Case Story
A. P. Møller – Mærsk A/S, København – 2006

Det er med stor stolthed at ARKIV-TECHNIC har deltaget med
leverance af en komplet reolløsning til de nye virksomhedsarkiver i
Danmarks største og mest kendte internationale virksomhed.

ARKIV-TECHNIC og reolproducenten FORSTER Metallbau
har til A. P. Møller – Mærsk’s nye arkiver leveret en stor
reolløsning udført med traditionelle mobilreoler i den nyeste
opdaterede udgave.

Facts:
Magasiner, antal:

6

Gulvskinner:
Mobile vogne:

272,7 meter
109 stk.

Hyldelængde (standard):

A. P. Møller – Mærsk’s nye arkiver kan sandsynligvis kaldes
et af Danmarks største virksomhedsarkiver, med en total
kapacitet på 6.257 hyldemeter.

Hyldedybde (standard):

970 mm (c/c 1.000 mm)
1.070 mm (c/c 1.100 mm)
1.170 mm (c/c 1.200 mm)
400 mm

Effektive hyldemeter:

6.257 meter

I arkiverne kan der opbevares næsten 125.000 speciel
designede arkivæsker, også kaldet rigsarkivæsker. Indholdet
i æskerne er bevaringsværdige historiske virksomhedsdokumenter som f.eks. regnskaber, skibstegninger og
specifikationer.

Foto fra 1. sal i et af
de største magasiner.

Den valgte løsning med mobile reoler rummer bl.a. et
sammenhængende reolkoncept, som er en nyskabelse
samtidigt med, at de enkelte elementer i systemet er
gennemprøvede og velkendte.
Der er i valget af løsninger og komponenter langt stor vægt
på arbejdsmiljø, design, kapacitet og pålidelighed.

Foto fra stueplan i et af
de største magasiner.

Høj komponent kvalitet, bløde kanter, afstemte farver, ny
teknologi og lyse omgivelser er med til at skabe et godt arbejdsmiljø i magasinerne.
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Den nye teknologi sikre
maksimal beskyttelse af de
personer som til daglig færdes i magasinerne ligesom
den også letter betjeningen.
Reolerne i magasinerne er
opbygget med skinner nedstøbt i gulvet med kædetræk
for at sikre at selv om enkelte reoler ikke er fyldt, kan de
stadig bruges til at flytte
fyldte reoler.
Gearingen på håndtaget er
tilpasset så der kun skal
bruges et tryk på ca. 22 kg
for at flytte reoler med en
samlet vægt på op til 16.000
kg.
For en ensartet udseende er
alle fronter leveret i den
specielle APM lyseblå, der er
kendt over hele verden.
Dette er også med til at give
lidt farve i de ellers så traditionelle og kedelige arkivlokaler, der som sædvanligt er
anbragt i de underste etager.
Udover dette har leverancen
også omfattet hængemappeskabe til folio mapper og
tegningsskabe i formatet A0,
naturligvis også malet specielt i APM lyseblå.

Dette var en kort gennemgang af leverancen til
A. P. Møller – Mærsk A/S nye arkiver.
Skulle du som læser have nogle spørgsmål eller et
lignende projekt, er du velkommen til at kontakte os
for en uddybning.
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