
MÚZEUM

RIEŠENIA BEZ KOMPROMISOV!

FOREG®
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Umenie a kultúra 
BEZPEČNE USCHOVANÉ!
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– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®

Archív je srdcom každého múzea. Primeranú pozor-
nosť si zaslúži aj plánovanie a výstavba  úložného sys-
tému. Tam, kde majú byť objekty optimálne chránené 
a kedykoľvek prístupné, sa stále častejšie obracajú na 
firmu Forster. 

Či už ide o prírodno-historické alebo umelecko-histo-
rické zbierky, s dlhoročnými skúsenosťami v plánovaní 
regálových systémov a komplexnými znalosťami v 
oblasti výroby sa vo firme Forster menia aj náročné 
technické požiadavky na vysokofunkčný a užívateľsky 
jednoduchý systém archivácie.

Rozšírenie je možné kedykoľvek a 
samozrejmosťou je aj dlhodobá dostupnosť 
príslušenstva a náhradných dielov.

3



4

 Pre viac MIESTA v depozite.
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– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®

S regálovými systémami firmy Forster a ich individu-
álnymi možnosťami prevedenia  dokážeme splniť 
aj špecifické požiadavky zákazníkov. Inovatívne a 
flexibilné  riešenie pre zákazníka je potom naším 
výsledným produktom.

Vaše výhody s FOREG®

regálovým systémom:
 
	 •	Jednoduchá		ovládateľnosť	

	 •	Rozšírenie	zbierky	je	možné	kedykoľvek		

	 •	Optimálna	ochrana	objektov	

	 •	Najlepšie	možné	využitie	priestoru	

	 •	Vysoká	bezpečnosť	v	prípade	problematicky

 skladovateľných predmetov (vysoká odolnosť   

 naneseného práškového laku voči agresívnym

 látkam)
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Malý PRIESTOR a o 100% viac miesta 
v DEPOZITE. 



7

	 •	Presúvanie	s	väčšími	zaťažami	bez	námahy	

	 •	Pohyblivé	regály	zdvojnásobujú	priestor

	 •		Hnací	pohon	pomocou	ružice	alebo	elektrický

	 •		Možné	sú	aj	viacpodlažné	systémy

Tam, kde sú obmedzené priestorové kapacity, 
je potrebná flexibilita. S regálovými systémami 
firmy Forster sa dá optimálne využiť každý sektor v 
múzeu. Vo všetkých prevedeniach však pohyblivé 
systémy FOREG®	presvedčia	najmä	svojou	veľkou	
prednosťou, ktorá je u všetkých spoločná: úžasne 
ľahký chod bez vibrácií.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
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Inteligentné  EXTRA DOPLNKY pre 
fungujúce depozity.
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Riziko mechanického poškodenia, obmedze-
nia vplyvom klimatických zmien, znečistenia a 
podobne je v muzeálnych depozitoch všadeprí-
tomné. S pružným systémom komponentov firmy 
Forster sa dá toto riziko účinne znížiť a súčasne sa 
výrazne zvýši komfort obsluhy.

Výškovo nastaviteľné police

Police a policové príslušenstvo sa upravuje podľa 
požiadaviek zákazníka.

Zásuvky

Zásuvky sú vyrobené z rôznych 
materiálov, v rôznych prevedeniach a veľkostiach.  

Dvere

Sklenené dvere, dvojkrídlové dvere alebo posuvné 
dvere umožňujú spoľahlivé zatvorenie jednotlivých 
alebo viacerých regálových polí. Cenný archívny 
materiál je tak chránený proti prachu a neopráv-
nenému prístupu.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
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FLEXIBILITA v skladovaní.
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Flexibilita rozširuje možnosti. Rôzne komponenty sa 
dajú ľubovoľne kombinovať a aj dodatočne za-
budovať. Vstavané prvky sú výškovo nastaviteľné 
v rastri po 20 mm.

Čelné bočnice a rámy:

Rozmanitosť materiálov a farieb vytvára nové 
možnosti pre vytváranie čelných plôch. Obklady 
sú k dispozícii v prevedeniach ako kovové, sklene-
né alebo drevené panely. 
Je	možná	aj	digitálna	tlač	individuálnych	motívov	
a obrázkov. Ak je prvoradé optimálne prevzdušňo-
vanie skladovaných predmetov, optimálne rieše-
nie ponúkajú perforované Čelné bočnice a rámy.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
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VEĽKÉ  A NADROZMERNÉ FORMÁTY 
bezpečne uskladnené.
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– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®

FOREG® ploché zakladače sa používajú na 
predmety, ktoré sa majú skladovať naležato ako 
napríklad vlajky, koberce a rôzne druhy textílií. 
Takto sa dajú profesionálne a šetrne skladovať aj 
výkresy a mapy. Ploché zakladače sú ideálne na 
uskladnenie veľkých a nadrozmerných formátov. 
Aby sa zabezpečila účinná ochrana pred pra-
chom, môže mať skriňa k dispozícii roletu z textílie 
podľa voľby. Obsluha je manuálna. 

Prehľad vašich výhod:
 
	 •	Voliteľná	ochrana	proti	prachu

	 •	Plynule	nastaviteľné	police

	 •	Obsluha	možná	z	oboch	strán

	 •	Skladovanie	veľkých	a	nadrozmerných	

        formátov
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Umenie ARCHIVOVAŤ.

 Výhody:
 •	Priestorovo	úsporné	riešenie

	 •	Optimálna	prístupnosť

	 •	Prakticky	bez	vibrácií

	 •	Vysunie	sa	len	tá	obrazová	stena,		

  ktorá je potrebná

	 •	Vysoká	stabilita	stien

	 •	Plné	využitie	celej	plochy		mriežkovanej	

  steny na obrazy
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Či už jednotlivé obrazy alebo celé zbierky, archi-
vácia cenných predmetov je vždy veľkou vý-
zvou. Práve preto vybudovanie takéhoto depo-
zitu si vyžaduje komplexné know-how a odborné 
znalosti.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v plánovaní 
a realizácii archívnych systémov sa firma Forster 
teší vynikajúcej povesti aj v oblasti archivácie 
obrazov. 

Nech	sú	to	akékoľvek	požiadavky	na	veľkosť	a	
funkciu, firma Forster má vždy optimálne rieše-
nie, ktoré do bodky splní požiadavky zákazníka 
a získa si priazeň užívateľa. Výsuvné alebo 
posuvné prvky zabezpečia najlepší prehľad pri  
archivácii.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®
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 MAXIMÁLNA stabilita a využitie 
priestoru.
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Pri realizácii archívu obrazov definujú priestor pre 
manévrovanie stavebné  danosti, v rámci kto-
rých sa pokúšame splniť individuálne požiadavky 
čo možno najlepšie. Povaha a rozsah archivácie 
obrazov určujú prevedenie. Vysoký užívateľský 
komfort je zaručený vo všetkých prípadoch. 

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®

Pojazdné obrazové steny:

Pojazdné obrazové steny zaručujú optimálne 
využitie priestoru. Vzhľadom k tomu, že sa musí 
sprístupniť výslovne len obslužná chodba, je na 
rozdiel od stacionárnych systémov k dispozícii 
takmer	dvakrát	väčšia	skladovacia	kapacita.	
Jednoducho	ešte	viac	priestoru	bez	toho,	aby	
bola	potrebná	väčšia	plocha	-	to	vytvára	rad	
ďalších výhod.

Sústreďujeme sa na požiadavky zákazníkov a sta-
vebné danosti a dodávame užívateľsky prívetivé 
riešenia. 

Výsuvné obrazové steny:

Pri archivácii obrazov a zbierok, kladieme veľký 
dôraz na priestorovo úsporné a flexibilné systé-
mové riešenia. V zásade sú pritom na výber dve 
konštrukcie pre rôzne požiadavky - pojazdné po 
podlahe alebo zavesené na strope.

Stacionárne obrazové steny:

Stacionárne obrazové steny môžu byť v jed-
nostrannom alebo obojstrannom prevedení. 
Ponúkajú vysokú stabilitu a z hľadiska rozmerov 
sa dajú flexibilne používať.
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Nekompromisné riešenia s kvalitou
a know-how.
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Mimoriadna miera vertikálnej integrácie je typic-
kým charakteristickým znakom skupiny Forster. 
Spoločnosť je nielen producentom, ale má aj 
potrebné odborné znalosti v oblasti poradenstva 
a plánovania a komplexné inžinierske know-how. 
Viacposchodové vnútorné systémy sa napríklad 
projektujú a staticky dimenzujú tak, aby ich výroba 
a prevedenie na 100% zodpovedali všetkým rele-
vantným normám.

Používanie pozinkovaných materiálov a vysoko 
kvalitné práškové lakovanie povrchu po spra-
covaní materiálu zvyšuje nielen kvalitu vlastností 
povrchu, ale je plusom aj z hľadiska zabezpečenia 
voči agresívnym látkam pri kriticky skladovateľných 
predmetoch.

FOREG® Police sú vyrobené z vysoko kvalitných 
materiálov s využitím najnovších technológií. 
Výsledkom sú výrobky s veľmi dlhou životnosťou, 
ktorých vynikajúca kvalita je potvrdená mnohými 
pečaťami kvality.

– Regály, ktoré vytvárajú priestor!FOREG®

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

Systém manažmentu bezpečnosti podľa 
OHSAS 18001

Certifikácia podľa  EN 1090-1:2012 - nosné oceľové  
a hliníkové stavebné dielce



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

TECHNIKA. KOMPETENCIE. FOREG.

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

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 04

/2
02

0 
A

4
Pr

á
vo

 n
a

 z
m

e
n

u
 v

ýr
o

b
ku

 v
yh

ra
d

e
n

é
!




