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Művészet és kultúra – BIZTOS 

 KEZEKBEN!
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Minden múzeum lelke és kincsestára a háttérben meg-

búvó saját értéktára. Ennek szellemében a háttérben 

rejlő gyűjtemény tárolásának tervezése és a helysé-

gek berendezése kiemelt fi gyelmet érdemel. Bárhol a 

világon, ahol értékek optimális tárolásáról, megőrzé-

séről, mégis bármely pillanatban hozzáférhetőségéről 

beszélnek, egyre gyakrabban hangzik el a Forster név, 

mint fogalom.

Legyen szó művészettörténeti, vagy természettudomá-

nyos gyűjteményről, a Forster a tárolórendszerek tekin-

tetében szerzett sok-sok éves tervezési tapasztalatának 

és átfogó kivitelezési kompetenciáinak köszönhetően 

a legkomplexebb múzeumi igényeknek is megfelel. 

Közreműködésünkkel a háttérben található terek a 

legmagasabb funkcionalitási szintű és valóban felhasz-

nálóbarát értéktárrá változnak. 

Mindezt természetesen úgy, hogy rendszereink bármi-

kor bővíthetőek, a felhasznált komponensek, alkatré-

szek pedig hosszú távon elérhetőek maradnak.
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FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely teret nyer!
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Még több HELYET a háttérben!
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A Forster tárolórendszereivel és az általunk nyújtott 

egyedi lehetőségek segítségével a kivitelezés során 

Ügyfeleink minden speciális igényét meg tudjuk 

valósítani. Ügyfeleink számára mindez innovatív és 

rugalmas rendszereket eredményez. 

A FOREG® tárolórendszer

előnyei:

 • Könnyű kezelhetőség

 • A tároló rendszer a gyűjteménnyel együtt  

    növelhető  

 • Optimális értéktárgy védelem

 • A lehető legjobb légtérkihasználtság

 • Magas fokú biztonság a tárolás  

    szempontjából különleges kezelést igénylő   

    értéktárgyak esetében is (a porszórt felület  

    nagyfokú ellenállóképességű a különösen  

    agresszív anyagok esetében is)

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely teret nyer!
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Kis TÉRBEN is 100%-kal több 

 TÁROLÓKAPACITÁS.
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 • Nagy terhek könnyed mozgatása 

 • A gördíthető polcok megkétszerezik a   

    tárolókapacitást

 • Mozgatható csillagkerékkel vagy    

    elektromosan is

 • Többszintes tárolórendszerek is építhetők

Behatárolt térbeli lehetőségek esetében a rugal-

masság a megoldás. A Forster tárolórendszereivel 

a Múzeum minden szeglete tökéletesen használ-

hatóvá válik. A FOREG® legkülönfélébb gördíthető 

rendszereinek összes egyedisége és kiválósága 

közül egy nagy és közös erény mégis kiemelkedik: 

a lenyűgözően könnyed és rázkódásoktól mentes 

gördülés. 

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely
 teret nyer!
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Okos EXTRÁK

a tökéletesen funkcionális tárhelyek 

 érdekében!
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A mechanikai sérülések, klimatikus behatások, 

szennyeződések és hasonló veszélyek kocká-

zata meghatározza a múzeumi értéktár és az 

ott dolgozók mindennapjait. A Forster rugalmas 

rendszerkomponenseivel ezen kockázatokat 

jelentősen csökkenthetjük, akár még úgy is, hogy 

a mindennapi munkánk komfortja ezáltal tovább 

növekedik.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ 
 POLCKÖZÖK

A polcok és kiegészítőik Ügyfeleink igényeihez 

igazodnak.

FIÓKOK

A fiókok különféle anyagokból, kivitelben és mére-

tekben készülnek.

AJTÓK

Az üvegajtók, szárnyasajtók, vagy a tolóajtók biz-

tonságos zárást tesznek lehetővé akár egy polcon, 

akár egyszerre több polcmező esetében is. Érték-

tárgyainkat így megóvhatjuk a portól és a jogosu-

latlan hozzáféréstől is.

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely
 teret nyer!
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A tárolás RUGALMASSÁGA.
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Lehetőségeinket a rugalmasság által bővíthetjük. 

A különböző alkotóelemek tetszőlegesen kom-

binálhatóak és utólag is beépíthetők. A gyárilag 

beépített szintezés 20 mm-es raszterben tetszőle-

gesen alakítható.

HOMLOKZATI FALAK és 
 POLCKERETEK:

Az anyagok és színek sokrétű választéka új távlato-

kat nyit a homlokfalak egyedi megjelenítésének.  

Fém, üveg és fa burkolatok is helyet kaptak kínála-

tunkban.

Egyedi motívumok vagy képek szintén rendel-

hetők digitálisan nyomtatva. Amennyiben az 

értéktár tökéletes átszellőzöttsége a fő szempont, 

úgy az előtétfalakat és a polckereteket perforált 

kivitelben is elkészítjük. 
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FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely teret nyer!
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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 művészetek TÁROLÁSA – A tárolás 

MŰVÉSZETE

 Előnyök:

 • Helytakarékos megoldás

 • Optimális hozzáférés, elérhetőség 

 • gyakorlatilag rázkódásmentes gördülés 

 • Csak a ténylegesen szükséges képfal mozog

 • Magasfokú stabilitás az egész keretrendszerben

 • A rácsfalak teljes felületükön kitölthetők
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Legyen szó egyedi festészeti alkotásokról vagy 

egész gyűjteményekről, a nagy értékű festmé-

nyekhez kötődő értéktárolás optimális megol-

dása mindig óriási kihívást jelent a múzeumi 

szektorban ténykedőknek. Az ilyen tárolóhelyek 

berendezése átfogó know-how-t és magasfokú 

kompetenciát feltételez.

A hosszú évek tapasztalatának köszönhetően - 

amelyet az értéktárak tervezésében és berende-

zésében magunk mögött tudhatunk - a Forster 

kiváló hírnévre tett szert.

Függetlenül a kihívástól, amelyet egy-egy 

műalkotás mérete, vagy a tárolási funkcionalitás 

támaszt, a Forster rendelkezik az optimális meg-

oldással, amely a felhasználóbarátság tekinte-

tében is tökéletesen meggyőző. Kihúzható, vagy 

gördíthető elemek gondoskodnak a tökéletes 

áttekinthetőségről.

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely
 teret nyer!
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Stabilitás és térkihasználás FELSŐ 

 FOKON.
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A festményekkel kapcsolatos értéktárolás meg-

valósítása kapcsán az építészeti adottságok 

határozzák meg azt a játékteret, amelyen belül 

az egyedi igényeket a lehető legjobban próbál-

juk megvalósítani. Tartalom és terjedelem kéz a 

kézben haladva határozzák meg a festménytár 

megvalósítási szempontjait, de ennek kapcsán 

sem mondunk le a legmagasabb szintű felhasz-

nálói komfort biztosításáról. 

Kihúzható képfalak:

A festészeti műtárgyakra tervezett értéktáraink 

esetén kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyta-

karékos és rugalmas rendszermegoldásokra. 

Választásunk alapvetően két - az igények által 

meghatározott - különböző konstrukcióra eshet: 

talajszinten gördíthető, vagy mennyezeti függesz-

tésű rendszer mellett dönthetünk.

Gördíthető képfalak: 

A gördíthető képfalak optimális térkihasználtsá-

got biztosítanak. Tekintettel arra, hogy ennél a 

konstrukciónál minden esetben csak az eléréshez 

szükséges folyosót kell megnyitnunk, a rendsze-

rek gyakorlatilag a kétszeres tárolási kapacitást 

biztosítják a talajra rögzítetten telepített, statikus 

rendszerekhez képes. Több tér, anélkül, hogy 

nagyobb felületet vennénk igénybe az épületből 

– mindez további, új dimenziókat nyithat meg. 

Ügyfeleink igényei és az építészeti adottságok 

összessége az az iránytű, amely vezet bennünket 

– mindehhez párosul az a felhasználóbarát gon-

dolkodásmód, amelynek szellemében alkotunk.

Rögzített, statikus képfalak:

Talajhoz rögzített képfalaink kiviteltől függően 

egy,- ill. kétoldali kiszolgálást tesznek lehetővé. 

Magasfokú stabilitás és a méretezés során alkal-

mazható rugalmasság teszi ezt a rendszert bárhol 

alkalmazhatóvá.

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely
 teret nyer!
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A piacon szokatlan gyártási sokféleség a Fors-

ter-csoport esetében csak egy a jellemzők közül. 

A vállalat nem csak gyártási, hanem mindezeken 

felül megfelelő tanácsadói és tervezői kompeten-

ciákkal is rendelkezik az átfogó mérnöki know-how 

mellett. Mindennek köszönhetően például a több 

emeletes rendszereinket is házon belül tervezzük, 

végezzük ezek statikai méretezését, biztosítva a 

Kompromisszumoktól mentes

megoldások, minőséggel és 

 know-how-val  társulva
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MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

Gyártás RAL minőségi normák szerint:

RAL-RG614/1, RAL-RG614/4 

GS Minőségbiztosítási jel (Geprüfte Sicherheit: 

 Bevizsgált Biztonság) 

Minőségbiztosítási rendszer ISO 9001 szerint

Környezetvédelmi rendszer ISO 14001 szerint

Munkavédelmi és egészségvédelmi rendszer 

ISO 45001 szerint

Rendszer a vállalkozások társadalmi felelősségvál-

lalásáról (CSR) az ONR 192500 szerint

EN 1090-1:2012 szerinti tanúsítvány a teherhordó 

acél-és alumíniumszerkezetekről

Kizárólag horganyzással és porszórással kombi-

náltan kezelt nyersanyagokkal dolgozunk (Duplex 

Coating)     

tárolók 100%-os megfelelőségét minden vonatkozó 

szabványnak, amelyek alapján gyártjuk és telepítjük 

rendszereinket.

A gyártás során a horganyzott fém kizárólagos 

használata, valamint az anyagok megmunkálá-

sa után elvégzett különleges minőségű porszórási 

eljárás nem csak a minőséget és a felület sajátos 

szépségét szolgálja, hanem járulékosan ellenállóvá 

is teszi rendszereinket a tárolási szempontok alapján 

kritikus, a felületekre agresszív hatású anyagokkal 

szemben.  

A FOREG® polcrendszereket kiváló minőségű alap-

anyagok felhasználásával, a legmodernebb tech-

nológiával gyártjuk. Mindennek eredménye, hogy 

termékeink extrém életciklus adatokkal rendelkez-

nek, amely a kiváló minőséget igazolja számos 

minőségi tanúsítvány mellett.

FOREG® 
– A POLCRENDSZER, mely
 teret nyer!



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.

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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Értékesítési Partnerünk Magyarországon:

ZENIT KFT. 

2120 Dunakeszi, Pallag u. 24.

 +36-27-200-670 

 info@zenitkft.hu 
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