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POLCRENDSZEREK

REND A LELKE MINDENNEK!

REND a lelke mindennek.
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Mindenki szeretné tárolt iratait, értékeit gyorsan és biztos kézzel a megfelelő helyre nyúlva
megtalálni. Éppen ezért az áttekinthetőség és a
szakszerű strukturáltság nem pusztán egy igény,
hanem mindennapos szükséglet is. Nem véletlenül tartja a mondás: nem kell mindent tudni, elég
azt, hogy az adott tudás hol fellelhető.
A Forster polcrendszerei ezt a mindennapos feladatot igazán megkönnyítik. Legyen szó levéltárról, múzeumról, irattárakról, szertárakról, vagy
éppen kézikönyvtárról – egy jól rendszerezett és
funkcionális rendszerrel a dolgok helyre rakása,
majd újbóli megtalálása mindennapos élménynyé válik.

®
FOREG – Az áttekinthető polcrendszer
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Kis TÉRBEN óriási HELY.
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A hely előbb – utóbb mindig szűkössé válik.
Ezért a levéltári, vagy háttér tároló rendszerek
esetében már a tervezéskor is felmerül, hogy
nem csak gazdaságos, hanem helytakarékos
megoldást is keressünk egyben. Jó tudni, hogy a
FOREG® polcrendszerek csodákra képesek a térben. A meglevő adottságaink függvényében,
de a lehetőségek tökéletes kihasználása mentén
a mindennapos használatra optimalizált megoldást találunk Önnek – függetlenül attól, hogy
egy kis méretű iktatóban, egy nagyobb irodai
irattárban, vagy egy óriási múzeumi, könyvtári
tárolórendszerben gondolkodunk. Amennyiben
a tervezéskor felmerül a gördíthető rendszer
gondolata, úgy máris lényegileg jobb térhasználatot és kétszeres raktárkapacitást teremtünk az
adott helyiségben. Olyan termekben, ahol felfelé még van légtér, természetesen több szintes
rendszerek is megvalósíthatók.

®
FOREG – A POLCRENDSZER, mely

teret nyer!
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SÚLYOS DOLGOK - könnyedén
mozgatva…
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Minél nehezebbek a tárolt értékcikkek, annál nagyobb hangsúlyt kap a kényelmes kezelhetőség
és ezáltal a rendszerben a tárgyakkal dolgozók
komfortérzete. A sínszerkezet és hajtás közötti tökéletes összhangnak köszönhetően a FOREG® polcrendszerekben nagy súlyú tárgyakkal is könnyedén
bánhatunk, a rendszert könnyen gördíthetjük, akár
kézi eltolással, akár a csillagkerék segítségével,
vagy akár elektromos hajtással is.
Amit biztosan ígérhetünk: biztonság és komfortérzet, egyszerű kezelés, optimális gördülés.

®
FOREG – a nehéz polcrendszer is

könnyedén mozgatva!
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A TÉRKIALAKÍTÁS szabadsága.
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A FOREG® polcrendszerek egyedi keretfeltételekhez is tökéletesen igazodnak. A legkülönfélébb
méretezéssel, polckeretekkel, előtétfalakkal
csakúgy, mint a belső kialakításuk sokféleségével
(kiegészítő elemek) szolgálják minden egyes polc
testreszabott méretezését. Fontos szerepet játszik
ebben a folyamatban a majdan tárolandó cikkek
karakterisztikája is. Speciális igényekre hangolva, a
tér adta lehetőségeket figyelembe véve tervezzük
meg a tökéletes megoldást értéktárgyai tárolásához. A moduláris kialakítású rendszernek köszönhetően a különböző komponensek a későbbiekben egymás között cserélhetők, kombinálhatók és
tetszőlegesen bővíthetők.

®
FOREG – rendszerben tárolunk!
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A SOKSZÍNŰSÉG öröme.
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A legtöbb belső tér esetében a polcrendszer
meghatározza mind a struktúrát, mind a hangulatot. Ezért döntöttünk úgy, hogy a FOREG®
polcrendszerek a legkülönfélébb módokon
illeszkedjenek a belsőépítészeti kialakításhoz.
Homlokfalakat fémből, üvegből, vagy fából
éppen úgy elkészítünk, mint egyedi szín alapú
navigációs rendszereket. Örömmel gyártunk
egyedi megjelenésű rendszert azoknak, akik a
FOREG®-polcrendszerüknek egészen személyes,
egyedi jelleget kívánnak kölcsönözni, akár a
kedvenc motívumaik a polcokon történő megjelenítése által is.

®
FOREG – színt viszünk az irattárba!
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MEGŐRIZNI – örökkön örökké.
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Értékes kultúrkincs, történelmi állományok,
gyűjtemények, amelyek messzire nyúlnak vissza
a történelemben. Évezredes dokumentumok
és állományok, amelyek biztonságos otthonra
lelnek. A FOREG® tárolórendszerek mindehhez
fontos adalékkal járulnak hozzá: a hosszú időre
megtervezett archiválás fontos beruházás mind
a tudományba, mind a kultúrába egyaránt.
Ennek értelmében megnyugtató a tudat, hogy
a FOREG® rendszerek extrém életciklust garantálnak felhasználóiknak.

®
FOREG – a tökéletes archívum maradandó

gerincoszlopa!
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A FELHALMOZOTT TUDÁS.
A Forster egy nemzetközi vállalkozás számos leányvállalattal és partnerrel.
Az ezekben a vállalkozásokban dolgozó munkatársaink tudása, szakértelme jelenti a legmagasabb minőségű innovatív polcrendszerek fejlesztési
alapjait. Ügyfeleinktől érkező minden új igényre és kihívásra egy nagyszerű
lehetőségként és esélyként is tekintünk egyben, a rendszereink és a technológiáink továbbfejlesztésére.
Projektről projektre minden egyes esetben testreszabott megoldás jön
létre mérnökeink, szakterületi specialistáink és Ügyfeleink, felhasználóink,
építészek közös munkájának gyümölcseként. A legmagasabb minőségű
anyagok használata, a legmodernebb gyártási technológiák alkalmazása biztosítja Ügyfeleink számára a kifogástalan funkcionalitást és a rendszert kezelők legmagasabb fokú komfortérzetét.
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A FOREG® polcrendszerek alapja a funkcionalitás, a hasznosság, a gazdaságosság és
a legkiválóbb minőség. Ezen tulajdonságok
összessége alkotja azt a mércét, amely minden fejlesztésünk alapja. Ez a mérce képezi az
átfogó Full Service szolgáltatásunk alapját is: a
tervezéstől a koncepción át, a gyártásig és a
helyszíni üzembe helyezésig folyamatosan azon
dolgozunk, hogy a legmagasabb igényszinteknek is megfeleljünk. Mindennek eredményeképpen kiváló minőségű termékek születnek,
amelyeket számos tanúsító intézet is elismeréssel illetett és tanúsítvánnyal igazolt.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

Gyártás RAL minőségi normák szerint:
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4
GS Minőségbiztosítási jel (Bevizsgált Biztonság)
Minőségbiztosítási rendszer ISO 9001 szerint
Környezetvédelmi rendszer ISO 14001 szerint
Munkavédelmi és egészségvédelmi rendszer ISO
45001 szerint
Rendszer a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) az ONR 192500 szerint
EN 1090-1:2012 szerinti tanúsítvány a teherhordó
acél-és alumíniumszerkezetekről
Kizárólag horganyzással és porszórással kombináltan kezelt nyersanyagokkal dolgozunk (Duplex
Coating)
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Ausztria:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Strasse 135
+43 7442 501-0
www.forster.at
Németország:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de
Franciaország:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr
Románia:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro
Svájc:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestrasse 6
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

Kérjük további országok esetében forduljon az Ausztriában található központunk értékesítési osztályához.

TECHNOLÓGIA. SZAKÉRTELEM. FOREG.

Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Strasse 135, Telefon 07442 501-0, Fax: 07442 501-480
Verkaufsbüro: A-1230 Wien, Siebenhirtenstrasse 40-42, Telefon 01 6167585-0, Fax: 01 6167585-33
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at
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ZENIT KFT.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 24.
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