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EKSPERTISE i BIBLIOTEKER.
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– reoler der giver plads.FOREG®

Adgang til viden kræver orden og struktur. Hvad 
enten det er i bibliotekets åbne samlinger, ma-
gasiner eller arkiver – bibringer FOREG® reolsyste-
mer orden og overblik til enhver indretning.
Ved at kombinere det ypperste design og per-
sonlig kreativitet, leverer vi langvarige og inno-
vative løsninger i høj kvalitet, løsninger der giver 
maksimal fl eksibilitet og effektivitet.
Med vor kompetence inden for rådgivning, 
design og udførelse sikres en individuel tilgang 
og professionalitet i hver eneste detalje.
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 FUNKTIONALITET i sin bedste FORM.
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FOREG® biblioteksreoler er designet til at skabe 
orden og overblik over bogsamlingen, samti-
dig med at reolerne udgør en integreret del af 
rummets interiør. Hvis helheden skal udstråle en 
harmonisk atmosfære, er det nødvendigt på en 
kreativ måde at indarbejde æstetiske og funk-
tionelle aspekter i hver enkelt opstilling. 

Et mål vi kan opfylde trin for trin takket være et 
gennemtænkt modulopbygget system. Mange 
forskellige størrelser på hylder og gavle, samt et 
omfattende tilbehørsprogram, gør det muligt at 
skræddersy designet af hver enkelt reol. FOREG® 

reoler leveres både som stationære og mobile 
reoler. Reolerne kan blandt andet forsynes med 
belysning, gavlpaneler og skiltning. Man kan 
således vælge præcis det design der passer til 
løsningen, hvad enten det er til et skolebibliotek, 
et offentligt bibliotek, et akademisk bibliotek, 
eller et virksomhedsbibliotek. FOREG® reoler leve-
res både som stationære og mobile reoler. 

– reoler der giver plads.FOREG®
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 Kompaktreoler – giver ekstra kapacitet 
i dit MAGASIN.
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– reoler der giver plads.FOREG®

En stor bogsamling kræver plads til udvidelse. 
Kompaktreoler fjerner nemt fl askehalse. Sam-
menlignet med stationære reoler giver tilsvaren-
de kompaktreoler næsten dobbelt kapacitet – 
en klar fordel også økonomisk, da man får bedre 
udnyttelse af lokalet, hvilket også på lang sigt 
giver betydelig reduktion i lokaleomkostningerne. 
Set i lyset af ubønhørligt stigende lokaleomkost-
ninger er pladsbesparende reoler en fornuftig 
investering for fremtiden.

Vores kontinuerlige søgen efter innovation tilføjer 
værdi. Med kompaktreoler opnås den optimale 
arealudnyttelse, fordi der kun er én gang ind i 
reolsystemet, hvilket giver næsten dobbelt kapa-
citet i forhold til stationære reoler. Gangen åbnes 
kun der hvor det er nødvendigt – Kompaktreoler 
tilpasser sig perfekt til individuelle krav.

– reoler der giver plads.FOREG®

 • Kompaktreoler fl ytter en tung last i 

    en håndevending.

 • Kompaktreoler fordobler kapaciteten.

 • Kompaktreoler leveres med manuel- eller 

    elektrisk drift.

 • Kompaktreoler kan leveres i fl ere etager.
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 STATIONÆRE reoler – skabt til 
forskellige behov.
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FOREG® biblioteksreoler leveres i fl ere udform-
ninger, materialer og størrelser, der hver især 
afhænger af det behov, de skal opfylde. I læ-
seområder og åbne områder er valg af design, 
materialer og farver på reolerne meget vigtige, 
da disse bidrager væsentligt til at skabe den 
behagelige atmosfære, der fremmer fordybelse 
og kreativitet.

Hvis fl ere brugere samtidig skal have mulighed 
for at gennemse samlingerne, er FOREG® statio-
nære biblioteksreoler en fordelagtig løsning.

– reoler der giver plads.FOREG®
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 Individuelle indretninger – ved valg af 
MATERIALER og FARVER.
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– reoler der giver plads.FOREG®

FOREG® biblioteksreoler kan forsynes med 
individuelt udformede gavlpaneler. Ved brug 
af materialer som træ, glas, perforeret- eller 
glat stål kan designet tilpasses den omgivende 
arkitektur. 
Individuelt udseende er afgørende for biblio-
teksmiljøet. For eksempel kan et digitalt tryk med 
særligt valgte motiver på gavlpaneler medvirke 
til at skabe et helt særligt udseende.

Benyttes perforerede gavle og gavlpaneler op-
nås den ekstra bonus at luftstrømmen gennem 
samlingerne forbedres.
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KOMPETENZ spricht BÄNDE.
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Stort udvalg af praktisk TILBEHØR 
til funktionelle BIBLIOTEKER.
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Bogstøtte, top-
hængt, fl ad jern

Tophylde

Udtrækshylde

Bogstøtte, lav,
klemmer om forkant Vinkelbogstøtte 

med front stop

Etiketholder

Bogstøtte, høj, 
klemmer om forkant

Hyldebagkant, 
lav

Hyldebagkant, 
høj

Standard 
hylde

Bogstøtte, top-
hængt, rund jern
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Reoler med attitude.

Til FOREG® biblioteksreoler fås som standard 
en bred vifte af tilbehør. Tilbehør, der er gen-
nemtænkt ned til mindste detalje, gør det let at 
indrette reolerne. En overfl od af tilbehør fi ndes 
til FOREG® 1000 med frit hængende hylder og 
til FOREG® 2000 med hele gavle. Tilbehøret kan 
kombineres og fl yttes efter ønske og behov. Til-
behøret justeres i spring på 15 mm i FOREG® 1000 
og i spring på 20 mm i FOREG® 2000.

Støt bøgerne.

FOREG® bogstøtter forhindrer bøgerne i at vælte. 
Vælg mellem forskellige typer der alle holder bø-
gerne opretstående og på lige linje. Forskydelige 
og vinklede bogstøtter leveres i forskellige højder 
og bredder. Tophængte bogstøtter støtter bøger-
ne ekstra godt. Side stop, der støtter bøgerne, når 
der benyttes åbne gavle, er enkle at højdejustere 
og forhindrer ikke luftcirkulationen.

Udstil dine fordele.

Tidsskrifthylder skaber overblik og fremme interes-
sen. Tidsskrifthylder, der eksponerer i forskellige 
vinkler, giver et glimrende overblik og udstiller 
materialet bedst muligt. Hylderne kan frit monte-
res i den ønskede højde, hvilket afspejler indivi-
dualitet og professionalitet hele vejen igennem.

– reoler der giver plads.FOREG®

Tidsskrifthylde med magasin, A4

Tidsskrifthylde 
med magasin, 

fuld hyldelængde

Vinklet 
tidsskrifthylde

Tidsskriftholder, A4 

Magasinboks



14

Kreative løsninger til alle behov.
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Kvalitetssikring:

Produceret og certificeret i overensstemmelse med 
RAL kvalitetsnormen: RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

GS-mærket (testet sikkerhed)

Kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008

Miljøstyringssystem i henhold til ISO 9014:2009

Arbejdsmiljøledelse i henhold til OHSAS 18001:2007
(forpligtelse til et sundt og sikkert arbejdsmiljø)

Certificeret i henhold til EN 1090-1:2012
(bærende stål- og aluminiumskonstruktioner)

FOREG® biblioteksreoler benyttes over hele ver-
den. Årelang erfaring og opbygning af knowhow 
har skabt stor efterspørgsel for FOREG® reolsy-
stemer. Vi har kunden i centrum – og det kan 
du stole på. Stort personligt engagement og et 
samlet fokus på service, motiverer os til at udvikle 
løsninger, der lever op til vores kunders forventnin-
ger, og er i overensstemmelse med deres ønsker.

En overfl od af gode ideer er kilden til videreud-
vikling: Vi er glade for at tage udfordringen op fra 
kunder med usædvanlige ideer, disse medvirker 
til at skabe fremtidens bibliotek.

– reoler der giver plads.FOREG®



TEKNIK. KOMPETENCE. FOREG.

Østrig:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Straße 135
+43 7442 501-0
www.forster.at 

Tyskland:
Arbitec-Forster GmbH
D-41468 Neuss, Forumstraße 12
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

Frankrig:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr

Storbritannien:
Forster Ecospace Limited
Masons Gate, Townsend, Marsh Gibbon, Bicester, Oxon OX27 0EY
+44 1869 2780 02
www.ecospace.co.uk

Rumænien:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro 

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

Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefon +43 7442 501-0, Fax: +43 7442 501-480
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at
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ARKIV-TECHNIC AS
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74
DK-2650 Hvidovre
Telefon: +45 4390 9324
E-mail: info@arkiv-technic.dk
www.arkiv-technic.dk


