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RENDSZERBEN ARCHIVÁLUNK! 
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Írott, nyomtatott anyagaink minőségi, rendsze-
rezett tárolása speciális, az adott méretre, célra 
optimalizált tárolórekeszek és tárolórendszer 
nélkül elképzelhetetlen. A tárolásnak nem csak 
célszerűnek és biztonságosnak, hanem fel-
használóbarátnak és szinte az örökkévalóságig 
tartósnak is kell lennie. A Forster irattári rendszerek 
100 %-ban tesznek eleget mindezen követelmé-
nyeknek.

 

 

A FOREG® irattári rendszerek számos előnyt 
kínálnak: 
 

• könnyed, felhasználóbarát használat és 
üzemeltethetőség 

• a rendszer bármikor bővíthető
• az elképzelhető és elérhető legjobb helyki-

használás 
• optimális védelem tárolt iratainknak
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FOREG® – A POLCRENDSZER, mely teret nyer!



SÚLYOS TERHEK
könnyedén mozgatva…
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A meghajtással tökéletesen összehangolt sín-
rendszernek köszönhetően a FOREG® polc-
rendszerek a legcsekélyebb erőkifejtéssel is 
mozgathatóak. Puszta kézzel elmozdítva, a 
csillagkerékkel gördítve, vagy akár elektromos 
hajtással is. A biztonság, a könnyed komfort, az 
egyszerű kezelhetőség, az egyenletes gördülés 
minden megoldásunknál garantált.

Ha polcrendszerét gördíthető irattári rendsze-
rként tervezi meg, akkor máris a térkihasználás 
új dimenziójában gondolkodhat: azonos 
alapterület mellett legalább a kétszeres 
tárolókapacitással számolhat.

Legyen több hely a háttértárolóban is!
 

• Nagy súlyok - könnyedén mozgatva
• a gördíthető polcrendszer megkétszerezi a 

helykínálatot
• kézi csillagkerekes vagy elektromos meghaj-

tás
• egymásra épülő több szintes galériák, eme-

letes rendszerek kialakítása is lehetséges

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely  
  teret nyer!
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ELEKTROMOS HAJTÁSSAL: lehet még 
könnyedebben…
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A Forster a gördíthető polcrendszereihez egy 
tökéletesen felhasználóbarát elektronikus meg-
hajtást álmodott meg, a komfortosan létrehoz-
ható és fenn is tartható REND érdekében. Minél 
nagyobb polconként a terhelés, annál inkább 
érzékelhetővé válik az elektronikus meghajtás 
nyújtotta komfort. A polcrendszer frontrészén 
elhelyezett, könnyedén áttekinthető kezelőpanel 
egyszerű és biztonságos vezérlést biztosít minden 
felhasználónak.

A Forster kiemelt hangsúlyt fektet termékei tökéle-
tesen biztonságos használhatóságára, így ehhez 
az elektronikus hajtású termékcsaládhoz – Ügy-
feleink igényei szerint – többféle szintű biztonsági 
berendezés is elérhető.

Az elektronikus hajtás számos előnye önma-
gáért beszél:
 

• minden polcsor egyesével és külön is moz-
gatható

• a polcrendszer bármikor, tetszés szerint 
bővíthető 

• rendszereinkben az elektronikus meghaj-
tás előkészített, így az utólag is egyszerűen 
felszerelhető, beépíthető, mindez kedvez-
ményes áron 

• az adott munkafolyosót automatikusan 
vezéreljük és meg is világítjuk

• Ügyfélre és kezelőire szabott biztonsági szin-
teket állítunk be gen

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely  
  teret nyer!



RÖGZÍTETT POLCRENDSZEREINK – 
a nagy klasszikus a levéltárakban.
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Megoldások minden igényre

Bármely különbözőek is legyenek a tárolandó 
iratok, a FOREG®-kézipolcos rendszer tetszőle-
gesen Ügyfeleinkre szabható. Moduláris alap-
elemekből összeállítható rendszerünk hasznos 
kiegészítő elemekkel és illeszthető tartozékok 
széles választékával áll Ügyfeleink rendelkezé- Sorolt egy mélységű 

polcok
kétoldali kiszolgálású 
ikerpolcok  

sére, legyen szó levéltárról, irattárról, iratőrzésről, 
vagy bármely közigazgatási területen jelentkező 
speciális igényről. 

Rögzített, klasszikus irattári rendszereink tipikus fel-
használási területe az olyan környezet, ahol több 
iratkezeléssel foglalkozó munkatárs egyidejűleg 
kezel, keres és helyez el iratot a tárolórendszerben.
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HA VAN LÉGTÉR – FOREG® TwinSpace
termékcsalád és galériás, többszintes 
rendszereink.
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Irattárak, levéltárak esetében és különösen az 
elfekvő, törvényileg szabályozott ideig tárolandó 
iratok tárolórendszereinek tervezésekor a légtér 
és helykihasználás igénye minden elképzelhető 
dimenziót és szabályt felülír. Ilyen helyzetben jó 
tudni, hogy a FOREG® polcrendszerek tényleges 
helykihasználási csodát jelentenek: a meglévő 
térlehetőségek függvényében a FOREG® rend-
szerek mindennapos iratfelhasználás esetén is 
optimális helykihasználást, elérhetőséget, tehát 
valódi megoldást kínálnak. Amennyiben van a 
légtérben felfelé terjeszkedési lehetőségünk, úgy 
éljünk vele együtt és építsünk többszintes rend-
szereket.  

Irattári helyből sosem elég… Ezért a FOREG® 

kifejlesztette a TwinSpace rendszerét, egy olyan 
polcrendszert, amely még több helyet és még 
nagyobb rendet kínál Ügyfeleinknek!
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NAGY-ÉS TÚLMÉRETES tárgyak 
biztonságos tárolása.
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Fekve tárolandó értéktárgyakhoz a Forster saját 
gyártású fiókjait, ponyvás kialakítású szekrénye-
it, vagy a FOREG® lapos cikk tároló rendszerét 
használjuk! Rajzok, grafikák, térképek esetében a 
kímélő, biztonságos és szakszerű őrzés így bizto-
sított. A lapos cikk tároló rendszer ideális megol-
dás túlméretes értéktárgyak, például lobogók, 
szőnyegek és a legkülönbözőbb textilféleségek 
biztonságos elhelyezéséhez. A hatékony állag-
védelem érdekében a teljes szekrény por elleni 
védelmeként járulékos textilrolóval is igényelhe-
tő. Az értékcikkek a fiókokból kézi kiszolgálással 
elérhetőek.  

A FOREG® Fekvő tároló előnyei:
 

• a teljes szekrény porvédelme (opcióként 
rendelhető)

• fokozatmentesen beállítható tárolófelület 
kiosztás

• kétoldali kiszolgálás  
• nagy- és túlméretes tárgyak szakszerű 

tárolása

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely  
  teret nyer!
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A tér kialakításának SZABADSÁGA
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Az anyag,- és színhasználat sokfélesége a lehe-
tőségek új dimenzióit nyitja meg a rendszerek 
homlokzati képének kialakításakor. Előtétfalak 
fémből, üvegből, vagy akár fából ugyanúgy 
lehetségesek nálunk, mint az egyedileg kialakí-
tott színes, rendszeren belüli navigáló rendszerek. 
Azoknak az Ügyfeleinknek, akik egyedi dizájnnal 
és motívumrendszerrel rendelkeznek, szívesen el-
készítjük és a polcrendszerekre nyomtatjuk egye-
di, számára kedves képi világát.
Amennyiben a tárolt cikkek, vagy a tárolás 
klimatikus viszonyai megkövetelik, úgy szívesen 
szállítjuk rendszereinket perforált előtétfalakkal, 
keretekkel és polcokkal az optimális tárolás érde-
kében.   

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely  
  teret nyer!
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Kiegészítők, melyek további 
LEHETŐSÉGEKET teremtenek. 
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Kreatív és praktikus kiegészítők 
már működő irattárakba! 

Állítható polcközök: 
A polcok és tartozékaik a vevő 
igényeihez igazíthatóak.

Ajtók: 
Szárnyas ajtók, tolóajtók teszik 
lehetővé a polcmezők zárását 
egyenként vagy akár több 
polcot összevontan is. Az iratok 
értékesek, így megvédjük őket 
mind a portól, mind az illetékte-
len hozzáféréstől.

Feliratozás:
Egy jó jelzőrendszer és az átgon-
dolt feliratozás a lehető legjobb 
iránytű az irattárban.

Könyv és mappa támasztók: 
Függesztett, csúsztatható, vagy 
sarok könyv,- és irattámaszok, 
homlok-és hátfalifali kiesés 
gátlók biztosítják a tárolt iratok 
biztonságos tárolását.

Világítás: 
Minden kiszolgáló folyosó ener-
giatakarékos LED fényekkel is 
felszerelhető, megvilágítható.

Kartoték rendszer a polcban: 
Az elválasztóink minden irat,- és 
levéltárban a legkülönbözőbb 
gyártók termékeihez illeszthető-
ek.

A rugalmasság a lehetőségeink 
számát bővíti. Az egymással 
szabadon kombinálható kom-
ponensek mind-mind utólag is 
beszerezhetők és beépíthetőek. 
Elemeink 20 mm-es szintezési 
különbséggel tetszőlegesen 
átszerelhetők.

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely teret nyer!



A Forster minden egyes új termékénél a fenn-
tarthatóság alapvető követelmény. Az ötlettől 
a felhasznált anyagokig, a gyártáson át a kész-
termékig folyamatosan vizsgáljuk, majd ennek 
folyományaként figyelembe is vesszük a fenntart-
hatóság lehető legtöbb szempontját. Mindezt 
úgy, hogy tökéletesen funkcionális rendszereket 
alkotunk, amelyek évtizedekre szóló felhasználást 
biztosítanak. 

Felelősségteljes, fenntartható cselekvésünket és 
szociális szerepvállalásunkat az ONR 192500 tanú-
sítványunk támasztja alá, amely az ISO 26000-en 
(A szervezetek vezérfonala a társadalmi felelős-
ségvállaláshoz) alapul.

• A termék hosszú élettaramát
• Az egyes elemek bővíthetőségét/pótolhatósá-

gát, akár évtizedekkel az első telepítés után is
• A környezeti forrásokat kíméletesen igénybe 

vevő gyártást
• Magasfokú saját hozzáadott értéket
• A regionális beszerzési piacok előnyben ré-

szesítését – beszállítóinkat szociális kritériumok 
alapján is értékeljük

• Szociális és társadalmi felelősségvállalást 
munkatársaink és Ügyfeleink felé egyaránt

Mit jelent számunkra a 
fenntarthatóság:

Fenntarthatóság – ez a filozófiánk!

Oszták Állami Levéltár, készült 1991-
ben (a felvétel az aktuális állapotot tükrözi)

Bővítés 2019-ben
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Kompromisszumoktól mentes 
megoldások, minőséggel és 
Know-how-val társítva 

A FOREG® polcokat és állványrendszereket szerte 
a világon használják. A hosszú évek tapasztalata 
és a felhalmozott know-how a Forster-t elismert 
és keresett szállítóvá tették. „Az Ügyfél a király” 
– ezt a vezérelvet mi szó szerint értelmezzük. 
Magasfokú személyes rendelkezésre állással és 
kifejezetten szolgáltató jelleggel olyan megoldá-
sokat fejlesztünk, amelyek Ügyfeleink elvárásai-
nak hajszálpontosan megfelelnek.

Sok jó ötletből születnek a nagy víziók, megoldá-
sok. Éppen ezért mi örömmel fogadjuk azokat 
az Ügyfeleinket, akik kéréseikkel új kihívások elé 
állítanak és ezáltal további innovációkra ösztö-
nöznek bennünket. 

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 felelősségvállalá-
sáról (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)     

FOREG® – A POLCRENDSZER, mely  
  teret nyer!



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

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 Ausztri-
ában található központunk értékesítési osztályához.
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Értékesítési Partnerünk Magyarországon:

ZENIT KFT. 
2120 Dunakeszi, Pallag u. 24.
 +36-27-200-670 
 info@zenitkft.hu 
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