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ARCHÍV

VYTVORTE ARCHÍVY!

Archivujte so SYSTÉMOM!
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Na uchovávanie archívnych predmetov sú nevyhnutné vhodné zásobníky.Úschova by mala byť
nielen funkčná a bezpečná, ale aj užívateľsky
pohodlná a dlhodobá. Regálové systémy firmy
Forster spĺňajú všetky tieto požiadavky na 100
percent.

Regálové systémy FOREG® poskytujú veľa
výhod:
•
•
•
•

Jednoduché obsluhovanie
Možnosť rozšírenia archívu kedykoľvek
Najlepšie využitie priestoru
Optimálna ochrana majetku

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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VEĽKÉ ZAŤAŽENIE môžete presúvať s
minimálnym vynaložením sily.
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Vďaka perfektnému zosúladeniu FOREG® regálového systému s pohonom a koľajnicovým
systémom je možné posúvať aj veľké zaťaženie
s minimálnym vynaložením síl pomocou ručného posunu, otočnej ružice alebo elektro pohonom. Bezpečnosť a pohodlie, ľahká obsluha a
optimálne prevádzkové vlastnosti sú v každom
prípade zaručené.
Ak je regál naplánovaný ako pohyblivý archívny
regál, dá sa priestor využiť ešte lepšie a vytvorí sa
dvojnásobne väčšia skladová kapacita.

Pre viac miesta na sklade:
• Presúvanie veľkých zatažení bez námahy
• Pohyblivé regály zdvojnásobujú dostupný
priestor
• Pohon pomocou otočnej ružice alebo elektrický pohon
• Možné viacposchodové systémy

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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Ľahké presúvanie pomocou
ELEKTRICKÉHO POHONU.
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Spoločnosť Forster navrhla pre pohyblivé regály
užívateľsky pohodlný elektrický pohon a vytvára
tak poriadok komfortným spôsobom. Čím väčšie
zaťaženie musíte presúvať, tým viac oceníte komfort elektrického pohonu.
Prehľadný ovládací panel na prednej stene
umožňuje jednoduché a spoľahlivé ovládanie
regálového systému.
Spoločnosť Forster kladie veľký dôraz na bezpečné používanie svojich výrobkov, a preto je v tejto
verzii možných niekoľko bezpečnostných zariadení – v závislosti od požiadaviek zákazníka.

Mnohé výhody pohonu hovoria samé za seba:
• Každý vozík pohyblivého regálového systému je možné posúvať jednotlivo.
• Systém sa dá ľubovoľne rozšíriť.
• Dodatočné vybavenie alebo následná
inštalácia elektrického pohonu je jednoduchá a lacná.
• Integrácia a ovládanie osvetlenia jednotlivých prístupových chodieb
• Bezpečnostné zariadenia prispôsobené
používateľovi

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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STACIONÁRNE REGÁLY – klasika v
archíve.
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Riešenia pre každú potrebu
Rovnako ako sú odlišné vaše archívne predmet,
tak individuálne môže byť k nim prispôsobený
policový regálový systém FOREG®. Stavebnicový
regálový systém so základnými prvkami, nadstavbovými elementami a rozsiahlym príslušenstvom

na jednoduchých rámoch

dvojitých rámoch

je možné špeciálne prispôsobiť na mieru šitým
riešeniam vo vašom úseku archivácie a správy.
Stacionárne regály sa osvedčili všade tam, kde
k archívnym predmetom pristupuje veľa ľudí
súčasne.

9

VZDUCH NAHOR – FOREG® TwinSpace
a viacposchodové systémy.
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Pri plánovaní registračných a archívnych regálov je zvyčajne prvoradá požiadavka na úsporu
miesta a hospodárnosť. Je dobré vedieť, že
regálové systémy FOREG ® sú v skutočnosti malým
priestorovým zázrakom. V závislosti od existujúcich možností sa s regálovými systémami FOREG ®
dajú nájsť optimálne riešenia na každodenné
použitie. Tam, kde je dostatočný priestor aj hore,
sa samozrejme dajú zrealizovať aj viacposchodové regálové systémy.
Archívneho priestoru nemôže byť nikdy dosť.
Preto spoločnosť Forster vyvinula systém FOREG ®
TwinSpace, regálový systém, vďaka ktorému
svojim zákazníkom vytvára ešte väčší priestor a
poriadok.
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VEĽKÉ A NADROZMERNÉ FORMÁTY
pre bezpečnú archiváciu.

12

Spoločnosť Forster používa na ukladanie predmetov, ktoré majú byť uložené naplocho, zásuvky,
skrinky alebo ploché zakladače FOREG®. Výkresy,
obrazy a mapy sa takto dajú profesionálne a
šetrne uschovať. Plochý zakladač je ideálny na
ukladanie veľkých a nadrozmerných formátov,
vlajok, kobercov a textílií rôznych druhov. Na
zabezpečenie účinnej protiprachovej ochrany
môže mať skriňa voliteľne k dispozícii textilnú roletu. Obsluha je manuálna.

Prehľad výhod plochých zakladačov FOREG®:
•
•
•
•

Voliteľná protiprachová ochrana
Plynule nastaviteľný odkladací priestor
Možnosť ovládania z oboch strán
Skladovanie veľkých a nadrozmerných
formátov

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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SLOBODA dizajnu.
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Rozmanitosť materiálov a farieb vytvára nové
možnosti pre dizajn čelných plôch. K dispozícii sú
bočnice z kovu, skla alebo dreva, ako aj individuálne hlavné farebné systémy. Pre tých, ktorí
chcú svojmu regálovému systému FOREG ® dodať
osobný ráz, je k dispozícii možnosť vytlačiť na
regálové obklady obľúbený motív.
Ak je prvoradé optimálne prevzdušňovanie uložených predmetov, ponúkajú optimálne riešenie
perforované bočnice a rámy.

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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Príslušenstvo rozširuje
MOŽNOSTI.
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Inteligentné doplnky pre funkčné
archívy
Flexibilita rozširuje možnosti.
Rôzne komponenty je možné
ľubovoľne kombinovať a dodatočne inštalovať. Stavebnicové
jednotky sú výškovo nastaviteľné v krokoch po 20 mm.

Popis:
Dobré označenie a premyslené
popisy sú v archíve najlepším
sprievodcom.

Výškovo nastaviteľné police:
Police a príslušenstvo k policiam vychádzajú z požiadaviek
zákazníka.

Ukladanie kníh a zakladačov:
Závesné podpery kníh, posuvné
a uhlové podpery kníh, ako aj
bočné zarážky zabezpečujú
spoľahlivú oporu pre akýkoľvek
archívny predmet.

Dvere:
Krídlové alebo posuvné dvere
umožňujú bezpečné uzamknutie jednotlivých alebo viacerých
regálových polí.Cenné archívne predmety sú tak chránené
pred prachom aj neoprávneným prístupom.

Osvetlenie:
Každá obslužná ulička pohyblivých regálov môže byť vybavená energeticky úsporným LED
osvetlením.

Registratúra:
Závesné tyče sú k dispozícii pre
systémy od rôznych výrobcov a
zásuvky sú k dispozícii v rôznych
výškach.

®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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Naša filozofia – trvalosť!
Trvalosť je základom pre každý nový produkt
spoločnosti Forster. Od nápadu cez použité materiály a výrobu až po hotový produkt berieme
do úvahy veľa aspektov z hľadiska udržateľnosti.
Je pre nás dôležité, aby sme navrhovali funkčné
produkty, u ktorých bude zaručená životnosť po
celé desaťročia.

Rakúsky štátny archív: pôvodné
vybavenie 1991 (aktuálna snímka)

Rozšírenie 2019

Trvalosť pre nás znamená:
• Dlhá životnosť produktu
• Dlhodobá rozšíriteľnosť/dostupnosť komponentov – aj desaťročia po prvej dodávke
• Výroba šetriaca zdroje
• Vysoká miera vnútornej pridanej hodnoty
• Zameranie sa na regionálne nákupné trhy –
hodnotenie dodávateľov aj podľa sociálnych
kritérií
• Sociálna a spoločenská zodpovednosť voči
našim zamestnancom a zákazníkom
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Certifikácia podľa ONR 192500 založená na ISO
26000 (príručka o spoločenskej zodpovednosti organizácií) potvrdzuje, že sme zodpovední,
konáme podľa princípu udržateľnosti a sociálnej
zodpovednosti.

Nekompromisné riešenia s kvalitou
a know-how
Regálové systémy FOREG ® sa používajú na
celom svete.Vďaka dlhoročným skúsenostiam a
získanému know-how je spoločnosť Forster vyhľadávaným partnerom. Zákazník je kráľ – tento
princíp berieme doslovne. S vysokou mierou
osobného nasadenia a výraznou orientáciou
na služby vyvíjame riešenia, ktoré presne spĺňajú
očakávania zákazníkov.
Z mnohých dobrých nápadov vznikajú veľké
vízie. O to viac sa tešíme zo zákazníkov, ktorých
želania pre nás predstavujú výzvy a tým nás
inšpirujú k ďalším inováciám.

Zabezpečenie kvality

Výroba podľa značky kvality RAL
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4
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 1090-1:2012 - nosné oceľové
a hliníkové stavebné dielce
Používame výlučne pozinkovaný materiál v
kombinácii s práškovým vypaľovaním do hmoty
(Duplex Coating).
®
FOREG – Regály, ktoré vytvárajú priestor!
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Rakúsko:
Forster Metallbau Gesellschaft mbH
A-3340 Waidhofen / Ybbs, Weyrer Straße 135
+ 43 7442 501-0
www.forster.at
Nemecko:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de
Francúzsko:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr
Rumunsko:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro
Švajčiarsko:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestraße 6
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

Ohľadom informácií o obchodných partneroch v iných
krajinách kontaktujte obchodné oddelenie v Rakúsku.

Smaragdová 4
85110 Bratislava
Telefón: +421 902 702 464
Fax: +421 2 2091 0823
E-mail: info@forster.sk
www.forster.sk
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefón: +43 7442 501-0, Fax: +43 7442 501- 480
E-mail: forster@forster.at, www.forster.at
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FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o.

Právo na zmenu výrobku vyhradené!

TECHNIKA. KOMPETENCIE. FOREG.

