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Sæt arkiveringen i SYSTEM.
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Specielt egnede magasiner er nødvendige for 
optimal opbevaring af arkivalier. Opbevaring 
skal ikke kun være funktionel og sikker, men også 
brugervenlig og fremsynet. Reolsystemerne fra 
Forster opfylder alle disse krav 100 procent.

 

 

FOREG® reolsystemer har mange fordele:
 

• Nem styring.
• Udvidelse af arkivet er altid muligt.
• Bedst mulig pladsudnyttelse.
• Optimal beskyttelse af genstande.
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FOREG® – reoler, der skaber plads.



STORE BELASTNINGER 
kan ubesværet flyttes.
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Jo tungere arkivalier, der skal flyttes, des højere 
er kravene til brugervenligheden. Takket være 
et perfekt integreret skinnesystem, kan FOREGs® 
reolsystemer flytte selv store belastninger med 
en lille indsats. Enten med håndtag eller elektrisk 
drev. Vi garanterer altid sikkerhed og komfort, 
enkel betjening samt optimale køreegenskaber.

Arealet kan udnyttes til næsten dobbelt så me-
get opbevaring med mobile reoler i stedet for 
traditionelle stationære reoler.

Få mere plads på arkivet:
 

• Flyt en tung last i en håndevending.
• Mobile reoler fordobler kapaciteten.
• Mobil reoler laveres med manuel eller 

elektrisk drift.
• Mobile reoler kan lavers i flere etager.

FOREG® – reoler, der skaber plads.
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Flyttes let med ELEKTRISK DREV.
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Forster har designet et brugervenligt elektrisk drev 
til de mobile reoler, hvilket skaber orden på en 
nem måde. Jo tungere læsset der skal flyttes er, 
jo større en komforten ved det elektriske drev. Det 
overskuelige kontrolpanel på fronten muliggør en 
enkel og sikker styring af reolsystemet.
Forster lægger stor vægt på sikker brug af sine 
produkter, hvorfor flere sikkerhedsanordninger  
er mulige med denne version – afhængige af  
brugernes krav.

De mange fordele ved elektrisk drev taler for 
sig selv:
 

• Alle vogne i reolsystemet kan flyttes indivi-
duelt.

• Systemet kan udvides efter behov.
• Elektrisk drev kan eftermonteres på et ma-

nuelt drevet reolsystem, let og billigt.
• LED belysning kan monteres og styres af 

styringen til det elektriske drev.
• Der kan leveres flere forskellige brugertil-

passede sikkerhedssystemer.

FOREG® – reoler, der skaber plads.



STATIONÆRE REOLER – klassikeren 
i arkivet.
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Løsninger til ethvert behov

FOREG® systemreoler er lige så individuelle som 
dine arkivalier og kan tilpasses til dem alle. 
Det boltløse med start og følge fag, samt den 
omfattende tilbehørs palette, gør det muligt at 
skræddersy opbevaringen, kun med standard 
elementer.  

Enkelt fag Dobbelt fag

Stationære reoler er en god løsning overalt 
hvor mange personer benytter arkivalierne 
på samme tid, også kaldet det levende 
arkiv.
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HØJT TIL LOFTET – FOREG® TwinSpace 
til reoler i flere etager.
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Ønsket om pladsbesparelse og økonomi står 
normalt øverst på listen, når du planlægger en 
optimal udnyttelse af pladsen når du skal imple-
mentere din nye opbevaringsløsning. Derfor er 
det godt at vide at FOREG® reolsystemer faktisk 
er små pladsvidundere. FOREG® reolsystemer fin-
der optimale løsninger til dagligt brug afhængig 
af de tilgængelige muligheder.

Du kan aldrig få opbevarings- eller arkivplads 
nok. Derfor har Forster udviklet FOREG® Twin-
Space, et reolsystem der skaber endnu mere 
plads ved højt til loftet, at udnytte rummets 
højde.
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Arkivér STOR- OG 
SPECIALFORMATER sikkert.
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Forster bruger skuffer, plankabinetter eller FOREG® 
hylder til opbevaring af alt fra arkivæsker og 
specialformat genstande. Selv kort, tegninger, 
faner osv. Kan således også opbevares professi-
onelt og beskyttet. FOREG® reolsystemet er også 
ideelt til op bevaring af stor- og specialformater, 
flag, tæpper og alle slags tekstiler. Kabinettet kan 
f.eks. Udstyres med et rulleforhæng for at sikre en 
effektiv beskyttelse mod støv.

Fordelene ved FOREG® plankabinetter i over-
blik:
 

• Valgfri støvbeskyttelse.
• Trinløst justerbare hylder.
• Kan betjenes fra begge sider.
• Opbevaring af alle stor-, over-, og special- 

formater

FOREG® – reoler, der skaber plads.
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FRIHEDEN i designet.
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Sæt dit personlige præg på designet. Lad reoler-
ne matche udseendet på indretningen. Det flek-
sible design giver mulighed for individuelle valg 
af materialer – fra fronter fremstillet af metal eller 
glas til stofbeklædte lyddæmpende fronter. Skal 
indretningen svare til farverne i firmaets loge? 
Intet problem, med FOREG® har du en bred vifte 
af farver til rådighed. Og til dem som ønsker et 
endnu mere individualiseret udtryk kan fronterne 
beklædes med et billede af jeres yndlingsmotiv 
eller… Kun fantasien sætter grænser.

F.eks. er perforerede fronter og gavle en optimal 
løsning, hvis optimal gennemluftning af oplagre-
de arkivgenstande er en prioritet.

FOREG® – reoler, der skaber plads.
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Tilbehør udvider 
MULIGHEDERNE.
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Smart ekstraudstyr til den velfungerende opbeva- 
rings- eller arkivløsning.

Hylder:
Alle hylder er justerbare i spring 
på 20 mm.

Døre:
Der findes både hængslede og 
skydedøre, til et enkelt af eller 
til hele sektioner. Værdifulde 
arkivalier kan således beskyt-
tes mod støv og uautoriseret 
adgang.

Mærkning:
God mærkning og gennem-
tænkt beskrivelse er den bedste 
vejviser.

Bogstøtter:
Bogstøtter forhindrer bøger og 
arkivalier i at vælte. Vælg mel-
lem mange forskellige typer, top- 
eller bundhængte.

Belysning:
Enhver gang i de mobile reoler 
kan udstyres med energibespa-
rende LED belysning.

Ophæng til lateralmapper:
Ophængsrammer og -stæn-
ger findes til alle tilgængelige 
systemer på markedet. Ligesom 
udtræksskufferne findes tilpasset 
hyldedybde og -længde og i 
forskellige højder.

Fleksibilitet udvider muligheder-
ne. Vi udvikler løsninger til der er 
skræddersyet til alle behov og 
ønsker og disse kan naturligvis 
monteres efterfølgende. Alle 
enheder er justerbare i interval-
ler på 20 mm.

FOREG® – reoler, der skaber plads.



Bæredygtighed er grundlaget for ethvert nyt 
produkt fra Forster. Vi overvejer mange aspekter 
med hensyn til bæredygtighed lige fra idé til de 
anvendte materialer og produktion til det fær-
dige produkt. For os er det vigtigt, at vi designer 
funktionelle produkter, der garanterer holdbar-
hed i årtier.

Certificeringen i henhold til ONR 192500 baseret 
på ISO 26000 (retningslinjer for organisationers 
sociale ansvar) bekræfter, at vi er ansvarlige og 
bæredygtige samt vores sociale ansvar.

• Produktets levetid
• Fremsynet udvidelsesmulighed/tilgængelig-

hed af komponenter – selv årtier efter den 
første levering

• Ressourcebesparende produktion
• Højt niveau af intern merværdi
• Regionale indkøbsmarkeder prioriteret – eva-

luering af leverandører også efter sociale 
kriterier

• Socialt og virksomhedsmæssigt ansvar over 
for vores medarbejdere og kunder

For os betyder bæredygtighed:

Vores filosofi – Bæredygtighed.

Østrigsk statsarkiv - Originaludstyr 
1991 (aktuel materialesamling)

 Udvidelse 2019
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Kompromisløse løsninger med 
kvalitet og knowhow

FOREG® reolsystemer benyttes over hele verden. 
Årelang erfaring og opbygning af knowhow har 
skabt stor efterspørgsel for FOREG® reolsystemer. 
Vi har kunden i centrum – og det kan du stole 
på. Stort personligt engagement og et sam-
let fokus på service, motiverer os til at udvikle 
løsninger, der lever op til vores kunders forvent-
ninger, og er i overensstemmelse med deres 
ønsker.

En overflod af gode ideer er kilden til videre-
udvikling: Vi er glade for at tage udfordringen 
op fra kunder med usædvanlige ideer, disse 
medvirker til at skabe fremtidens opbevarings-
løsning.

Kvalitetssikring:

Produceret og certificeret i overensstemmelse med 
RAL kvalitetsnormen: RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

GS-mærke (testet sikkerhed) 

Kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

 Miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001

Arbejdsmiljøledelse i henhold til ISO 45001

Ledelsessystem for virksomheders sociale 
ansvar (CSR) i henhold til ONR 192500

Certificering i henhold til EN 1090-1:2012 – bærende 
stål- og aluminiumskomponenter 

Vi bruger udelukkende galvaniseret råmateriale 
i kombination med pulverlakering (Duplex Coating).

FOREG® – reoler, der skaber plads.



Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefon 07442 501-0, Fax: 07442 501-480
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at
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Østrig:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Straße 135
+43 7442 501-0
www.forster.at 

Tyskland:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

Frankrig:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr

Rumænien:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro 

Schweiz:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestraße 6 
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

For partnere i andre lande bedes du venligst kontakte 
salgsafdelingen i Østrig.

TEKNIK. KOMPETENCE. FOREG.

ARKIV-TECHNIC ApS
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74
DK-2650 Hvidovre
Telefon: +45 4390 9324
E-mail: info@arkiv-technic.dk
www.arkiv-technic.dk
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