
واملساحة فحسب، بل إنه ميكن أيًضا استخدامها لتحقيق 
نطاق عريض من تطبيقات التخزين التي تكون املساحة 

هي أوىل متطلباتها. يحتوي هذا املوديل عىل مكعب 
داخيل يدور يف قفص خارجي، وهو يتيح للمستخدمني 

إمكانية الوصول إىل مقدمة الوحدة ومؤخرتها مع وجود 
مساحة وصول واحدة هي الثابتة.

مساحة أكرب
مقارنًة بأنظمة وكبائن التخزين القياسية، فإن املوديل 
Times Two ميكنه أن يحفظ حتى نسبة %50 من 
مساحتك األرضية القيمة وهو ما يوفر مساحة أكرب 

ملحطات العمل اإلضافية وغرف االجتامعات. يتوفر هذا 
 Times املوديل بسبعة ارتفاعات مختلفة، يتسم موديل

Two بقابلية الرتكيب املتوائم أسفل النوافذ أو بطول 
املكاتب أو باعتباره وحدة تخزين جدارية بطاقة تخزين 

مزدوجة أو بتوفري نصف مساحة الرتكيب.

خيارات أكرث
عندما تنفد منك املساحة وال تجد ما يكفيك، ستجد أن 
وحدة تخزين Times Two تتيح لك إمكانية اكتشاف 

وحدة Times Two هي كابينة تخزين دوارة مزدوجة 
الجانب، ال تقترص خصائصها عىل كونها توفر الوقت 

املزيد من الخيارات. كام أن التصميم الدوار مزدوج 
الجانب من شأنه أن يساعدك عىل التفكري بشكل إبداعي 
مبتكر «خارج الصندوق». ومن خالل تحقيق قدر أفضل 
وأكرب من االستغالل الفعال للمساحة املتاحة فإنه ميكنك 
التخيل عن تلك القرارات التوسعية املضنية، مثًال كاللجوء 

إىل استخدام منشآت تخزين خارج موقعك أو تأجري 
أماكن تخزين إضافية هذا النظام مصمم ليتامىش مع 

حركة منو أعاملك، فنطاق إمكانيات نظام وحدة تخزين 
Times Two يتسع بالتوازي مع زيادة احتياجاتك يف 

الحفظ والتخزين، حيث إنه ميكن أن يتم إرفاق وحدات 
إضافية بها يف أي وقت لإليفاء مبتطلباتك دامئة التغري. 

بالداخل، ستجد أن باقة الكامليات التي نقدمها تفي
مبتطلباتك دامئة التغري والزيادة لإليفاء بالتطبيقات 

الجديدة التي تفرضها طبيعة استخدامك. سواء كان األمر 
يتعلق بتخزين ملفات ومجلدات مكتبية أو أسطوانات 

CD/DVDs أو مالبس أو أية أشياء معلقة أو مواد 
صيدالنة أو زجاجات أو أية مناذج أخرى، فإن نظام حفظ 

Times Two يقدم لك الحل األمثل لضامن تحسني 
إمكانيات مساحتك التخزينية.

Times Two وحدة التخزين الدوارة
توفر مساحة أكرب للتخزين، 

ومساحة عمل أكرب باإلضافة إىل توفريها لخيارات تخزين أكرث.



النطاق الشامل للكامليات

مقسم الغرفة املجاور للجدار

تجدر أألشارة إىل أن باقة التوريد القيايس ال تشتمل عىل كل الخيارات والتجهيزات املذكورة يف هذا الكتيب. نحتفظ ألنفسنا بحق إدخال أية تعديالت عىل التصميم وتصحيح أية أخطاء عامة أو أخطاء يف الطباعة أثناء 
فرتة التوريد دون إشعار مسبق. إذا مل تتم اإلشارة إىل غري ذلك، فإن كل العالمات التجارية الواردة يف هذا املنشور هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة Kardex، ش. م.

للحصول عىل مزيد من املعلومات:
www.kardex-remstar.com

Kardex Systems Ltd
P.O. Box 53133 
3300 Limassol

Cyprus

Tel +357 25 875600
Fax +357 25 590091

info.remstar.cy@kardex.com
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تتوفر مناذج تصميمية غري محدودة:
Times Two ضاعف خياراتك التخزينية باقتناء وحدة تخزين

الظهر بالظهر االتصال البيني الفجوة الجداريةأهم األعامل

الظهر املغلق عرب الجدار أو اللوحي

أدراج األمان DVD/CD أدراج اسطوانات أطر تخزين امللفات املعلقة أدراج بكرات السحب

التحرير بدواسة القدم التحرير باليد ألواح املرور أطقم تخزين املالبس


