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Pohyblivý regál FOREG 2000
Modulárna stavba pre väčší priestor

Množstvo požiadaviek na výkonné odkladacie
systémy možu byť optimálne splnené pohyblivým
zariadením FOREG. FOREG 2000 upravuje priestor
a zabezpečuje poriadok. 

Obsluha FOREG je jednoduchá:

Pohyb regála je bez námahy a poskytuje rýchle
a bezproblémové manipulovanie s archívnymi
materiálmi. 

FOREG je flexibilný

Rôzné veľkosti, odlišné druhy pohonu, bohaté
vnútorné vybavenie je zohľadnené už počas
plánovania, pričom zohľadňujeme krajové
špecifiká tak, aby sme čo najlepšie archivovali
archívne podklady.
V tomto stavebnicovom systéme sú jednotlivé
komponenty vymeniteľné a rozšíriteľné.

FOREG je doma všade:

Je jedno či ide o malú registratúru alebo veľký
archív – s našim systémom je možné nájsť optimálne
riešenie pre každodennú potrebu. Naše regálové
zariadenia spĺňajú najvyššie nároky aj vďaka
špecialistom pre plánovanie a montáž.

FOREG je spoľahlivý:

Používanie vysokohodnotných materiálov a
tovarov pomocou najmodernejšej technológie
garantuje bezchybné fungovanie pohyblivých
regálov.



Šetriť miesto znamená znížiť náklady

Optimálne využitie priestoru – s pohyblivým zariadením je
to možné. Oproti stacionárnym regálom je vždy otvorený
len obslužný prechod, ktorý práve potrebujeme.
Preto získavame takmer dvojnásobné využitie skladovacej
plochy.
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Pohyb bez námahy
väčších záťaží

Koľajnice a kolieska – perfektná súhra

Hodnotný systém pohyblivých a vodiacích
koliesok so zodpovedajúcimi koľajnicami umožňuje
pohyb väčších záťaží s malým množstvom sily.
Masívne oceľové koľajnice s vnútorným vedením
sú buď ukladané do hrubého betónu alebo
sa na to použije podesta. Koľajnice sú potom
pevne spojené s podlahou.

Druhy pohonu

ručný posun
pre zaťaženie do 2000 kg
na pohyblivý vozík

Elektro-pohon
Čím väčšie je zaťaženie, tým vyšší je
komfort obsluhy (pre úžitkové zaťaženie
nad 5000 kg / pohyblivý vozík).
• Každý vozík je samostatne pohyblivý
• Pohon pomocou podlahovej reťaze
• Bezpečnostné systémy pre definované
 použitie (napr. kontrola prúdu motora,
 svetelné závory)
• Rozsiahle ovládacie funkcie (oprávnenie
 na vstup, parkové nastavenia a
 nastavenie vetrania)
• Zariadenie je možné rozširovať podľa
 priania.

otočná ružica
pre zaťaženie do 5000 kg

na pohyblivý vozík
Pohyb podlahovou reťazou

alebo trecím pohonom
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Výška rámov:

 1632 mm
 1832 mm
 1952 mm
 2032 mm
 2112 mm
 2232 mm
 2312 mm
 2592 mm
 2952 mm

Hĺbka rámov:

 250 mm
 300 mm
 350 mm
 400 mm
 450 mm
 500 mm
 600 mm
 700 mm
 800 mm

polica šírky:

 900 mm
 1000 mm
 1100 mm
 1200 mm

šírka plochy

Dĺžka

Týmto má každé miesto - 
zodpovedajúcu veľkosť pre každú potrebu

Rozmery

Maximálne jednotkové
zaťaženia/ nosnosť:

Shelf:
• polica šírky 900 mm: do 130 kg
• polica šírky 1000 mm: do 120 kg
• polica šírky 1100 mm: do 110 kg
• polica šírky 1200 mm: do 100 kg
• vyklápacia tyč: 50 kg
• zosilnená vyklápacia tyč: 130 kg
• závesné zásuvky: 40 kg
• zásuvka: 35 kg
• tyč garderóby: 30 kg

Plocha:
Používame výlučne pozinkovaný 
materiál v kombinácii s práškovým 
vypaľovaním do hmoty (Duplex 
Coating).
Ďalšie farby pre čelné steny
sú k dispozícii podľa našej aktuálnej
ponuky.

Zabezpečenie kvality:
• Výroba podľa značky kvality RAL:
 RAL quality marks:
 RAL-RG1/614, RAL-RG4/614
• GS-značka (testovaná bezpečnosť)
• Systém riadenia kvality podľa  
 normy ISO 9001
• Systém riadenia ochrany životného 
 prostredia podľa ISO 14001
• Manažérsky systém pre ochranu 
 práce a zdravia podľa ISO 45001
• Manažérsky systém pre 
 spoločenskú zodpovednosť  
 podniku (CSR) podľa ONR 192500
• Certifikácia podľa EN 1:2012-1090 - 
 nosné oceľové a hliníkové 
 stavebné dielce

Výška zariadenia:
 Výška rámu + 162 (vozík/ sokel + odstup od podlahy)

Hĺbka:
 Hĺbka rámu + 30 mm bezpečnostný odstup

Dĺžka:
 x šírka plochy + 100 mm čelný obklad
 alebo reťazová skriňa

Hĺbka 
rámov
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Mnohopočetné a kedykoľvek 

       Nové možnosti
                        v prevedení

Čelné steny a rámy

Vyzor regála a jeho funkcia- perforované čelné steny a
rámy dbajú o dobré vetranie – môžeme to zabezpečiť
rôznými regalovými obkladmi. Čelné steny sú k dispozícii
v 4 variantách. Popisná lišta pomáha zachovať prehľad.

Inovatívne použitie prinášajú farby v mnohokrát
šedých kanceláriach. Digitálnym procesom môžeme
vytlačiť na čelných obkladoch rôzné motívy. Či už
ide o rôzne dojemné motívy dovolenky,
impozantnú architektúru alebo fascinujúce 
umelecké diela – fantázii sa tu medze nekladú.

neperforované
na hranách

perforované
na hranách

neperforované
na kratšej hrane

perforované
na kratšej hrane
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rozšíriteľné
regálové obklady FOREG 2000

Obklady

Dvere

otvorený rám

zavretý rám
neperforovaný

zavretý rám
perforovaný,
otvory Ø 6 mm

zavretý rám s
náteromvo forme
práškového
zafarbenia podľa
priania

Pre vnútorné obklady regálových
rámov sú k dispozícii rôzne prevedenia,
ktoré možno použiť podľa potreby.

Krídlove alebo posuvné dvere
umožňujú bezpečné uzavretie
jednotlivých alebo viacerých
regálových plôch.
Hodnotný archívny tovar je
tak chránený voči prachu a
nepovolanému vstupu.

Posuvné dvere
z oceľového plechu, uzatvárateľné.
Vedenie posuvnych dverí prebieha
v jednom profile na pohyblivých
kolieskách.

Krídlové dvere
z oceľového plechu,
uzatvárateľné.



Regálové police
riešenia pre každú potrebu

Rozmery

Výška:  1632, 1832, 1952, 2032, 2112, 2232, 2312, 2592 a 2952 mm
 (plus 3 mm krycia doska z plastu)

Hĺbka:  250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 a 800 mm

Šírka plochy:  900, 1000, 1100 a 1200 mm

Rámový profi l:  špeciálny oceľový profi l

Polica:  výška police 32 mm, najdlhšia hrana je 3 krát zahnutá na hrane,
 výškové nastavenie 20:20 mm

Údaje zaťaženia

Zataženie poľa:  podľa typu rámu do 2000 kg

Zaťaženie police:  polica šírky 900 mm: do 130 kg
 polica šírky 1000 mm: do 120 kg
 polica šírky 1100 mm: do 110 kg
 polica šírky 1200 mm: do 100 kg

základný regál

šírka plochyhĺbka

vý
šk

a

nastavbový regál

dvojitý rám jednotlivý rám

oceľová krycia lišta
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Správne príslušenstvo
Flexibilita rozširuje možností

Police
Príslušenstvo políc pre každý nárok

Rozličné komponenty rozmanitého programu príslušenstva
sa môžu podľa ľubovôle navzájom kombinovať a aj doda-
točne nainštalovať alebo vymeniť. Police a stavebnicové
komponenty sú vyškovo nastaviteľné v rástry po 20 mm.

Program príslušenstva sa odvíja
podľa požiadaviek a potrieb
našich zákazníkov. Premyslený
systém komponentov necháva
na sebe poznať rozmanitosť
policového príslušenstva.

profi l - ochrana voči
vypadávaniu

policová lišta proti vypadáva-
niu v rôznej výške

vysúvacie police
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Odkladač pre knihy a šanóny

               Bezpečný depozitár pre každý
               archívny predmet

Popis

Jednoduchšie vyhľadanie znalostí

Kĺzne a uhlové oddelovače sa
vyžadujú v rôznych výškach a
šírkach. Rovnako spoľahlivé sú
aj závesné oddelovače. Bočné
krycie lišty, ktoré pri otvorených
regáloch slúžia aj ako mantinel,
sú jednoducho ručne polohova-
teľné a garantujú optimálne 
prevzdušnenie.

Dobré označenie a premyslený popis je najlepším ukazovateľom v
archíve. Prevedenie označovacích tabúl je systémovo a výkonovo
závislé a umožňuje jednoduché označovanie papierovými zasúvacími 
jednotkami. Tabule vo formáte A4 a A5 sú zasúvateľné na výšku ako 
aj na šírku.

bočný oddelovač - plast

uhlový oddelovač kníh, kĺzny
oddelovač kníh

drôtený oddelovač kníh z
ocele, plochý oddelovač kníh

bočný oddelovač - oceľ

uhlový oddelovač kníh s krytom 
voči vypadávaniu kníh
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Skriňa na spisy

Pre každého dobre vybavená

Vyklápacie tyče sú systémom
rôzných výrobcov a zásuvky
sú tak polohovateľné v rôznej
výške.

oddelovač a navliekacie prúty

závesné zásuvkyBox vaňa pre sypké substráty

označovacia tabula čelný
obklad - vysoký

označovacia tabula -
prečnievajúca

označovacia lišta police -
zasúvacia

zásuvka

vyklápacie tyče
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označovacie tabule,

prečnievajúce

označovacie tabule pre rám

označenie police

rám

diagonálne zpevnenie

police

polica s perforáciou

policová lišta proti vypadávaniu

čelný obklad z ocele,

perforovaný

zadná stena

zadná stena perforovaná

medzistena

medzistena perforovaná

posuvné dvere

krídlové dvere

označovacie tabule

koľajnice

vozík

reťazový blok

kryt reťazového bloku

otočná ružica

elektro pohon

obslužný panel - elektro

čelný obklad z ocele
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Regalový systém FOREG 2000
Prehľad 
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Uvedené jednotl.časti sú iba príkladom rozsiahlej palety príslušenstva pre rámové regály.12



bočný oddelovač - plast/drôt

bočný oddelovač - plast

vysúvacie police

zásuvka

závesné zásuvky

závesné rámy

vyklápacie tyče

vaňa pre sypké substráty

kĺzny oddelovač kníh - malý

kĺzny oddelovač kníh - veľký

uhlový oddelovač kníh

uhlový oddelovač kníh s

krytom proti vypadávaniu

drôtený oddelovač kníh

plochý oddelovač kníh

bočný oddelovač - oceľ

bočný oddelovač - drôt

policová lišta proti

vypadávaniu- vysoká

stredová ochrana voči

vypadávaniu

profil (ochrana voči

vypadávaniu)

vyztúženie police

oddelovač

prevliekacie drôty
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Projektovo-orientované 

Optimálne naplánované regálové zariadenie zabezpečuje efektívne
podmienky pre každodennú prácu v príjemnomprostredí.
V nadväznosti na premyslený rozsiahly štandartný program zabezpe-
čujeme projektovo-špecifi cké riešenia vďaka spolupráci skúsených
špecialistov so zákazníkmi. Ide aj o individuálne použitia
podporované architektonickým akcentom. Flexibilita našej výroby
umožňuje adaptovať vo vysokej miere technické a umelecké želania.
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riešenia
Rozmanitosť v technike a dizajne!
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 Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Strasse 135, tel. +43 7442 501-0, fax +43 7442 501-480
e-mail: forster@forster.at, www.forster.at 

Knižničné regály
stacionárne a pobyhlivé

FOREG 2000-L

Archivácia obrazov

FOREG knižničné regály presviedčajú svojou funkčnosťou,
použiteľnosťou a nadčasovým dizajnom.
Podľa požiadavky dodávame stacionárne alebo pohyblivé regály.

... pre flexibilné využitie v kancelárií

vysúvacie , pre skladovanie obrazov
v archívoch a múzeách.

Optimálne riešenia
pre každý nárok

FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o.

Smaragdová 4
85110 Bratislava
Telefón: +421 902 702 464
Fax: +421 2 2091 0823
E-mail: info@forster.sk
www.forster.sk 11
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