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ARHIVĂ

CREAŢI ARHIVE!

Arhivare SISTEMATICĂ!
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Depozitele adecvate sunt esențiale pentru
depozitarea bunurilor de arhivă. Depozitarea nu
trebuie să fie doar funcțională și sigură, ci și ușor
de utilizat și pe termen lung. Sistemele de rafturi
Forster îndeplinesc toate aceste cerințe 100%.

Sistemele de rafturi FOREG® oferă o mulțime
de avantaje:
• gestionare ușoară
• extinderea arhivei este posibilă în orice
moment
• cea mai bună utilizare posibilă a spațiului
• protecție optimă a obiectelor

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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SARCINILE MARI
pot fi mișcate cu puțin efort.
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Datorită unui sistem cu șine perfect adaptat la
sistemul de antrenare, cu sistemele de rafturi
FOREG® pot fi deplasate cu efort redus chiar și
sarcinile mari. Prin împingere cu mâna, folosind
un manivelã sau cu acționare electrică. Siguranța și confortul, operarea ușoară și comportamentul optim de funcționare sunt garantate în
orice situație.
Dacă un raft este proiectat ca un raft mobil
pentru arhive, spațiul se poate utiliza și mai bine
și se creează de două ori mai multă capacitate
de depozitare.

Pentru mai mult spațiu în depozit:
•
•
•
•

mutați sarcini mari fără efort
rafturile mobile dublează spațiul disponibil
manivelã sau acționare electrică
sisteme cu mai multe etaje posibile

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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Ușor de mutat cu ajutorul
ACŢIONĂRII ELECTRICE.
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Forster a proiectat o acționare electrică ușor
de utilizat pentru rafturile mobile, astfel creând
ordine într-un mod convenabil. Cu cât sunt mai
mari sarcinile care trebuie deplasate, cu atât este
mai vizibil confortul acționării electrice. Panoul
de control ușor de urmărit de pe peretele frontal
permite manevrarea simplă și sigură a sistemului
de rafturi.
Forster acordă o mare importanță utilizării în siguranță a produselor sale, motiv pentru care sunt
disponibile mai multe dispozitive de siguranță cu
această versiune - în funcție de cerințele clientului.

Multiplele avantaje ale acționării vorbesc de
la sine:
• fiecare cărucior din sistemul de rafturi mobile poate fi mutat individual
• sistemul poate fi extins după cum este
necesar
• modernizarea sau dotarea ulterioară a
unității de acționare electrică este simplă și
ieftină
• integrarea și controlul iluminării coridoarelor
individuale de acces
• dispozitive de siguranță personalizate

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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RAFTURI STAŢIONARE – clasice în
arhive.
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Soluții pentru fiecare nevoie
Pe cât de diferit este materialul de arhivat, pe
atât de mult pot fi adaptate rafturile compartimentate FOREG® la acesta. Sistemul de rafturi
fără șuruburi cu elemente de bază, elemente
de montaj și o gamă largă de accesorii permi-

Cadru simplu

Cadru dublu

te în mod special crearea unor soluții adaptate la
condițiile din arhivă și zona de administrare.
Rafturile staționare și-au dovedit valoarea oriunde
mai mulți oameni trebuie să acceseze în același
timp bunurile arhivate.
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PE VERTICALĂ – FOREG® TwinSpace
și sisteme cu mai multe etaje.
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Când planificați rafturile de arhivare și depozitare, dorința de a economisi spațiul și de a da
dovadă de eficiență se manifestă, de obicei, în
sus, pe verticală. Este bine de știut că sistemele
de rafturi FOREG ® sunt, de fapt, niște mici miracole în ce privește spațiul. În funcție de opțiunile
disponibile, sistemele de rafturi FOREG ® găsesc
soluții optime pentru utilizarea zilnică. Acolo
unde este suficient spațiu pe verticală, pot fi, în
mod evident, implementate și sisteme de rafturi
cu mai multe etaje.
Nu puteți avea niciodată suficient spațiu de
arhivă. De aceea Forster a dezvoltat FOREG ®
TwinSpace, un sistem de rafturi care creează și
mai mult spațiu și ordine pentru clienți.
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FORMATE MARI ȘI SUPRADIMENSIONATE arhivate în siguranță.
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Pentru depozitarea obiectelor plate, Forster folosește sertare, dulapuri plate sau compartimente
plate FOREG® .Desenele, planurile și hărțile pot
fi păstrate astfel în mod profesional și cu grijă.
Compartimentul plat este ideal pentru depozitarea formatelor mari și supradimensionate, a steagurilor, covoarelor și a tuturor tipurilor de textile.
Pentru a asigura o protecție eficientă împotriva
prafului, dulapul poate fi echipat cu un stor din
pânză. Operarea se face manual.

Avantajele compartimentului plat FOREG®
dintr-o privire:
•
•
•
•

protecție împotriva prafului opțională
rafturi reglabile în orice măsură
poate fi utilizat din ambele părți
depozitarea formatelor mari și supradimensionate

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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LIBERTATEA designului.
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Varietatea materialelor și culorilor creează noi
posibilități pentru proiectarea părților frontale.
Pereții de fixare din metal, sticlă sau lemn sunt
tot atât de disponibili ca și sistemele individuale
de control al culorii. Dacă doriți să personalizați
raftul FOREG ®, vă putem imprima motivul preferat
pe raft.
Dacă ventilația optimă a mărfurilor depozitate
este esențială, pereții și cadrele perforate oferă o
soluție optimă.

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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Accesoriile extind POSIBILITĂŢILE.
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Accesorii inteligente pentru
arhive funcționale
Flexibilitatea extinde posibilitățile. Diferitele componente pot
fi combinate după cum este
necesar și pot fi, de asemenea,
adaptate ulterior. Unitățile încorporate sunt reglabile pe înălțime
în trepte de 20 mm.
Etichetare:
O inscripționare bună și o etichetare bine gândită sunt
cele mai bune indicatoare din
arhivă.

Polițe ajustabile pe înălțime:
Polițele și accesoriile pentru rafturi sunt configurate în funcție
de cerințele clientului.

Depozitarea cărților și dosarelor:
Sistemele de agățat, glisante
și unghiulare, precum și cele
laterale, oferă o depozitare
sigură pentru fiecare material
de arhivat.

Uși:
Ușile duble sau ușile glisante
permit închiderea sigură a rafturilor individuale sau multiple.
Materialul de arhivă valoros
este astfel protejat de praf și
acces neautorizat.

Iluminare:
Fiecare culoar al rafturilor mobile poate fi echipat cu iluminare
pe bază de LED-uri cu economie de energie.

Registratură:
Tijele pendulare sunt disponibile pentru sisteme de la diferiți
producători, iar sertarele sunt
disponibile la diferite înălțimi.

®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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Filozofia noastră – durabilitate!
Durabilitatea este baza pentru fiecare produs
nou de la Forster. De la idee la materialele utilizate și producție până la produsul finit, luăm în
considerare multe aspecte ce țin de durabilitate.
Pentru noi, este important să proiectăm produse
funcționale care să garanteze utilitatea și durabilitatea de-a lungul deceniilor.

Arhiva de Stat a Austriei: Instalare
inițială 1991 (fotografie de actualitate)

Extindere 2019

Pentru noi, durabilitatea înseamnă:
• longevitatea produselor
• extensibilitate/disponibilitate pe termen lung
a componentelor, chiar și după decenii de la
prima livrare
• producție cu economisirea resurselor
• nivel ridicat de valoare adăugată internă
• concentrarea pe piețele de achiziții regionale - evaluarea furnizorilor, de asemenea, în
funcție de criteriile sociale
• responsabilitate socială și corporativă față de
angajații și clienții noștri
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Certificarea conform ONR 192500 bazată pe ISO
26000 (linii directoare pentru responsabilitatea socială a organizațiilor) confirmă comerțul responsabil, durabil și responsabilitatea noastră socială.

Soluții fără compromisuri, cu calitate și know-how
Sistemele de rafturi FOREG ® sunt utilizate la nivel
mondial. Mulți ani de experiență și know-how
concentrat fac din Forster un partener de afaceri de succes. Clientul este rege - luăm acest
principiu la propriu. Cu un nivel ridicat de angajament personal și o orientare pronunțată către
servicii, dezvoltăm soluții care să răspundă exact
așteptărilor clienților.
Viziunile mari apar din multe idei bune. Ne bucurăm cu atât mai mult de clienții ce ne provoacă
cu cerințele lor și astfel inspiră inovații constante.

Asigurarea calității:

Producție conform indicelui RAL
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4
Indice GS (Siguranță certificată)
Sistem de Management al Calității conform
ISO 9001
Sistem de Management de mediu conform
ISO 14001
Sistem de Management al Sănătății şi Securității
Ocupaționale ISO 45001
Sistem de Management pentru Responsabilitatea
Sociala a Corporatiilor urmare a ONR 192500
SR EN 1090-1: 2012 - Execuţia structurilor de oţel
şi structurilor de aluminiu
Folosim doar materiale galvanizate si vopsite in
camp electrostatic. (dubla acoperire)
®
FOREG – Rafturi care creează spațiu!
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Austria:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Strada Weyrer, nr. 135
+43 7442 501-0
www.forster.at
Germania:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de
Franţa:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr
România:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro
Elveţia:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Strada Industriei, nr. 6
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

Pentru partenerii de vânzări din alte țări, vă rugăm să
contactați departamentul de vânzări din Austria.

S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041, Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
Phone: 0040 269 448 348, Fax: 0040 269 803 606
e-mail: office@forster.ro, www.forster.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele.
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