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Compactus
Original
XT-siirtohyllystö
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt-toimistoon/Compactus-Original-XT/ for the latest information.
Compactus Original XT is a product in
the category

Kasten-siirtohyllystöillä tehokasta tilankäyttöä
lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.
Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1
hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää
säilytystilaa.

Siirtohyllyt toimistoon
Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT sähkösiirtohyllystö
Compactus Dynamic Pro XT sähkösiirtohylly
Kasten Vario-siirtohylly
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kasten Compactus Original XT-siirtohyllystö on kehitetty
vastaamaan lähiarkiston vaatimuksia nykypäivän toimistossa.
Toimistojen sisustus ja muotoilu heijastavat yrityksen imagoa ja
henkilökohtaisia mieltymyksiä. Kalusteiden toiminnallisuus ja
muuhun ympäristöön soveltuminen luovat miellyttävän ja
tehokkaan työympäristön.

Referenssejä
Ducroire, Belgia
ABN AMRO, Hollanti

Ulkonäkö
Peitelevyt voidaan valita useissa eri väreissä ja materiaaleissa
sopimaan muuhun toimistosi sisustukseen.
Yksilöllisyys
Voit mennä vielä askeleen pidemmälle ja valita ratkaisun, joka korostaa
yrityksenne identiteettiä vielä enemmän. Esim. yrityksen logo, toimintaa
tai visiota esittävä kuva voidaan painaa peitelevyihin ja taustoihin.
Akustiikka
Hiljainen ja rauhallinen työympäristö ovat elintärkeitä työn tuottavuuden kannalta, etenkin hyvä akustiikka.
Kastenin Compactus® Original XT -siirtohyllyihin voit valita akustiset peitelevyt, joilla viimeistelet miellyttävän
työympäristön.
Innovatiivisuus
Otamme vastaan uusia ideoita ja autamme mielellämme sinua löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun
toimistoosi.
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Hyödyt
Kasten Compactus Original XT-siirtohyllystö on tyylikäs ja toimiva
säilytysjärjestelmä.
Tilansäästö
• Siirtohyllyillä saavuttamasi tilansäästö mahdollistaa uuden työpisteen
sijoittamisen, rauhallisen tilan, neuvotteluhuoneen tai lepotilan luomisen.
• Voit lähes kaksinkertaistaa säilytyskapasiteettisi.

Ulkonäkö
• Peitelevyt ja lattialevyt voidaan valita useissa eri väreissä ja materiaaleissa sopimaan muuhun toimistosi
sisustukseen.
• Käyttämällä matalaa siirtohyllyjärjestelmää lisäät avotoimistomaisen tilan tuntua.

Käyttäjäystävällisyys
• Siirtohyllystö on edustava myös sijoitettuna keskilattialle toimien tilanjakajana, jolloin se voi palvella
useamman käyttäjäryhmän säilytystarvetta. Järjestelmään käynti sekä käyttö molemminpuolin on mahdollista.
• Tyylikäs ja ergonominen kampilaite.

Turvallisuus
• Lattialukitus – koko järjestelmä saadaan lukittua yhdeksi tiiviiksi yksiköksi.
• Liukuovet, tiettyjen väliköiden lukitsemiseen.
• Rulo-ovet, välikön lukitsemiseen.
• Vetolaatikot ja -kehykset, yksittäisen osion lukitseminen.

Kestävyys ja laatu
• Tuote on valmistettu ja pintakäsitelty korkealuokkaisin materiaalein.
• Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattine vaatimusten mukaisesti

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Kasten Compactus Original XT-siirtohyllystö on
moduulirakenteensa ansiosta helposti siirrettävissä ja
laajennettavissa.
Kiskotustavat
Profiloidut alumiinikiskot voidaan asentaa:
• Pinta-asennettuna lattiabetoniin.
• Pinta-asennettuna lastulevyin, jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon yläpinta: ”uivaan lattiaan”
voidaan lisätä LED-valot.
• Pinta-asennettuna lastulevyin ja alumiinisella nousulistalla.

Mitoitus
• Siirtovaunun max. pituus 6 m.
• Hyllystön korkeus: 1194 - 2874 mm. Korkeuden voi valita 40 mm välein.
• Hyllysyvyydet: 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus
• Siirtohyllyn välikkökantavuus 375 kg.
Max. kokonaiskuorma, jota voidaan siirtää kampikäytöllä.
• F1 käyttölaitesarja: 10.5 tonnia 10 kg käyttövoimalla.
• F2 käyttölaitesarja: 15 tonnia 10 kg käyttövoimalla.
Kun tarvitaan suurempia kantavuuksia, tarjoavat sähkökäyttöinen Compactus® Office Dynamic XT tai Dynamic
Pro XT erinomaisen ratkaisun. Yhdellä kosketuksella voit siirtää jopa 30 tonnin kuorman.
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Lisäosia Compactus XT -hyllyyn
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Liukuovet

Rulo-ovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Rulo-ovilla muutat hyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Lukittavat lokerot

Vaunun lukituslaite

Hyllytasoväliin voit muodostaa lokeron
ovella, joka on lukittavissa avaimella.

Lukitusjärjestelmän lukko
asennetaan ryhmän viimeiseen
vaunuun ja lukitaan avaimella. Näin
estetään asiattomien pääsy
hyllystöön.

Riippukansiovetokehys

Vetotaso

Riippukansiovetokehyksessä voidaan
asiakirjoja säilyttää riippukansioissa,
joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.

Vetotasoa voidaan käyttää
kirjoitusalustana, tilapäisenä
työpöytänä tai pienten esineiden
varastopaikkana.

Kirjatuki

Kirjatuki, riippuva

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. Voidaan lukita
paikoilleen.

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. U-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 200, 250 ja 270
mm. W-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 300-450 mm.

Vetolaatikko, lokeroitavissa

Lehtihylly

Säilytysjärjestelmä hauraille ja herkille
esineille, jotka vaativat suojaa pölyltä ja
valolta.

Lehtihyllyssä voidaan lehdet ja
kirjat tuoda esille ja takaosassa
varastoida niitä.

