
االستغالل األمثل للمساحة 
نظام األرفف املتحركة هو الحل األمثل، حيث متثل املساحة 

الفعالة أهمية قصوى إلنجاز األعامل. وحدات التخزين 
التقليدية الثابته تهدر الكثري من املساحة املتوفرة، ألن 

املسارات املنفصلة تعد أمرًا رضوريًا للوصول إىل كل 
األرفف. 

وقد روعي يف تصميم نظام األرفف املتحركة 
Kardex Remstar االستغناء عن املسارات العديدة، 
حيث إن وحدات األرفف مرتاصة بجوار بعضها البعض 

بإحكام عىل قضبان توصيل. وإذا احتجت إىل إخراج 
مستند ما فإنه يتم تحديد الوحدة املعنية ويتم فتح 
املسار املعني من خالل فصل الوحدات عن بعضها 

البعض، يدويًا أو ميكانيًكا أو كهربائيًا، كل ذلك مبنتهى 
الراحة والفعالية ودون الحاجة إىل بذل أي مجهود. 

ميكن أن يتم تصميم نظام األرفف املتحركة 
Kardex Remstar لإليفاء باملتطلبات الخاصة التي 
يتطلبها أي نظام إلدارة املستندات، وذلك من خالل 

اختيار ما يناسبك من بني الرتكيبات والكاملبات العديدة 
املتاحة. 

نظام األرفف املتحركه
مساحة تخزين فعالة تكفي الستيعاب كل  

خيارات التخزين وتلبي كل احتياجات التخزين الصناعية الخفيفه.



األغراض العسكرية 
كل الحلول التي يقدمها نظام األرفف النقالة 

Kardex Remstar من شأنها أن توفر الحامية القصوى 
للمنتجات املخزنة بداخلها، وهو ما يضمن عدم حدوث 

أية أخطاء تجهيزية جراء الوقت املستغرق يف الحفظ 
والتخزين اآلمن. 

قطاع التجزئه 
يف كال موضعي التخزين، سواء املوجود يف الخلفي خلف 
األنظار أو املواجه للعميل، فإن خصائص االستعامل هي 

ذاتها ال تتغري: الرسعة واالعتامدية واالستغالل الفعال 
للوقت واملساحة. سواء كان األمر يتعلق بحفظ أحذية 

منزلية أو أسطوانات CD/DVD أو كتب أو مالبس 
فإن نظام األرفف املتحركه Kardex Remstar يتمتع 

بتصميم أرفف يتناسب مع تلبية كل احتياجاتك. 

نطاق التطبيقات:
الحل األمثل لإليفاء بكل احتياجاتك املكتبية

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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الحفظ واألرشفة 
الحفظ يف األرشيف هو أفضل تطبيق لنظام األرفف 

املتحركة الخيارات املتاحة أمام أنظمة الحفظ املكتبية 
تتسع لتشمل حفظ امللفات املسطحة واملعلقة واملجلدة، 

 CD/DVD باإلضافة إىل مجلدات الكتب وأسطوانات
واألدوات املكتبية. ويتوفر لهذا النظام نطاق واسع من 

الكامليات من خالل توفري األدراج واألبواب القابلة للقفل 
واألرفف السحابه القابلة للسحب. 

األغراض الصيدالنية 
سواء كان األمر يتعلق بتخزين زجاجات أو كميات سوائل 

كبرية أو أدوية سابقة اإلعداد وأصغر حجاًم، فإن رشكة 
Kardex Remstar لديها دامئًا حل لتقدمه لإليفاء 

باحتياجاتك املتعلقة بغرض استخدامك الصيدالين.

الرياضة وأوقات الفراغ  
سواء كن األمر يتعلق بحفظ حقائب الجولف أو 

تجهيزات رياضية أكرث تخصًصا، فيبقى عنرص املساحة 
دامئًا يف مقدمة االهتاممات والخصائص املطلوبة. من 

خالل توفر الكامليات واإلعدادات الخاصة فيمكنك أن 
تتأكد أن رشكة Kardex Remstar لديها دامئًا حل 
لتقدمه مهام كانت مشكلة التخزين التي تواجهها. 

الفنون واملتاحف 
تهتم نظم الحفظ املتحركة املتخصصة يف شئون املتاحف 

والفنون بالدرجة األوىل بحامية املجموعات الحساسة 
والقيمة والحفاظ عليها. وهنا تجدر اإلشارة إىل أن 

انخفاض مستويات االهتزاز يف املوديالت املشغلة كهربائيًا 
يعمل عىل تقليل األرضار التي قد تلحق بالعنارص املخزنة 

إىل أدىن معدالتها، وهو ما يزيد من كفاءة التخزين إىل 
أقىص معدالتها. 
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