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ARKIV-TECHNIC AS er et af Danmarks førende fir-
maer indenfor opbevaringsløsninger. 
 
ARKIV-TECHNIC AS er specialister i løsninger til ind-
retning af arkiver, biblioteker og lagre til både det 
offentlige og det danske erhvervsliv. 
 
Vort personale har mange års erfaring med indret-
ningsmuligheder og indgående viden omkring pro-
dukterne og deres anvendelsesmuligheder, og har 
derfor det perfekte grundlag for at kunne løse en-
hver opgave - fra idé til færdigt resultat.  
 
FOREG® reolsystemer fra ARKIV-TECHNIC AS gør 
det meget lettere at finde den rigtige opbevarings-
løsning, uanset om det gælder arkiver, depoter, mu-
seer, magasiner, faglokaler på skoler eller åbne om-
råder i biblioteker. 
 
Med fokus rettet på et bredt og dybt produkt sorti-
ment, samt et tæt samarbejde med vores leveran-
dører, er vi i stand til at yde den service, vore kun-
der kræver og fortjener. 
 
Arkivanalyse 
Som en naturlig del af vor service tilbyder vi at lave 
en analyse af arkivdannelsen i virksomheden. Denne 
analyse ligger til grund for vort videre arbejde med de 
efterfølgende punkter. 
 
Indretningsforslag og tilbud 
Med basis i arkivanalysen, lokalemuligheder, krav, 
ønsker og økonomiske rammer udarbejder vi et ind-
retningsforslag og et fastpris tilbud indeholdende alle 
omkostninger. Vi er pt. den eneste virksomhed i bran-
chen der indregner ALLE omkostninger, derfor er der 
ALDRIG noget med småt, der skal tillægges vor pris. 
 
Projektledelse 
Vore indretningskonsulenter kan endvidere varetage 
projektledelsen, koordinere håndværkere, bestille 
maler, gulvmontører mv. Alt udført til aftalt tid og 
pris. 
 
Nedpakning, flytning, opbevaring og udpakning 
Vi kan også varetage nedpakning, flytning, opbeva-
ring og udpakning af de opbevarede arkivalier, varer 
eller emner mens der monteres nye reoler, flyttes til 
nye lokaliteter eller renoveres lokaler. 
 
 
 

 

 
 
 

FOREG® - Reoler, der skaber plads! 

FOREG® 1000 biblioteksreoler har et let og enkelt de-
sign. Reolerne er i stål og det store tilbehørsprogram 
gør, at reolerne kan skræddersyes stort set efter øn-
ske. 
 
FOREG® 2000 Fritstående/stationære reoler er veleg-
net til mange typer opbevaring f.eks. i arkiver og de-
poter eller til småvarer. FOREG® 2000 reoler er altid 
galvaniserede og bliver efterfølgende lakeret – netop 
derfor er reolen også velegnet til fugtige rumtyper 
som omklædnings- eller rengøringsrum. 
 
FOREG® 2000 Kompaktreoler/mobilreoler/rulle arkiv-
reoler er en underbygning til de stationære reoler, 
der gør disse mobile og ekstra plads besparende, kan 
med fordel bruges enten er minimal plads eller øn-
skes optimal udnyttelse af lokalerne. 
 
FOREG® 3000 maleri reoler er specielt udviklet til  
opbevaring af malerier og er anerkendt til brug på 
Museer i hele verden. 
 
Kvalitet: FOREG® reolsystemer har en fremragende 
produktkvalitet, som lever op til de skrappeste krav 
og normer, der regelmæssigt bekræftes i henhold til 
internationale certificeringer.  
 
Masser af kunder har allerede vist os tillid: 
A.P. Møller – Mærsk, Danfoss, Novo Nordisk, Rigsarki-
vet, PFA, Rigshospitalet, UCC Professions-Højskolen 
og mange flere. 
 
Arkiv-Technic AS er desuden leveringsdygtige i en 
lang række andre opbevaringsløsninger: 
 
Omklædningsskabe 
Pulterrum indretning 
Arkiv skabe 
Arkiv automater 
Lagerindretning 
 
Har du en opbevaringsopgave, så kontakt os –  
vi er sikre på at vi sammen kan finde en løsning. 
 
 
 

  

FOREG® - Reoler giver mere overblik! 
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