
REOLSYSTEMER

ALT I SKØNNESTE ORDEN!
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 Så meget ORDEN skal der være.
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– Reoler giver mere overblik!

Arkivalier skal kunne fi ndes hurtigt og sikkert. Der- 
for er overblik og klar struktur ikke kun et ønske, 
men en dagligdags nødvendighed. Det er ikke 
for ingenting man siger: Man behøver ikke at
vide alt - man skal bare vide, hvor man kan fi nde 
det.

Reolsystemer fra Forster gør denne opgave 
meget lettere, uanset om det gælder arkiver, 
museer, magasiner eller åbne områder i 
biblioteker. Med et perfekt struktureret og 
velfungerende arkivsystem, bliver det en for-
nøjelse at opbevare og fi nde ting.

FOREG®



 Masser af PLADS i små RUM.
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Når pladsen bliver knap.
I planlægningen af opbevarings- og arkiverings-
systemer står ønsket om at spare plads og 
omkostninger typisk øverst. Derfor er det godt at 
vide, at FOREGs reolsystemer faktisk er små 
pladsvidundere. Afhængigt af lokalernes ud-
formning, fi ndes der ved hjælp af FOREGs reol-
systemer optimale opbevaringsløsninger til både 
det lille arkiv, det større fællesarkiv eller på 
museer eller biblioteker. Når en reol udformes 
som en kompakt reol, kan rummet udnyttes langt 
bedre, hvilket skaber mere end dobbelt så 
meget opbevaringskapacitet.
Er der tilstrækkelig plads opadtil, kan der natur-
ligvis benyttes reoler i fl ere etager.

– Reoler, der skaber plads!FOREG®
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Flyt tunge ting på en LET måde
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– Tunge hyldebelastninger kan let   
 fl yttes! 

Jo tungere arkivalier, der skal fl yttes, des højere
er kravene til brugervenligheden. Takket være et 
perfekt integreret skinnesystem, kan FOREGs reol- 
systemer fl ytte selv store belastninger med en lille 
indsats. Enten med håndtag eller elektrisk drev. 
Vi garanterer altid sikkerhed og komfort, enkel 
betjening samt optimale køreegenskaber.

FOREG®
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 Frihed i DESIGNET.
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- Systematisk arkivering!

FOREGs reolsystemer kan tilpasses perfekt til de 
individuelle rammer. Forskellige størrelser på hylder 
og gavle, samt det omfattende tilbehørsprogram 
gør det muligt at skræddersy designet af hver 
enkelt reol.
Vi udvikler løsninger til al slags opbevaring, løs-
ninger der er skræddersyet til de specifi kke behov 
og lokale forhold. Takket være modulsystemet 
kan hylder og tilbehør altid fl yttes, kombineres og 
udvides efter behov.

FOREG®
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Lyst til FARVER.
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- Bring farver ind i dit arkiv!

Reoler er ofte en væsentlig del af indretningen. 
Netop derfor kan FOREGs reolsystemer tilpasses 
til det indvendige design på mange måder. 
Det er muligt at bruge fronter af metal, træ 
eller glas samt individuelle farve kombinationer.
Ønsker du at give din FOREG reol et helt 
personligt præg, kan vi trykke dit yndlings 
motiv på reolens beklædning.

FOREG®
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 OPBEVAR i al evighed. 
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Værdifulde kulturelle effekter, historiske doku-
menter og andre samlinger, der går langt 
tilbage i historien, har brug for et sikkert hjem. 
FOREG reolsystemer yder et vigtigt bidrag til 
dette.
Langsigtet arkivering og opbevaring er en 
vigtig investering i videnskab og forskning.
Derfor er det er godt at vide, at også reolerne
garanterer en lang levetid.

– Den stabile rygrad i et 
    godt arkiv!

FOREG®
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Forster er en international virksomhed med et stort antal datterselskaber 
og partnere. Den knowhow, som netværkets medarbejdere besidder, 
danner grundlag for innovative reolsystemer i højeste kvalitet. Hver ny 
udfordring ser vi som en mulighed, for at videreudvikle vores teknologier.
I samarbejdet mellem vores specialister, kunder, brugere og arkitekter 
opstår der skræddersyede løsninger projekt for projekt.
Materialer af høj kvalitet og avancerede produktionsteknologier
garanterer vores kunder perfekt funktion og maksimal betjeningskomfort.

KONCENTRERET KOMPETENCE.
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FOREG reolsystemer er baseret på funktionalitet,
anvendelighed, omkostningseffektivitet og højeste 
kvalitet. Egenskaber der sætter overliggeren højere 
og samtidigt danner fundamentet for vores om-
fattende service.
Vi stræber hele tiden efter at opfylde selv de 
højeste krav, lige fra projektrelateret planlægning
og design til industriel produktion, installation og 
ibrugtagning. Resultatet er en fremragende 
produktkvalitet, som lever op til de skrappeste 
krav og normer, der regelmæssigt bekræftes i 
henhold til internationale certifi ceringer.
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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-41468 Neuss, Forumstraße 12
+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

Storbritannien:
Forster Ecospace Limited
Masons Gate, Townsend, Marsh Gibbon, Bicester, Oxon OX27 0EY
+44 1869 2780 02
www.ecospace.co.uk

Polen:
Wako-Forster Spólka z.o.o.
PL-43-300 Bielsko-Biała, Ul. Legionów 57
+48 33 8221077
www.forster.pl

Rumænien:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 803 646
www.forster.ro 

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

TEKNIK. KOMPETENCE. FOREG.

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

Danmark og Norge:




