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//Full Service
voor uw
Self Storage
Wat is eigenlijk Self
Storage

S

elf Storage biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid om spullen eenvoudig, flexibel en veilig op te slaan.
In een Self Storage vestiging bevinden zich speciaal hiervoor ingerichte opslagunits van diverse afmetingen die uiteenlopen van 1 tot 20 m² of groter. De opslagunits kunnen worden
afgesloten, zijn makkelijk toegankelijk en van buitenaf is niet
zichtbaar wat erin is opgeslagen.
De belangrijkste kenmerken voor een Self Storage zijn:
Schoon, droog, flexibel en veilig. Self Storage opslagruimtes zijn
24/7 toegankelijk met flexibele huurperiodes en in variërende
grootten.
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//Voorwoord

S

elf Storage biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid om spullen
eenvoudig, flexibel en veilig op te slaan.
In een Self Storage vestiging bevinden zich
speciaal hiervoor ingerichte opslagunits van
diverse afmetingen die uiteenlopen van 1 tot
20 m² of groter. De opslagunits kunnen worden afgesloten, zijn makkelijk toegankelijk en
van buitenaf is niet zichtbaar wat erin is opgeslagen.

ring ondersteunen wij u graag bij het maken
van uw planning. Hierbij houden we rekening
met de juiste mixverhouding en streven daarbij
ook zoveel als mogelijk verhuurbare m2 voor
u te realiseren. Als u ons een gedetailleerde
plattegrond van uw gebouw stuurt, ontvangt u
van ons gratis en vrijblijvend een unitlayout en
gedetailleerde offerte. Een belangrijke sleutel
tot succes voor Self Storage vestiging is een
hoogwaardige uitstraling. Het gebruik van een
qua kleur afgestemd ruimtelijk concept kan
uw klanten al enthousiast maken en prikkelen
om te gaan huren. We doen dan ook de belofte dat we naast een hoge kwaliteit ook zorgen
voor een langdurige fraaie look. Met de ruim
20 jaar ervaring op het gebied van planning en
montage van Self Storage inrichtingen kunnen
we op elk vlak een topinstallatie garanderen.

Self Storage is in Europa nog een betrekkelijk
nieuw zakelijk concept met een enorm groeipotentieel.
Het succes van een Self Storage vestiging
begint bij een professionele planning van de
opslagunits. Het is van essentieel belang dat
er uiteindelijk een goede mix ontstaat van opslagunits met uiteenlopende groottes. De juiste
mix wordt mede bepaald aan de hand van de Hans Bos
locatie van het gebouw en de doelgroep waar- Directeur
op men zich richt. Met onze jarenlange erva- Selfstorage Systemen

//ONZE
SERVICES

O

riëntatie en advies: Door onze jarenlange ervaring met het plannen en maken van Self Storage inrichtingen kunnen
wij u uitgebreid en duurzaam bij uw bouwproject begeleiden.
Onze maatwerkoplossing. Met ons als partner
profiteert u van beproefde tips uit de praktijk
en een individuele unitlayout. Hierbij staan de
optimalisatie van het aantal verhuurbare m2 en
een optimale unitlayout altijd voorop. Dankzij
de praktijkervaring die onze Self Storage specialisten in de loop van al die jaren hebben opgedaan, zorgen in Europa al voor tal van succesvolle nieuwe vestigingen. Ons advies aan
onze klanten is bovendien altijd gratis.

Producten. Een uitgebreid productassortiment dat bestaat uit deuren, wanden, tussenvloeren, liften en toegangscontrole-systemen
met eventueel individuele unitbeveiliging.
Productie. Onze Self Storage inrichtingen worden in de Self Storage Factory in Hongarije op
maat geproduceerd. Onze klanten krijgen een
scherp geprijsde totaal oplossingen met een
korte levertijd.
Constructie en installatie. De complete inrichting wordt door ervaren en gespecialiseerde montageteams geïnstalleerd.

Projectondersteuning. Dit begint al meteen
bij het eerste gesprek en eindigt pas na opleOntwikkeling en planning. Ons team van devering op het moment dat u over alle geleversigners en ingenieurs ontwerpen aan de hand
de producten en diensten helemaal tevreden
van AutoCad een of meerdere optimale oplosbent.
singen op maat voor uw Self Storage projecten.
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//INRICHTING
& KLEUREN

W

e hebben een breed scala
aan hoogwaardige oplossingen voor wanden en deuren
die speciaal zijn ontwikkeld voor Self
Storage. Onze kwaliteitsstandaard
omvat de complete inrichting met
optioneel een plafondsysteem in
de gangpaden (soffits) en veiligheidsgaas (mesh) over de units.
Verder bieden we ook oplossingen aan voor lockers en
direct-access-units.
Alle
producten worden individueel voor uw Self Storage vestiging op maat
geproduceerd. Hierbij
kan worden gekozen
uit ons brede assortiment aan kleuren en
deurvarianten.
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//KLEUREN

Deuren en hoekprofielen worden voorzien van een krasvaste poedercoating
en kunnen in iedere uni RAL-kleur worden geleverd. Daarbij is het zelfs mogelijk om onze standaard draaideur en roldeur in 2 kleuren uit te voeren.
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//DRAAIDEUREN

D

e draaideuren hebben een standaard
afmeting van 1000 x 2300 mm (B x H).
Ter vergelijking, een standaard huisdeur heeft een afmeting van 900 x 2100 mm
(B x H). M.a.w. gaat het de huisdeur door naar
buiten, dan gaat het onze draaideur door naar

binnen. Aan afwijkende maten voor de draaideuren zijn geen extra kosten verbonden. De
“standaard deur” en de “profieldeur” kunnen
zelfs tot een breedte van 1200 mm geproduceerd worden, zonder dat de stabiliteit van de
deur verloren gaat.

Standaard deur. Deze zeer stabiele, standaard deur biedt extra bescherming dankzij de teruggezette midden/slotplaat, omdat het slot zo volledig binnen het deurvlak
blijft. Er is geen risico op verwonding doordat er geen onderdelen zijn die uitsteken.
De deur kan tot 180° worden geopend.
Vlakke deur. Deze vlakke, effen deur kan
eveneens 180° worden geopend. De deur
word voorzien van een krasvaste poedercoating, in 1 uni RAL-kleur naar keuze.

Profieldeur. Deze profieldeur bestaat uit
een frame dat is gevuld met geprofileerde
platen. De deur kan 180° worden geopend,
heeft een poedercoating en is verkrijgbaar
in meerdere kleuren.
De stalen profielen aan de binnenkant geven de deur dankzij de dwarsverbindingen
extra stabiliteit.
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//ROLDEUREN

D

e roldeuren kunnen in verschillende
standaardmaten en -hoogten worden
gemaakt. Ze zijn voorzien van krasbestendige poedercoating en verkrijgbaar in 1 of
2 uni RAL-kleuren naar keuze.
Hoogte Breedte

1,2m

1,5m

2,0m

2,5m

2,10m

x

x

x

x

2,30m

x

x

x

x

Onze roldeuren worden tijdens de productie
permanent aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Voor de productie ervan wordt alleen
gebruikgemaakt van componenten van een
zeer hoge kwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld het
afdichtrubber aan de onderkant van de roldeur
omlijst door een robuust aluminium profiel dat
noch kan breken of vervormen. Een brede en
diepe rail voor het geleiden van de roldeur is
voorzien van een borstel om de wrijving te verminderen. Daarnaast is de roldeur erg duurzaam, slijtvast en inbraakveilig.
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//LOCKERS
& SLOTEN

L

ockers. Lockers zijn de ideale oplossing voor het verhogen van de huuropbrengsten in kleine ruimtes.

De typische afmeting van een locker is 1 x 1 x 1
meter. Ze zijn echter in elke andere omvang te
verkrijgen, speciaal afgestemd op uw ruimtelijke mogelijkheden. Het draagvermogen van
de bodem van een locker is 220 kg/m2.

Bij het vergrendelingssysteem met een hangslot heeft de huurder de mogelijkheid om een
eigen hangslot mee te nemen of deze bij u in
de shop te kopen. De kwaliteit en uitvoering
van de hangsloten en de uitstraling ervan kan
in dit geval per installatie variëren. Dit vergrenDe vergrendeling met sluitcilinders vormt een delingssysteem biedt ruimte voor een tweede
betrouwbare oplossing en zorgt voor een uni- hangslot, zodat de filiaalleider de opslagunit
forme look van het gehele gebouw. Ze worden bij een betalingsachterstand kan blokkeren.
per stuk verpakt, zijn voorzien van drie sleutels
en kunnen naar wens aan de huurder worden
verkocht of verhuurd, of gratis ter beschikking
worden gesteld. De sluitcilinders zijn gemaakt
van hoogwaardig staal, zijn zeer duurzaam en
erg lastig open te breken.
Voor een extra vergrendeling van de opslagDe robuuste rvs scharnierunit zijn er zogenaamde ‚managementsleutels’
en van de deur zijn van
(dit zijn geen moedersleutels). Als alternatief
hoge kwaliteit en worden
kan ook met behulp van een adapterplaat een
bevestigd met klinknagels.
extra hangslot worden aangebracht.
Sloten. Voor het veilig afsluiten van een opslagunit zijn er twee verschillende soorten vergrendelingen:
• de vergrendeling met bezel-cilinderslot
• en de hangsloten variant
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//DEURPOSTEN
& WANDEN

W

anden. De wanden bestaan uit geprofileerde wandpanelen. De wandpanelen worden in een, aan de vloer
bevestigd, U-profiel geplaatst en zijn met een
interlock-verbinding met elkaar verbonden.
Ook de bovenzijde van de wand wordt voorzien van een U-profiel. En een extra horizontaal
profiel in het midden van de wanden zorgt voor
een optimale stevigheid.
Componenten

Materiaal

Afmetingen

Oppervlak

Gangwanden

Geprofileerde staalplaat

Wandhoogte x 500 x 0,7mm

Polyestercoating RAL
9003

Scheidingswanden

Geprofileerde staalplaat

Wandhoogte x 500 x 0,5mm

Aluzink

Draaideuren

Vlakke staalplaat

0,7mm

Poedercoating in favoriete RAL-kleur(en)

Roldeuren

Geprofileerde staalplaat

0,7mm

Poedercoating in favoriete RAL-kleur(en)

Deurposten

Vlakke staalplaat

Wandhoogte x 500 x 0,7mm

Polyestercoating RAL
9003

Bovenpaneel

Vlakke staalplaat

0,7mm

Polyestercoating RAL
9003

Hoekprofielen

Vlakke staalplaat

200 x 200 x 0,7mm

Poedercoating in favoriete RAL-kleur

Stootlijst

Aluminium

2500 x 300mm

Traanplaat

Hoekbescherming

Aluminium

100 x 100 x 1200mm

Traanplaat

Plafondpanelen
(soffits)

Vlakke staalplaat

3000 x 500 x 40mm

Polyestercoating RAL
9003

Veiligheidsgaas
(mesh)

Staal

50 x 50 x 1,6mm

Verzinkt

P

lafondsysteem in de gang: een plafondpaneel heeft een afmeting van 500 x 3000
x 40 mm en is met een U-profiel op de bovenkant van de wanden bevestigd.
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//GANGWANDEN

D

e hoogte van een opslagunit is doorgaans tussen de 2,7 en 3 meter hoog.
Echter, de constructie verschilt natuurlijk van gebouw tot gebouw. Onze wandsystemen worden op maat geproduceerd.
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De wanden van de gangen zijn voorzien van
een 30 cm hoge stootplaat aan de onderrand
en een 1,2 meter hoog beschermend profiel op
de hoeken. De stootplaat en de hoekbescherming worden gemaakt van sterk aluminium
traanplaat.

SCHEIDINGWANDEN

D

e scheidingswanden hebben doorgaans dezelfde hoogte als de buitenwanden en worden als maatwerk gemonteerd. De scheidingswanden bestaan uit
geprofileerd aluzink panelen. Hierop is ook
nog een ‘anti-vingerafdruk-coating’ aangebracht. Dit is een transparante laag die zorgt
voor een slijtvast en duurzaam oppervlak. De
panelen worden tijdens de bouw met een interlock-verbinding aan elkaar verbonden en
worden ze, ten behoeven van de stabiliteit,
voorzien van een horizontaal middenprofiel.

STOOTLIJST &
HOEKBESCHERMING

T

ransport- en palletwagens zijn uitste- maar al te vaak lelijke sporen achter in de
kende hulpmiddelen voor een service- vorm van krassen en putten in de wanden van
gerichte Self Storage. Echter, laten ze de opslagunits. Om uw Self Storage zo veel
mogelijk tegen dit soort schade te beschermen, zijn de wanden van onze gangen aan de
onderkant standaard voorzien van een 30 cm
hoge aluminium stootlijst.
De hoeken worden over de gehele hoogte
voorzien van krasvaste, gepoedercoate hoeken van 200 x 200 mm. Dankzij de poedercoating kunnen ze eveneens in alle gewenste uni
RAL-kleuren worden geleverd. Op dit hoekprofiel wordt daarnaast nog een aluminium stootbescherming met een hoogte van 1200 mm
gemonteerd.
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//VEILIGHEIDSGAAS
& PLAFONDPANELEN

V

eiligheidsgaas. Als er tussen het plafond en de bovenkant van de box een
ruimte van meer dan 30 cm zit, wordt er
normaal gesproken draadgaas boven de opslagunit aangebracht. Dit voorkomt dat onbevoegden over de wanden klauteren of dat
er afval in andere boxen wordt gegooid. Door
toepassing van draadgaas blijft de lichten
luchtstroom in stand en wordt aan de geldende brandvoorschriften voldaan. Het verzinkte
draadgaas van 1,6 mm dik wordt horizontaal
boven op de opslagunits aangebracht en door
robuuste omega-profielen ondersteund. Optioneel kan het draadgaas ook verticaal tussen
de wand en het plafond worden geplaatst.

P

lafondpanelen. Voor een fraaie look van
de gangen kunnen deze ook worden uitgerust met plafondpanelen. Ze geven de
gangen een professionele uitstraling.
Bij de montage worden de U-profielen dwars
boven de gangen op de wanden van de opslagunits gemonteerd (wat tevens meer stabiliteit aan de wanden geeft). Onder deze U-profielen worden 50 cm brede witte plaatstalen
panelen gehangen. Deze panelen kunnen enkel of dubbel naast elkaar worden geplaatst.
Het plafondpaneel is ook een aangename en
voordelige optie om kabels te verbergen en
verlichting, bewegingsmelders, camera’s en
rookmelders te installeren.
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//ONDERHOUDSCONTRACT

N

iets is erger dan putten
en krassen in de lak
van nieuwe wanden of
deuren van uw Self Storage
inrichting. Dit is in de praktijk
helaas bijna niet te voorkomen. Vooral wanneer huurders met enorme handkarren
door gangen manoeuvreren
die ze niet goed kennen. In
het hogere segment van Self
Storage is de eerste indruk
van nieuwe klanten vaak
doorslaggevend. Een gehavende aanblik leidt hierbij al
snel tot een negatieve beslissing.
We bevelen daarom aan: zorg
dat uw Self Storage er ook qua
uiterlijk altijd representatief
uitziet. U kunt hierbij rekenen
op ons vakbekwame advies
en onze ondersteuning.
Via onze onderhoudsdienst
kunnen we u een goed onderhoud en een langdurige
waardevastheid van uw investering garanderen. Het onderhoud aan de opslagunits
vindt één keer per jaar plaats.
De datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden moeten plaatsvinden worden in
onderling overleg vooraf met
u bepaald.

materialen worden berekend
tegen een speciaal geredu// Waarde creëceerd tarief. We nemen miren betekent ook
nimaal twee weken voor
waarde behouden.
aanvang van de onderhoudswerkzaamheden telefonisch
of via e-mail contact met u op.
Onder het onderhoud valt Hierbij worden de uit te voeren werkzaamheden al in grohet volgende:
te lijnen in kaart gebracht.
1. Reparatie van beschadigde
binnen-, buiten- en achterwanden.
2. Controle van de scharnieren
en sluiting van deuren.
3. Controle van de vering, staat
van de rubberen onderdelen
en sluiting van roldeuren.
4. Controle van het veiligheidsgaas op de units (indien
aanwezig).
5. Controle op defecte of beschadigde
plafondpanelen
(indien aanwezig).
Extra diensten kunnen ook
reparaties van lakschade aan
de voor klanten zichtbare onderdelen van de faciliteit zijn.
De expert bepaalt ter plekke
of de schade met een lakstift
kan worden gerepareerd of
dat het onderdeel moet worden vervangen.
In dit contract nemen wij de
initiële kosten voor onze rekening. De uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde

Neem gerust contact met
ons op:
Telefoon: +31 35 206 3012 of
per e-mail op:
info@selfstoragesystemen.nl
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// GOEDERENLIFTEN

G

oederenliften. Als uw Self Storage inrichting zich in een gebouw met meerdere verdiepingen bevindt, is een goederenlift een absolute vereiste. Met kleine
bouwkundige aanpassingen kunnen deze
goederenliften zonder meer in bestaande
werkruimten worden geplaatst. Hierdoor kan
onnodig traplopen met documenten,
Meubels, etc. worden voorkomen. De liften
zijn in verschillende afmetingen, een laadvermogen van 250 tot 3000 kg en hefhoogte tot
12.000 mm leverbaar. Ons leveringsprogramma heeft ook goederenliften met zogenaamde
persoonsbegeleiding. Deze liften onderscheiden zich van personenliften door het gebruik
van de industriële componenten en robuuster
materiaal. De aandrijving van de goederenliften wordt afhankelijk van de bouwkundige situatie, de specifieke eisen en mogelijkheden
elektrisch dan wel hydraulisch. Kortom: goederenliften zijn geschikt voor tal van situaties
en omvatten een heel breed scala.
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