

4   Moeiteloos verrijden bij alle  
aandrijfvarianten:  
∙ Handbediening met een handgreep 
∙ Mechanische aandrijving d.m.v. een

  stervormig of rond handwiel 
 ∙ Electrische aandrijving
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uNICoMpACt vERRIjDBARE stEllINGEN
 oNtDEk NIEuwE DIMENsIEs

voor installaties met een totaalgewicht  
tot 2000 kg. 
De handbediening is de voordeligste keuze bij 
lage belastingen en een geringe raadpleegfre-
quentie. Dankzij de lichtlopende wielen, exact 
geplaatste rails en handige handgreep kunt u de 
rolwagens moeiteloos verplaatsen. Installaties 
met handgreep hebben geen stroomaansluiting 
nodig en behoeven geen onderhoud.

Moeiteloos verplaatsen van meerdere  
rolwagens tegelijkertijd.  
Mechanische aandrijving is ideaal voor gemiddelde tot 
hoge belastingen tot maximaal 5.000 kg.  
Zonder noemenswaardige moeite middels uitgedachte 
overbrengingen te bedienen. Op deze manier kunt u 
meerdere rolwagens tegelijkertijd verplaatsen. Standaard  
overbrenging 1:1.500 en bij zware belasting zelfs 1: 5.000,  
d.w.z.dat u met één kilo handkracht 1.500 of resp. 
5.000 kg. kunt verplaatsen. Daar meerdere wielen 
worden aangedreven garanderen wij een exact gecon-
troleerde, geruisloze beweging. U kunt kiezen uit een 
stervormig of rond handwiel. Wij leveren installaties 
met of zonder een ketting in de rails.

handbediening mechanische aandrijving

het voorkomen van ongelukken bij  
mechanisch verrijdbare installaties

Verrijdbare installaties kunnen een risico op letsel 
met zich meebrengen, daarom schrijft de overheid 
een bijzondere zorgplicht voor. Met het optioneel 
leverbare nieuwe Safety-Lock-systeem bieden wij u 
een verrijdbaar archief dat alleen dan is te verrijden 
wanneer u het wilt! Spil in dit systeem is een nieuw 
slot in het midden van het stervormige of ronde 
handwiel, waardoor de aandrijving kan worden 
geblokkeerd. De rode indicator geeft aan of het 
archief gefixeerd staat en zonder gevaar betreden 
kan worden. Tevens is optioneel een centrale ver-
grendeling leverbaar zodat u bepaalde secties van 
uw archief kunt afsluiten voor onbevoegden. Het 
nieuwe Safety-Lock-systeem kunnen wij op bijna 
alle mechanisch verrijdbare installaties
monteren, ongeacht het fabricaat. 

superlichte bediening en fraai –  
de Elesa® handwielen

Ontworpen door Elesa®, de wereldmarktleider voor 
aandrijvingonderdelen, verenigen het stervormige en 
ronde handwiel, esthetiek en robuustheid samen met 
praktisch bedieningsgemak op een unieke manier.
Het matzwarte materiaal oogt elegant, ligt ergono-
misch perfect in de hand en garandeert een superlicht 
bedieningsgemak. Het matte kunststof kan tegen 
praktisch alle oplosmiddelen, oliën of andere chemische 
reinigingsmiddelen.
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Geruisloos bewegen met één druk op de knop. 
Bij veelvuldig gebruikte verrijdbare archieven 
en bij zware lasten dé oplossing voor maximaal 
bedieningscomfort. Met één druk op de knop 
opent u zonder wachttijd het gewenste gangpad. 
Daarbij verrijden alle rolwagens tegelijkertijd en 
schokvrij. Zo staat alles zeker en de inhoud van de 
rekken glijdt niet weg. Uiteraard voldoen wij aan 
alle veiligheidsvoorschriften. De installatie stopt 
direct zodra deze weerstand ondervindt.
Ondanks alle geavanceerde technologie zijn de 
onderdelen voor inspectie te bereiken zonder de 
legborden leeg te hoeven halen.Bij stroomuitval 
kunt u de installatie met een bijgeleverde sleutel 
bedienen.

uw ruimtes zinvol verlichten d.m.v.  
automatische schakeling 
Uw ruimtes zinvol verlichten d.m.v. automati-
sche schakeling. Verlichting kost bij bedrijven 
gemiddeld 15 tot 20% van alle energiekosten. 
Het heeft geen zin om hele ruimtes 
te verlichten terwijl men daar 
op dat moment niet aanwezig 
is. Hiervoor bieden wij u een 
oplossing op maat.
Onze electrische installaties kun-
nen worden voorzien van een speciale schakeling 
tussen de ruimteverlichting en dat deel van het 
archief waar op dat moment wordt gewerkt. Dit 
door middel van onder andere de intelligente 
aansturing van de elektromotor. Tevens is een 
aansturing via uw pc mogelijk, en zelfs behoort 
een schakeling met uw ventilatiesysteem tot de 
mogelijkheden.

Electrische aandrijving

100% Comfort

Programmeerbare besturing
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DE BAsIs vAN DEGElIjkE oplossINGEN
 vERZEkERDE INvEstERING

onze eerste verrijdbare stellingen werden in 1976 
geïnstalleerd en zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik

Niet alleen de investering maar ook in het bijzonder  
de gebruikskosten moet u in overweging nemen 
bij de aanschaf van een verrijdbare archief. 
Precies gepland zorgt het UniCompact systeem 
voor lage onderhoudskosten en ongeëvenaarde 
toepassingsmogelijkheden. Inzake kwaliteit en 
lange levensduur zijn onze rekken legendarisch. 
En dat is niet zomaar ontstaan: 

Niemand kan in de toekomst kijken. Voor een 
langdurige levensduur van uw elektrisch verrijd-
bare archief en als grote zekerheid op uw inves-
tering bieden wij u optioneel (op b.v. elektrische 
installaties) een garantieverlenging tot 10 jaar. 

vertrouwen is goed, garantie is beter! 

Wij voeren jaarlijks een professionele controle uit 
op de elektrische en mechanische onderdelen. 
Zowel op onderdelen als op arbeidsloon geven wij 
dan 100% zekerheid! Wij doen u hiervoor gaarne 
vrijblijvend een voorstel.

  N
ACHLIEFERUNGS�

 G A R A N T I E

10
jAAR GARANtIE?

Deze grootste zekerheid 
bieden wij als optie.

nach DIN 18800

De fabrikant, Zambelli uit Wegscheid gelegen in  
Duitsland, is vrijwillig lid van het bedrijfschap  
Magazijn en Bedrijfsinrichting e.V. Al onze installa-
ties worden BGR 234 gekeurd. Uitsluitend gekeurd 
staal wordt op de modernste machines verwerkt. 
Tevens zijn wij gekwalificeerd voor de complexe 
lastechnieken volgens de norm DIN 18800.

toen heden
20101980 20001990



scheeres B.v.
Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn
t 055-3689549
f 055-5429222
www.unicompact.nl 
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