
REGÁLOVÉ SYSTÉMY

VŠETKO V NAJLEPŠOM PORIADKU!

FOREG®
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Poriadok musí byť.



3

- Regály pre väčší prehľad!

Archivované predmety sa musia dať rýchlo a 
spoľahlivo vyhľadať. Preto je prehľadnosť a jas-
ná štruktúra nielen potrebou, ale každodennou 
nevyhnutnosťou. Nie nadarmo sa hovorí: Človek 
nemusí všetko vedieť - stačí, keď vie, kde to má 
nájsť. 

Regálové systémy fi rmy Forster enormne uľahču-
jú túto úlohu. Či už v archívoch, múzeách, skla-
doch alebo v samoobslužných zónach knižníc -
s dokonale štruktúrovaným a fungujúcim
systémom archivovania sa ukladanie a vyhľadá-
vanie na akomkoľvek mieste stáva potešením.

FOREG®



Dostatok miesta v malom priestore.
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Miesta nie je nikdy dosť. Aj pri plánovaní sklado-
vacích a archivačných systémov je požiadav-
ka na úsporu miesta a hospodárnosť väčšinou 
prvoradá. 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 op-
timálne riešenia pre každodenné použitie - bez 
ohľadu na to, či v malých registratúrach, veľkom 
kancelárskom archíve alebo v múzeu či knižnici. 
Ak sa naplánuje regál v pohyblivom prevedení, 
dajú sa priestory využiť ešte lepšie a vytvoria sa 
dvojnásobne väčšie skladovacie kapacity.
Tam, kde je dostatočný priestor aj hore, sa sa-
mozrejme dajú zrealizovať aj viacposchodové 
regálové systémy.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
––– RRRegály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
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ĽAHKÁ manipulácia s väčšími záťažami



7

– Presúvanie veľkých zaťažených     
 regálov bez námahy! 

Čím ťažšie sú archívne predmety, ktoré sa musia 
presúvať, tým väčšie sú nároky na komfort ovlá-
dania. Vďaka koľajnicovému systému dokonale 
zladenému s pohonom sa dajú posúvať aj regá-
lové systémy FOREG® s veľkou záťažou s minimál-
nou silou. Ručným posúvaním, pomocou otočnej 
ružice alebo elektrického pohonu.
Bezpečnosť a pohodlie, jednoduché ovládanie, 
optimálne prevádzkové vlastnosti sú v každom 
prípade zaručené.

FOREG®
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Sloboda DIZAJNU
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- Archivácia so systémom!

Regálové systémy FOREG® sa perfektne prispôso-
bia individuálnym rámcovým podmienkam. Rôz-
ne veľkosti, regálové rámy a čelné bočnice, ako 
aj široká interiérová výbava (príslušenstvo) umož-
ňujú naplánovať každý regál podľa želania zá-
kazníka. Samozrejme, že významnú úlohu pritom 
zohrávajú budúce archívne predmety. Vyvíjame 
riešenia pre akékoľvek potreby skladovania, šité 
na mieru špecifi ckým požiadavkám a miestnym 
podmienkam. Vďaka stavebnicovému systému sa 
jednotlivé komponenty dajú kedykoľvek medzi se-
bou vymeniť, kombinovať a ľubovoľne rozširovať.

FOREG®
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Potešenie z FARIEB
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- Daj archívu farebnosť!

Regály na mnohých miestach ovplyvňujú štruk-
túru vnútorných priestorov. Práve kvôli tomu sa 
dajú regálové systémy FOREG® prispôsobiť vnú-
tornej architektúre najrozmanitejším spôsobom. 
K dispozícii sú čelné bočnice kovu, dreva a skla 
ako aj individuálne hlavné farebné systémy. 
Tým, ktorí chcú svojmu regálovému systému 
FOREG® prepožičať osobitý ráz, radi urobíme 
potlač na regálové panely s obľúbeným motí-
vom.

FOREG®
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ZACHOVANIE na celú večnosť 
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Cenné kultúrne hodnoty, historické pozostatky, 
zbierky, ktoré siahajú ďaleko do histórie, viac 
ako 1000 rokov staré dokumenty a predmety 
potrebujú bezpečný domov. Regálové systémy 
FOREG® k tomu významne prispievajú. Dlhodo-
bá archivácia je významnou investíciou do vedy 
a výskumu. Je dobré vedieť, že aj regály zaruču-
jú dlhú životnosť. 

- Odolné jadro dobrého archívu!FOREG®
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Forster je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť s veľkým počtom dcér-
skych spoločností a partnerov. Know-how zamestnancov patriacich do 
tejto siete tvorí základ pre inovatívne regálové systémy najvyššej kvality. 
V každej novej výzve vidíme príležitosť k ďalšiemu rozvoju našich techno-
lógií.
Spoluprácou našich špecialistov, zákazníkov, používateľov a architektov 
vzniká projekt za projektom riešenie vytvorené na mieru. Vysoko kvalitné 
materiály a najmodernejšie výrobné technológie zaručujú našim zákaz-
níkom bezproblémové fungovanie a najvyšší komfort pri obsluhe.

SÚSTREDENÉ ZNALOSTI.
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FOREG® regálové systémy sa zakladajú na 
funkčnosti, účelovosti, hospodárnosti a najvyš-
šej kvalite. Tieto vlastnosti kladú latku pre každý 
nový vývoj a súčasne tvoria základ pre náš 
komplexný 
servis: Od plánovania a návrhu projektu cez 
konštrukciu až po priemyselnú výrobu a uvede-
nie do prevádzky na mieste inštalácie - stále 
pracujeme na tom, aby sme vyhoveli aj tým 
najvyšším nárokom. Výsledkom je vynikajúca 
kvalita výrobkov, ktorú pravidelne potvrdzujú 
príslušné testovacie značky a značky kvality 
kvality.

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 kom-
binácii s práškovým vypaľovaním do hmoty 

(Duplex Coating).
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Forster Metallbau Gesellschaft mbH
A-3340 Waidhofen / Ybbs, Weyrer Straße 135
+ 43 7442 501-0
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