MOSYS

Flexibelt förvaringssystem
i kromat stål
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MOSYS Förvaringssystem
Med MOSYS modulsystem kan vilket vagn- eller hyllsystem
som helst byggas. Tack vare stor variantion av tillbehör kan
MOSYS anpassas för det unika behovet. Det smarta clip-systemet medför enkel montering och i ett handgrepp är den
önskade kombinationen på plats!

1. Välj önskad höjd på hyllan och
placera clipset på stången.

Enkel, funktionell och anpassningsbar ...
Systemet kan byggas ut och anpassas vid vilket tillfälle
som helst, då behoven förändras. Höjden på hyllplanen
korrigeras med enkelhet, genom att flytta clipsen upp
och ner längs stängerna.

2. Hyllan placeras på stången och
förs ner över clipset.

Alla delar av MOSYS är tillverkade i kromat stål som gör
modulen hygienisk och lättstädad. Hyllorna i sin tur har
en lastkapacitet på hela 300 kg.
MOSYS är optimalt för tvätterier, förråd samt kök men
även i utställningslokaler, arkiv, affärer, källare, kylrum
samt för all typ av transport och logistiska behov.

MOSYS trådhyllor & system
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MOSYS trådhyllor finns att få både i stationära och mobila
formationer. Standardversioner finns för tvätt- och linnehantering samt garderobs- och universalvagn.
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3. Hyllan fästs med enkelt handgrepp.

Linne- och förvaringshylla
Mobila hyllor kan användas inom flertalet områden.
MOSYS mobila linnehylla har avdelade hyllsektioner
och är anpassad för tvätt och linnesortering. Avdelarna
är flyttbara vilken innebär att hyllan kan anpassas för
andra ändamål.

Sektionsavdelare för hyllplan

Produkt

MOSYS linnehylla

Anv. område

Mobil hylla för sortering, förvaring samt
transport av linne, kläder eller annat material.
Varje sektion kan förses med etiketthållare för
uppmärkning.

Hjul

Hjul i grå Santoprene gummi, märkfria, vridbara, med eller utan broms.

Beskrivning

Standard verison: 6 hyllplan, höjd 1750 mm.

Mått

Bredd: 610, 910, 1220, 1525 samt 1820 mm
Djup: 455 mm samt 610 mm
Höjd: 1750 mm (standard)

Produkt

MOSYS förvaringshylla

Anv. område

Mobil hylla till förvaring samt transport av
material. Varje sektion kan förses med etiketthållare för uppmärkning.

Hjul

Hjul i grå Santoprene gummi, märkfria, vridbara, med eller utan broms.

Beskrivning

Standard verison: 4 hyllplan, höjd 1600 mm.

Mått

Bredd: 910, 1220, 1525 mm
Djup: 455 mm samt 610 mm
Höjd: 1750 mm (standard)

Etiketthållare för uppmärkning

Handtag för enkel manövrering

Tillbehörssortiment

Med MOSYS kan kreativiteten släppas loss. Sätt den egna
prägeln på vagnen eller hyllsystemet genom att välja flera
olika tillbehör. Alla tillbehör passar till standardmodulerna.
Naturligtvis kan man komponera sin egen modul. 3
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Kombihyllor
MOSYS har i princip obegränsade variations- och tillpassningsmöjligheter oavsett om man väljer stationär
eller mobil förvaring. MOSYS kombihyllor är flexibla
och kan kombinera lösningar för olika behov.

Produkt

MOSYS garderobshylla

Anv. område

Mobil hylla till förvaring av kläder och skor.

Hjul

Hjul i grå Santoprene gummi, märkfria, vridbara, med eller utan broms.

Beskrivning

Standard verison: 1 eller 2 hyllplan, djup 455
mm, höjd 1750 mm.

Mått

Bredd: 910, 1220, 1525 mm
Djup: 455 mm (standard)
Höjd: 1750 mm (standard)

Produkt

MOSYS kombihylla

Anv. område

Kombinerad hylla för sortering, förvaring
samt transport av linne, kläder eller annat
material. Varje sektion kan förses med etiketthållare för uppmärkning.

Hjul

Hjul i grå Santoprene gummi, märkfria, vridbara, med eller utan broms.

Beskrivning

Hyllan kan kombineras och utrustas utifrån
det enskilda behovet.

Mått

Bredd: 610, 910, 1220, 1525 samt 1820 mm
Djup: 455 mm samt 610 mm
Höjd: 1750 mm (standard)
Kombihylla med sektionsindelade hyllplan för linne och
teleskopisk klädhängare.

Hyllfötter framställda i metall
för stationära hyllsystem.
Levereras med eller utan förborrning för förankring i golv .
Hjulen är framställda i grå
Santoprene gummi, och är
vridbara, märkfria och levereras med eller utan broms.

Standardversioner
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MOSYS levereras generellt i standardversioner. Utöver detta
kan vagnarna individuellt anpassas med hjälp av alla de tillbehör som erbjuds. Naturligtvis kan kan egna kombinationer
sättas
4 samman för att tillgodose det unika behovet.

Kombihylla med två avdelningar,
en för linne och en för kläder.

Universalvagnar
MOSYS universalvagn har ett stabilt och kompakt utförande, och är smidig att manövrera. Vagnen kan användas
vid alla typer av behov, exempelvis vid transport av läkemedelscontainers, matleveranser mm. Även tyngre transporter kan tillgodoses med universalvagnen.

Produkt

Universal vagnar

Anv. område

Alla typer av transporter, som ex. transport av
läkemedelscontainers, , matleveranser, avlastning mm. Hyllplan kan förses med etiketthållare för uppmärkning.

Hjul

Hjul i grå Santoprene gummi, märkfria, vridbara, med eller utan broms.

Beskrivning

Vagnen finns som standard i 4 modeller: UCI,
UC2, UC3 samt UCF. UCF är speciellt anpassad för tunga transporter och har specialhjul
samt förstärkt ram.

Mått

UCI, UC2, UC3: Bredd: 610, 910, 1220, 1525
samt 1820 mm. Djup: 455 mm samt 610 mm
UCF: Bredd: 910, 1220 samt 1525 mm. Djup:
610 mm

Modell UC3
Standardvagn med 3 hyllplan.
Välj på olika bredder och djup.

Modell UC2
Standardvagn med 2 hyllplan.
Välj på olika bredder och djup.
Modell UCF
Extra förstärkt vagn för tyngre transporter.

Modell UCI
Standardvagn med 1 hyllplan.
Välj på olika bredder och djup.

Stationära hyllsystem

MOSYS kan byggas i såväl linjära samt vinkelräta utföranden för att passa i exempelvis hörn. Genom att
använda en specialkrok, kan hyllorna länkas samman
för olika formationer.
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Akutvagn PERSOLIFE PCL
MOSYS Space

Platsbesparande MOSYS Space är ett förvaringsystem
med mobila hyllsektioner placerade mellan två fixerade
enheter. Hyllorna löper längs styrskenor i systemets topp
vilket bidrar till ökad säkerhet och en hygieniskt och lättstädad förvaring.

Högre förvaringskapacitet på samma yta
MOSYS Space effektiviserar och och komprimerar din förvaring.
På samma golvyta kan man öka förvaringskapaciteten med upp
till 30 - 40%. Systemet har samma enkla och stabila konstruktion
och montering som övriga MOSYS. Tack vare lättrullande special
hjul flyttas hyllsektionerna med smidigt längs skenorna, även då
den är fullastad. Alla delar av MOSYS Space är tillverkade i kromat stål som gör modulen hygienisk och lättstädad. Hyllorna har
en lastkapacitet på ca. 300 kg.

Styrskenor och kragar.

Specialhjul med extra hård yta. 125
mm i diameter.

Hyllplan i olika djup.

Flertalet tillbehör som hyllavdelare,
utdragbar låda, klädstång, etiketthållare mm finns som möjlighet att ytterligare anpassa hyllsystemet.

Stationär enhet

Mobil enhet

Mer förvaring på samma yta

MOSYS Space kompaktsystem kan reducera den plats den
vanliga förvaringen upptar med upp till 30 - 40% - plats
som istället kan användas till andra ändamål.
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Produkt

MOSYS Space

Mod. MTKSU

Stationär enhet (paket): 4 stänger, 4 kragar,
4 justerbara skruvinfästningar.

Mod. MTKMU04

Mobil enhet 460 mm (paket): 4 stänger,
4 kragar, 2 bottenplattor med hjul 125 mm .

Mod. MYKMU06

Mobil enhet 460 mm (paket): 4 stänger,
4 kragar, 2 bottenplattor med hjul 125 mm .

Mod. MTTUBE
Mod. MTKTJ
Standardhöjd

Styrskena (stålrör) i rostfritt stål, 32 mm .
Styrskena (paket) för hyllsystem över 6 meter.
Höjd på standardutförande 2,1 m.

Våra konsulter står till tjänst för individuellt anpassade system.

Tre goda egenskaper
• Platsbesparande förvaring med upp till 30-40% ...
• Stor flexibilitet - kan anpassas efter flera behov ...
• Hygienisk & Säker ...

Standardutförande (exempel)
Standardutförandet har 2 stationära enheter, 3 eller
flera mobila enheter med tillgång till en (1) korridor
av önskad bredd ( rek. 60 - 90 cm).
Montering av MOSYS
Tack vare det enkla clipsystemet kan Mosys Space monteras
helt utan vertyg. Med ett par moment sätts hyllor och stänger
samman och systemet är på plats!

Stationär

Mobil

Mobil

Mobil

Stationär

Flexibilitet
Systemet kan anpassas i flertalet utföranden genom att använda olika storlekar på hyllor och stänger. Varje hyllsektion
kan ha varierande antal hyllplan där höjden kan regleras vid
vilket tillfälle som helst, för att byggas ut eller anpassas till det
aktuella behovet.
Hygien
Tack vare att styrskenorna sitter på toppen av systemet medför detta ett hygieniskt och lättstädat golv.
Säkerhet
Risken för olyckor reduceras då styrskenorna är monterade på
toppen av systemet och inte på golvet.

Multiutförande (exempel)
För utföranden längre än 4,5 m samt förvaring av tyngre
material krävs en extra stationär enhet. Detta utförande
gör det möjligt att bygga större och längre system.

Stationär

Mobil

Mobil

Stationär

Mobil

Mobil

Stationär

Synlighet
Förvarade föremål är väl synliga genom trådhyllorna. Mobila
hyllor är dessutom tillgängliga från båda sidor.
Exempel på förvaring med och utan MOSYS Space

Tillbehör MOSYS Space
Utan MOSYS Space krävs 3
korridorer för samma hyllkapacitet.

Med MOSYS Space behövs
endast en korridor, vilket bidrar
till ökad förvaringskapacitet.

Inred hyllsystemet för det individuella behovet. MOSYS
Space har samma tillbehörssortiment som övriga MOSYS
serier och kan anpassas för flertalet behov. Brett urval.
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Tillbehör
Extra tillbehör

Vagnar och hyllor kan utrustas med extra tillbehör för att passa det speciella behovet. Alla
tillbehör är i kromat stål och monteras utan att
använda verktyg.
Utdragbar plastlåda för hyllplan.

Teleskopisk klädstång. Rostfritt
stål, 20 mm diameter.
Handtag för mobila hyllor. Kan
justeras på höjden.

Handdukar
Vertikalstänger för avgränsning
av kortsidor och baksida.
Etiketthållare för uppmärkning
av hyllor. Etikettstorlek 75 x 32
mm.

Garderobstång och krok. Kromat stålrör, 25 mm diameter.
Förstärkt ram med specialhjul
för tunga transporter.

Hyllstaket för avgränsning av
hyllplan. Finns i fem olika modeller.

Märkfria hjul för mobil förvaring.
Levereras med eller utan broms.

Standard System AB . Box 1076 . Knivgatan 15 . 212 10 MALMÖ .
Telefon: +46 40 22 83 70 . Telefax: +46 40 94 92 93
info@standardsystem.se
. www.standardsystem.se
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