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W firmie Temrex jesteśmy przekonani, że 
praktyka czyni mistrza – to nie jest dla nas pusty 

frazes, ale motywacja do poszerzania wiedzy               
i doskonalenia umiejętności. Kierujemy się jasną, 

długoterminową strategią. To fundament, który 
ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, 
pozwala koncentrować się na naszych 

strategicznych priorytetach i osiągać                             
w przyszłości założone cele.  Od ponad 20 lat 
dostarczamy innowacyjne rozwiązania, 

pobudzamy Klientów do świeżego spojrzenia             
i efektywnego korzystania z automatyki 

magazynowej tworząc dobrobyt dzięki wydajności 
procesów magazynowych. 

(+)48 22 755 47 69 
info@temrex.pl 
www.temrex.pl 

 
100 

 

2 18 tys. 

24 3 22 

 

 

 

Współpracowników 

Zakłady produkcyjne 

Lata doświadczenia Hotlines ds. 

mechanicznych / 

informatycznych 

Instalacji na świecie 
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Wskaźnik niezawodności powyżej 99% 

Zabezpieczenie dokumentów, akt 

Optymalizacja 
zarządzania 

Oszczędność czasu 

 

 

Zwiększenie 

wydajności 

Obniżenie ryzyka zdarzeń 

wypadkowych 

B I C L A S S 
PODPISANE, ZARCHIWIZOWANE – SYSTEM SZAF OBROTOWYCH 

UZUPEŁNIENIEM BIURA 

Bezpieczne przechowywanie niezbędne w każdej firmie – usprawniaj procesy 

archiwizacyjne, optymalizuj przestrzeń i czas, zwiększ wydajność, zabezpiecz dokumenty. 

 

 

Uporządkowane składowanie 

Oszczędność powierzchni 

 

Pełna dostępność 24/7 

 

 

 

 

 



 

 

Bezpieczeństwo dokumentów jest gwarancją bezpieczeństwa firmy. Szafa Biclass 

stanowi gwarancję, że ważne informacje nie zostaną utracone lub dostęp do nich 

będą miały osoby nieupoważnione. W świetle przepisów RODO, dokumenty mają 

określone wymagania związane z przechowywaniem – nie powinny dostawać się       

w niepowołane ręce, muszą być również chronione przed działaniem czynników 

zewnętrznych, które z czasem mogłyby negatywnie na nie wpłynąć. 

Ustawa o ochronie danych osobowych wymusza na 

przedsiębiorcach przetwarzających dane osobowe                         
zastosowania dodatkowych form przechowywania         
i zabezpieczenia dokumentów. Dane osobowe, które są           
przechowywane w formie papierowej wymagają 
przechowywania w sposób ograniczający dostęp 

osobom niepowołanym. Szafa obrotowa Biclass 
stanowi najbardziej niezawodne zabezpieczenie dla 
wszelkiego rodzaju akt, teczek i materiałów biurowych 
zawierających zarówno dane osobowe pracowników, 
jak i Klientów. 

 

 

Konstrukcja szaf Biclass pozwala na łatwe segregowanie dokumentów oraz ułatwia odnajdywanie tego, czego w danej chwili szukamy. Szafa 

obrotowa to zatem nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort pracy. Szafy są proste w instalacji, jeśli zachodzi potrzeba można je przenieść 

z miejsca na miejsce. Praktyczna i estetyczna szafa Biclass doskonale sprawdza się jako element wyposażenia powierzchni biurowych, archiwów 

itp. Konstrukcja wnętrz dostępna jest w różnych wariantach, co pozwala na dopasowanie wyposażenia do indywidualnych potrzeb. 

 

 
 

  

 



 
Szafa Biclass składa się z dwóch połączonych regałów na dokumenty, 
obracających się na wspólnej pionowej osi. Część ruchoma umieszczona jest 
w stabilnej obudowie. Obracając regały o 90 stopni można szafę zamknąć 
(boki regałów pełnią rolę drzwi) lub uzyskać dostęp do wnętrza szafy. Szafa 
wyposażona jest w niezawodny zamek na klucz, który zapewnia 
bezpieczeństwo archiwizowanych dokumentów. W szafach Biclass 
wykorzystuje się dodatkowo technologię zawieszonego obrotowego regału, 
zatrzymywanego w ściśle określonych pozycjach. Zatrzymanie obrotu              
w pozycjach użytkowych następuje automatycznie eliminując ryzyko 
zablokowania szafy i ograniczenia dostępu do dokumentów. 
 
Szafy Biclass mogą być montowane przy ścianach, we wnękach lub tworzyć 
ścianki działowe (dostęp do szafy jest z dwóch stron). Szafy obsługuje się 
ręcznie – dzięki zastosowaniu odpowiednich łożysk obracanie regału nie 
sprawia trudności, nawet przy dużym stopniu obciążenia. 

Od ponad 20 lat naszą pasją są systemy automatycznego składowania. Na początku były to dystrybutory BHP, następnie szafy narzędziowe oraz 

dystrybutory szafkowe. Zadowoleni Klienci utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy jest użyteczne nie tylko dla nas, ale i dla innych. Klienci 

cenią nas głównie za profesjonalne podejście do każdej zawieranej transakcji, posiadaną wiedzę, która przekłada się na udzielaną pomoc techniczną, 

praktyczne doświadczenie zdobyte podczas instalacji, a także elastyczność przy tworzeniu indywidualnych projektów.  

Nasze kompetencje potwierdzają projekty zrealizowane dla takich Klientów jak:  
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA – MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ – PHILIP MORRIS – 
ROTSHILD – ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII – MBANK – …  

 

 

 
 

  
    

 

 


