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MUZEU

SOLUȚII FĂRĂ COMPROMISURI

Cultura și arta CONSERVATE ÎN
SIGURANȚĂ!
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Arhiva reprezintă esenţa fiecărui muzeu. De aceea trebuie
acordată atenţie deosebită planificarii și configurării
sistemelor de arhivare și depozitare. Atunci când este
necesară depozitarea în maximă siguranţă a exponatelor
care să fie totodată usor acesibile, toate drumurile duc spre
soluţiile Forster.
Fie că este vorba de colecţii de exponate naturale sau de
cult, prin vasta noastră experienţă în proiectarea și
configurarea sistemelor și competenţele dovedite în ceea
ce priveste finisajul, transformăm cerinţele tehnice, cu orice
grad de complexitate, într-un sistem de depozitare extrem
de funcţional și ușor de utilizat.
Fiind modulare, sistemele de arhivare și depozitare
marca Forster permit oricând extinderea acestora și
garantează disponibilitatea în timp a gamei de accesorii
și a pieselor de schimb.

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!

3

Pentru mai mult SPAȚIU în
DEPOZIT.
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Sistemele de rafturi marca Forster, prin multitudinea de opţiuni în ceea ce priveste configurarea
acestora raspund celor mai provocatoare solicitări. Soluţiile noastre inovative și flexibile sunt optim
integrate în produsul finit ideal pentru fiecare client
în parte.

Avantajele oferite de sistemele
de arhivare FOREG® :
• Gestionarea eficientă și ușoară
• Extinderea în timp a sistemelor destinate
colecţiilor care cresc în volum
• Protecţia optimă a exponatelor
• Eficientizarea spaţiului util al depozitelor
• Siguranţa sporită a exponatelor care necesită
atenţie specială (vopsire în câmp
electrostatic, cu vopsea pulbere anticorozivă
care nu emană poluanţi)

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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Mai puțin LOC neutilizat și 100% mai
mult spațiu de DEPOZITARE.

6

Acolo unde capacitatea de arhivare se
dovedește limitată, este nevoie de flexibilitate.
Datorită sistemelor marca Forster orice spaţiu
muzeal poate fi optimizat la maxim. Gama larga
de sisteme mobile FOREG ® se afirmă în primul
rând prin caracteristica comuna tuturor modelelor, si anume manevrarea impresionant de usoară
si deplasarea lină, fără vibraţii a rafturilor.

• Manevrarea fără efort a exponatelor grele
• Sistemele mobile dublează capacitatea
de arhivare într-un spatiu dat
• Acţionarea cu manivelă sau electrică
• Sisteme dublu etajate

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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ACCESORII inteligente pentru
depozite funcționale.
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Riscuri precum apariţia daunelor de natură mecanică, a deteriorării exponatelor datorită microclimatului, murdarirea acestora, sau alte riscuri
asemănătoare repezintă probleme cu care se
confruntă orice muzeu. Componentele flexibile
ale sistemelor de depozitare marca Forster reduc
considerabil apariţia acestor riscuri, crescând în
acelasi timp confortul utilizatorului in timpul manevrării sistemelor de depozitare.

Poliţe ajustabile pe înălţime
Poliţele si accesoriile acestora pot fi rearanjate
conform solicitării clientulu.

Sertare
Sertarele sunt disponibile într-o varietate de
materiale, dimensiuni și finisaje.

Uși
Ușile de sticlă, cu canat sau cele culisante permit
închiderea securizată parţială sau integrală a
raftului. Exponatele valoroase sunt astfel protejate
de praf sau de furt.

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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FLEXIBILITATEA metodelor de
depozitare.
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Flexibilitatea extinde sfera posibilităţilor de confi gurare a sistemelor. Diferitele componente pot fi
combinate după bunul plac sau atașate ulterior
sistemului existent. Acestea sunt permutabile pe
înalţime in rastru de 20 mm.

Panourile decorative și ramele:
Varietatea de culori și materiale permite o multitudine de combinaţii în conceperea designului
panourilor decorative. Acestea sunt disponibile
în variantă metalică, din sticlă sau lemn. Personalizarea acestora prin serigrafiere cu imagini sau
motive specifice este de asemenea o opţiune.
Dacă ventilaţia este o cerinţă obligatorie pentru
depozitarea optimă a colecţiilor de artă, soluţia
constă în rame și panouri decorative perforate.

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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Obiecte MARI ȘI
SUPRADIMENSIONATE –
depozitate în siguranță.
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Sistemul de arhivare pe orizontală FOREG ®
deservește la depozitarea obiectelor precum
steaguri, covoare și a diferitelor tipuri de textile.
Desene sau harţi pot fi de asemenea arhivate
în siguranţă cu ajutorul acestui sistem, care este
ideal pentru depozitarea exponatelor mari și
supradimensionate. Pentru o protecţie optimă
anti-praf dulapurile pot fi prevăzute cu o rolă de
protecţie, manevrată manual.

O perspectivă asupra
avantajelor dumneavoastră:
• Opţiunea de protecţie anti-praf
• Suprafeţe de depozitare pe orizontală din
plăci compacte și reglabile pe înalţime
• Posibilitatea operării din ambele părţi
• Depozitarea obiectelor mari și supra
dimensionate

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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Arta de a ARHIVA.

Avantaje:
• Soluţii care economisesc spaţiu
• Accesibilitate optimă
• Deplasare aproape fără vibraţii
• Posibilitatea de a accesa doar panoul
cu tabloul vizat
• Stabilitate maximă a panourilor
• Amplasarea panourilor cu grilaj pe
întreaga suprafaţă
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F ie că este vorba de tablouri individuale sau de
colecţii complete, arhivarea obiectelor valoroase reprezintă întotdeauna o provocare. Din
aceste motive pentru organizarea depozitelor
de tablouri și proiectarea sistemelor de arhivare
este nevoie de competenţă și know-how specializat.
Datorită experienţei îndelungate în proiectarea
și configurarea sistemelor de arhivare, Forster
este o companie cu renume în domeniul arhivării tablourilor.
Forster are o soluţie ideală pentru orice cerinţe
legate de dimensiune sau funcţionalitate, axandu-se totodată pe livrarea unui sistem complex
dar ușor de utilizat. Componentele extensibile
sau culisante oferă vizitatorului o privire de ansamblu asupra colecţiilor arhivate.

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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Stabilitate MAXIMĂ și optimizarea
spațiului.
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Proiectarea arhivei pentru tablouri depinde de
limitările spaţiului, conform cărora trebuie conceput și configurat sistemul de depozitare personalizat. Tipul și complexitatea arhivării tabourilor
definesc modul de executie, confortul utilizatorului fiind un aspect pe care se pune întotdeauna
accentul.

Panouri culisante pentru
tablouri:
Când vine vorba de arhivarea tablourilor și a
colecţiilor pe vericală, punem accentul pe sisteme flexibile si economice din punct de vedere
spaţial. Soluţiile noastre în acest domeniu constau în doua modele de sisteme de depozitare:
culisante pe podea sau instalate pe tavan.

Panouri mobile pentru
tablouri:
Panourile mobile desinate tablourilor garanteaza
utilizarea optimă a spaţiului de depozitare. Prin
operarea manivelei se deschide doar un culoar
de trecere, capacitatea de depozitare se dubleaza în comparaţie cu sistemele staţionare,
aducand dupa sine multe alte avantaje.
Orientându-ne după solicitările clienului și
caracteristicile constructive ale spaţiului, livrăm
soluţii eficiente și ușor de utilizat.

Panouri stationare pentru
tablouri:
Panourile staţionare destinate depozitării tablourilor pot fi unilaterale sau bilaterale. Confera stabilitate sporită și pot fi proiectate într-o varietate
de dimensiuni.

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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Soluții FĂRĂ COMPROMISURI –
calitate și know-how.
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Integrarea pe verticală este una din emblemele
grupului Forster. Compania nu este doar producător. Dispune de asemenea de competenţele
necesare în domeniul consultanţei și al proiectării,
precum și de un bogat know-how în domeniul ingineriei. Astfel sunt proiectate în cadrul companiei
sisteme supra etajate, dimensionate static și produse 100% conform standardelor relevante.
Utilizarea materialelor galvanizate și vopsirea în
camp electrostatic dupa fabricarea componentelor creste calitatea finisajului suprafeţelor și oferă
un plus de siguranţă exponatelor care pot suferi
degradări în contact cu vopsele normale care
emană poluanţi.
Sistemele de arhivare FOREG® sunt produse din
materiale superioare, conform celor mai moderne
tehnici. Rezultatul constă în produse cu o durată
lungă de viaţă, a caror calitate este certificată de
numerosi indici de calitate.

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)

®
FOREG – Sisteme de arhivare care eﬁcientizează spațiul de depozitare!
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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
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: office@forster.ro, www.forster.ro
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