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ORGANIZAT minuțios.



3

– arhivare pentru o gândire 
   organizată

Documentele arhivate trebuie să fi e accesibile 
rapid și fără efort. Esenţa realizării unei arhivări 
efi ciente constă în organizarea riguroasă și struc-
turarea clară. La urma urmei, nu este nevoie să 
știm totul dar trebuie să avem posibilitatea de a 
afl a cum să accesăm informaţiile dorite. 
Sistemele de arhivare marca Forster ușurează 
această provocare. Fie că este vorba despre 
arhive, muzee, depozite sau librării cu acces 
publicului larg, sistemele de arhivare Forster, per-
fect structurate și funcţionând impecabil, trans-
formă activitatea de arhivare sau consultare a 
documentelor într-o activitate plăcută.

FOREG®
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Spaţiul reprezintă întotdeauna o miză importan-
tă. În momentul în care o companie planifi că 
sistemul de îndosariere și arhivare, dorinţa cea 
mai mare este de a economisi spaţiul existent și 
totodată de a-l folosi cat mai practic cu putinţă. 
Din fericire, sistemele de arhivare FOREG sunt 
într-adevăr mici miracole când vine vorba de 
efi cientizarea spaţiului.  Indiferent dacă este 
vorba de un fi șet, o arhiva mare pentru birouri, 
un muzeu sau o bibliotecă, sistemele de arhivare 
FOREG permit găsirea de soluţii optime pentru 
utilizarea zilnică. Raft urile proiectate în varianta 
mobilă optimizează spaţiul existent dublând ca-
pacitatea de depozitare. Acolo unde înălţimea 
încăperii ne permite, avem know-how-ul de a 
proiecta sisteme mobile supraetajate. 

– arhivare care creează spațiuFOREG®
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Greutăți mari manipulate FĂRĂ EFORT.
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– manipularea greutăților cu             
 ușurință

Depozitarea și manipularea obiectelor grele tre-
buie făcuta fără efort. Datorita mecanismului de 
șine perfect combinat cu cel de acţionare, siste-
mele FOREG permit mutarea greutăţilor cu un mi-
nim de efort. Indiferent daca alegeţi un sistem de 
acţionare manuală, cu manivelă sau acţionare 
electrică, veţi benefi cia de posibilitatea de a ma-
nipula în siguranţă și fără efort obiectele grele. 

FOREG®
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Libertatea DESIGNULUI și a 
AMPLASĂRII.
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– arhivare sistematică

Sistemele de arhivare FOREG se adaptează 
perfect la cerinţe personalizate. Diferite mărimi, 
diverse tipuri de rame si pereţi decorativi, precum 
și o varietate de dotări interioare, permit încă 
din stadiul de proiectare o adaptare la cele mai 
variate locaţii. Accentul cade desigur pe obiectul 
arhivării. Conform cerinţelor și specifi caţiilor clien-
tului, proiectam cele mai bune soluţii individuali-
zate. Acest sistem modular permite schimbarea si 
combinarea componentelor intre ele, precum si 
adăugarea ulterioară a acestora. 

FOREG®
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Fascinația CULORILOR.
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– arhivare în pete de culoare

Sistemele de raft uri insufl ă robusteţe încăperii. 
În acest scop sistemele de arhivare FOREG 
sunt atent concepute pentru a susţine integral 
accentele arhitectonice ale spaţiului. Oferim 
pereţi laterali decorativi din metal, lemn sau 
sticlă într-o gamă largă de culori. Iar clienţilor 
care doresc să lase o amprenta personală, le 
oferim posibilitatea de a imprima digital siste-
mele FOREG cu imaginea favorită.  

FOREG®
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DEPOZITARE pentru generațiile viitoare.
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Bunuri culturale de valoare, obiecte de patri-
moniu, colecţii păstrate de secole și exponate 
datând de acum 1000 de ani – toate trebuie 
depozitate în siguranţa. Sistemele de arhivare 
și depozitare FOREG sunt optime pentru asigu-
rarea continuităţii procesului de conservare. 
Performanţele pe termen lung constituie investiţii 
importante în domeniul cercetării și al știinţei. 
Este bine de știut că și raft urile în sine prezintă 
garanţie îndelungată. 

– Structură rezistentă pentru 
depozitare pe termen lung

FOREG®
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Forster este o companie internaţională care reunește mai multe fi liale și 
parteneri. Know-how-ul de care dispun membrii echipei din reţeaua noas-
tră pune bazele acestor sisteme de arhivare inovative de cea mai înaltă 
calitate. Și fi ecare provocare este acceptată cu entuziasm și privită drept 
o nouă posibilitate de a ne dezvolta competenţele în domeniu. 
Specialiștii noștri concep în directă colaborare cu clientul și arhitecţii, cele 
mai bune soluţii în funcţie de proiect. Materialele de calitate superioară și 
tehnologia modernă de producţie asigură funcţionarea perfectă și mani-
pularea fără efort a produselor noastre. 

COMPETENȚĂ INTEGRATĂ.
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Sistemele de arhivare FOREG sunt defi nite de 
concepte precum funcţionalitate, utilitate, 
economie și calitate superioară. Aceste atri-
bute redau cadrul de referinţa la care este 
raportat fi ecare produs nou, precum și fundaţia 
pentru pachetul de servicii integrate oferite 
de noi. Specialiștii noștri oferă servicii în toate 
fazele procesului de arhivare, începând din 
momentul planifi cării și conceperii designului, 
până la producerea industrială și chiar pune-
rea în funcţiune la locul destinat arhivei, aspec-
te care dovedesc disponibilitatea și eforturile 
noastre de a răspunde celor mai exigente 
așteptări. Rezultatele acestor eforturilor se re-
găsesc în distincta calitate a produselor noas-
tre, confi rmată constant prin sigilii de inspecţie 
si certifi cări. 

Asigurarea calităţii:

Producţie conform indicelui RAL
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

Indice GS (Siguranţă certificată)

Sistem de Management al Calităţii conform 
ISO 9001

Sistem de Management de mediu conform
ISO 14001

Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale 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)
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TEHNOLOGIE. COMPETENȚĂ. FOREG.

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

Franța:
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 

Elveția:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Strada Industriei, nr. 6 
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

 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: offi  ce@forster.ro, www.forster.ro 




