
Indretning med omtanke

Indretning af museumsmagasiner
 - tag Scan-Flex med på råd.
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Mere end �5 års erfaring med indretning af lagre, maga-
siner, arkiver, værksteder og personalerum, samt et bredt 
program af gennemprøvede systemer og produkter, gør 
Scan-Flex til en seriøs leverandør og kompetent sparrings-
partner, når der skal – indrettes med omtanke.

Gennem mere end �5 år har vi løst et utal af vidt forskellige, 
større og mindre opgaver for såvel offentlige som private 
virksomheder. 
 
”Det er nemt, gratis og uforpligtende at tage Scan-Flex med 
på råd.

Afhængig af opgavens art og størrelse kommer vi og lytter, 
måler op og vurderer, hvorefter vi udarbejder gratis og for-
pligtende indretningsforslag og naturligvis tilbud.”

Et forretningskoncept som har resulteret i konstant
udvikling, fremgang og styrket markedsposition. 

Velkommen hos Scan-Flex.

Indretning med omtanke

“Tag Scan-Flex med på råd, det
er nemt, gratis og uforpligtende”
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Produkter vi tilbyder: 

Mobile arkivreoler med manuel eller El-drift

Stationære arkivreoler

Malerireoler

Maleriudtræk

Skuffekabinetter

Støvtætte stålskabe med glasdøre

Dobbeldækker mobilreoler

Mezzaniner

Lagerreoler

Pallereoler

Grenreoler

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Løsninger til museumsmagasiner
Har du behov for hjælp, til at finde den 
rigtige løsning, når magasinet eller arkivet 
skal indrettes? Har du allerede en idé, 
men har behov for sparring til at komme 
videre?

Scan-flex hjælper dig gerne. Vi har erfa-
ringen, produkterne og i samarbejde med 
dig, finder vi løsningerne.

Alle vores indretninger bygges op omkring 
standardprodukter, som igennem erfar-
ing og nytænkning tilpasses individuelle 
krav og ønsker. Derved sikres stor lev-
eringssikkerhed og større flexibilitet ved 
eventuelle senere udbygninger af instal-
lationen.
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Mobilreoler
Mobilreoler muliggør op til dobbelt så 
mange hyldemeter i forhold til stationæ-
re arkivreoler på samme gulvareal.

I tilgift har en mobilreol fordele som:

Beskytter bedre mod støv.
Enkel betjening.
Driftsikkert.
Lang levetid.
Minimal vedligeholdelse.

Kan leveres med manuelt eller elektrisk 
betjening.

Stort tilbehørsprogram, med blandt 
andet mulighed for designfronter. eller 
fronter i finer.

•
•
•
•
•
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En dobbeltdækker mobilreol er en me-
get kompakt og kosteffektiv løsning til, at 
etablere en ekstra etage med mobilreoler i 
højloftede bygninger.

Princippet for en dobbeltdækker mobilre-
ol, er en mobilreol med to oven på hinan-
den forbundne reoler med et flydende gulv 
imellem. Konstruktionen er selvbærende, 
og skal ikke fastgøres til bygningsdele. 

Adgangsvejen til reolgangene på 1. sal 
etableres som et mezzanindæk på søjler, 
med tilhørende trappe. Ind mod reolerne 
monteres mezzanin på søjler, der står 
skjult i gavlene på de faste reoler.
En dobbeltdækker mobilreol er specielt
velegnet til museumsmagasiner, hvor der 
normalt er få samtidige ekspeditioner.

Der er mulighed for at få dobbeltdækker 
mobilreolen med følgende og efterspurgte 
egenskaber indbygget:

Adgangskontrol.
Tænding af lys når reolgangen åbnes.
Natstilling af mobilbaser, for at sikre 
optimal ventilation.

•
•
•

Dobbeltdækker mobilreoler
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Gallerireoler
Gallerireoler er den effektive opbevaring 
af malerier og arkivalier, der bedst lader 
sig opbevare i hængende eller stående 
tilstand.

Gallerireoler bliver altid designet og pro-
duceret i henhold til individuelle ønsker og 
krav. Ved at modulere løsningen omkring 
standard komponenter fra mobilreolerne, 
sikres gennemprøvet driftsikkerhed og 
kvalitet, samt høj produktionseffektivitet.

Hængende genstande fastgøres til tråd-
net med ophængskroge. Til stående op-
bevaring af mindre genstande tilbydes 
løse hylder der fastgøres til trådnettet. Til 
stående opbevaring af større genstande 
tilbydes polstrede hylder der fastgøres til 
stålrammen.
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Gallerireoler med netdører
Gallerireoler med netdører er opbygget 
som den almindelige gallerireol, men hvor 
der er monteret en frontdør med trådnet. 

Dette giver yderligere dobbelt så mange 
kvadratmeter på samme gulvareal. 

Hvis bagsiden af døren også kan udnyttes 
- afhænger af hvor tykke genstandene 
der skal hænge på nettet er - tredobles 
ophængsarealet!

Derved er det muligt, at opnå op til 400 
m² ophængsplads på kun 50 m² gulvareal 
med en anlægshøjde på 2,65 meter.

Alle øvrige egenskaber er som mobilreol-
erne og gallerireolerne.
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Maleriudtræk
Maleriudtræk med net til ophængning af 
malerier eller andre genstande der bedst 
opbevares hængende og eller stående.

Kan leveres som en loftmonteret løsning 
med bundstyr eller som en selvbærende 
konstruktion med nedstøbte eller oven-
påliggende køreskinner.

Hængende genstande fastgøres til tråd-
net med ophængskroge. Til stående op-
bevaring af mindre genstande tilbydes 
løse hylder der fastgøres til trådnettet. Til 
stående opbevaring af større genstande 
tilbydes polstrede hylder der fastgøres til 
stålrammen
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Hos Scan-Flex har vi lagerreoler, der le-
ver op til nutidige krav om enkel funktion, 
robust konstruktion og fleksibilitet.

Reol No. 1 er en stærk og gedigen la-
gerreol af stål og er særdeles velegnet til 
indretning af lagre, magasiner og arkiver.

Montering af reolen er ukompliceret, og 
efterfølgende er det nemt at flytte hylderne 
uden brug af værktøj. Da lagerreolen 
leveres i 3 reolhøjder, 3 hyldelængder og 
5 hyldedybder, er det muligt at udnytte 
rummet effektivt, samt at optimere hylde-
størrelsen til varerne der skal opbevares 
på reolen.

Reolsøjler er standard i galvaniseret 
udførelse elle blå pulverlak
Hylderne er i galv. finplade eller i lyse-
grå pulverlakering
Justering af hylderhøjde pr. 50 mm
Reolhøjder i 2100, 2500 og 3000 mm
Hyldebelastning: 100 -200 kg
Enkel montering
Robust og lang levetid
Omfattende tilbehørsprogram

•

•

•
•
•
•
•
•

Lagerreoler
Almindelige pallereoler er den mest an-
vendte type reol til nem opbevaring af pal-
legods og større genstande på paller. 

Pallereolstigerne fås i standard højder op 
til 13 m, så der er enhver mulighed for, at 
udnytte rummets volume optimalt.

Pallereoler er ligeledes et meget alsidigt  
system, som kan opfylde flere funktioner 
med tilbehør som, nethylder til plukkelag 
eller palleudtræk. Palleudtræk gør selv de 
bagerste genstande på pallen let tilgæn-
gelige, uden at ødelægge ryggen.

Hvis der er få samtidige ekspeditioner på 

pallelageret er en mobil pallereol en op-
lagt mulighed. En mobil pallereol giver en 
endnu højere udnyttelse af rummet, da 
pallereolerne monteres på el-drevne vogn-
baser, som kan køres sammen, hvorved 
der kun er behov for én køregang.

Pallereoler
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En mezzanin er en økonomisk fordelagtig 
måde at etablere en indskudt etage i højt-
loftede bygninger. 

Mezzaninen etableres på søjler og gulvet 
bæres af primære og sekundære profiler, 
der boltes sammen i ét niveau, for at sikre 
en lav byghøjde af etageadskillelsen.

De nye kvadratmeter kan i løbet af få uger 
leveres, monteres og tages i anvendelse. 
Installationen kan som regel ske med lille 
eller ingen forstyrrelse af den daglige drift 
i virksomheden. Læg dertil, at omkostnin-
gerne og etableringstiden er en brøkdel 

af det, der skal bruges til projektering og 
opførelse af nye bygninger.

Den langsigtede investering sikres ved, at 
konstruktionen kan udvides, ændres eller 
flyttes til en ny lokation, hvis behovet på et 
senere tidspunkt skulle ændre sig.

Mezzanin - udnyt lofthøjden med en 
indskudt etage
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Vi tilbyder også:
Stationære arkivreoler
Stationære arkivreoler er med lukkede ende- og mellemgavle, så mapper og bøger har 
noget at støtte sig op ad. Reolgavlen er også udformet således, at de yderste mapper/
bøger på hylden, ikke kan blive “fanget” bagved en reolstolpe.

Støvtætte skabe
Støvtætte stålskabe med glaslåger til skånsom opbevaring af sarte og skrøbelige gen-
stande.

Specialkonstruerede skuffekabinetter
Specialkonstruerede skuffekabinetter til liggende opbevaring af kalker, kort, tegninger, 
faner, tekstiler, mm. Skuffekabinetterne kan leveres på sokkel eller hjul. Skuffekabinetter 
kan også integreres i mobilreoler.

Hylder med trådinddelinger til stående kunst
Udgangspunktet er igen basiskomponenterne fra de stationære og mobile reoler, mens 
hyldemål og antal trådinddelinger tilpasses i henhold til individuelle ønsker og krav.
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Referencer

Montage

Ring til os og hør nærmere 
på tlf.nr. 59 18 63 63

Vi har mere end 25 års erfaring med indretning af magasiner 

og arkiver, og har igennem tiden blandt andet hjulpet:

Nationalmuseet, Brede, Ørholm og København

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

Ringkøbing-Skjern Museum

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk

Museum Salling, Skive

Skagens Museum

Fonden Bevaring, Sjælland

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Arbejdermuseets magasin (ABA), København N

Nivågaards Malerisamling, Nivå

Kvindemuseet, Aarhus

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseet, Hørsholm

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør

Vejle Kunstmuseum

Næstved Museum

Køge Museum

Roskilde Museum

”Nøglefærdige løsninger 
monteret til aftalt tid og pris”

Vore montører rykker hurtigt ud og løser 
montageopgaver indenfor inventar til lager, 
arkiv, værksted og personalerum. Op-
gaverne afregnes ved fast tilbudpris eller 
timeafregning. 
 
Afhængig af opgavens størrelse benytter 
Scan-Flex sig af både interne som eks-
terne montører. En effektiv montage sikres 
ved at vores montører har flere års erfaring 

inden for faget. Du sparer derved tid og 
penge, og kan hurtigt tage din nye indret-
ning i brug.



Indretning med omtanke

Hovedkontor og lager

Scan-Flex Stålreoler A/S 
Hjulmagervej 11 
DK-4300 Holbæk

Telefon:  59 18 63 63
hjemmeside: www.scan-flex.dk
Mail: info@scan-flex.dk

“Det er nemt, gratis og 
uforpligtende at tage 
Scan-Flex med på råd”

www.scan-flex.dk

ring 59 18 63 63

Salgskontor

Scan-Flex Stålreoler A/S 
Messingvej 54A
DK-8940 Randers

Telefon:  51 36 75 85 


