FOREG 2000
Reolsystemet der sætter nye standarder

Vi leverer professionelle arkiver - også til dig !

FOREG 2000

Modul-opbygget konstruktion giver mere plads
De mange forskellige krav, der bliver stillet til
et moderne reolsystem, bliver imødekommet
ved installation af FOREG mobile reolsystem.
FOREG 2000 skaber plads og orden.
FOREG er let at bruge
Det mobile reolsystem er let at bruge, selv
for personer uden de store muskler er det
uproblematisk at flytte reolerne.
FOREG er fleksibel
Allerede under planlægningen er der mange
muligheder at forholde sig til, størrelser på
hylder, gavle og tilbehør, samt en uendelig
mængde af muligheder indenfor materialer
til dekofronter. Desuden findes der alle farve
mulighederne, dekofronter kan leveres i hele
RAL eller NCS farveskalaen.
FOREG kan bruges overalt
Reolsystemet giver den optimale pladsudnyttelse, skal det bruges i et stort centralarkiv
eller skal det stå centralt placeret i kontoret.
Designet og installeret af specialister gør at
reolsystemet kan klare alle krav til opbevaring
ikke kun nu, men også i fremtiden.

FOREG er langtidsholdbar
Ved den udstrakte brug af kvalitetsmaterialer
garanteres et langt og problemfrit liv for det
mobile reolsystem.

En ny generation reolsystem

Højde justerbart
gulv
Rampen kompenserer
for ujævnt gulv

FOREG 2000 Mobile reolsystem er skræddersyet til brug i udlejningsbyggerier. De mobile reoler kan monteres uden de kræver
fastgørelse i gulvet, det vil i praksis sige, at reolerne ikke ødelægger gulvet, hvilket giver en stor besparelse ved fraflytning.

Let løbende håndtag
med kædedrev
Vogn højde kun 80 mm
Skridsikker gulvbelægning

Højde justerbar gulvkonstruktion
Det løse gulv, der inkluderer justerbare skinner, er designet til nivillering uden det er nødvendigt at
tømme reolerne og til at montere på enhver gulvoverflade.
Gulvkonstruktionen er som tidligere omtalt ikke fastgjort i det eksisterende gulv, hvilket giver mulighed for at flytte reolsystemet ikke blot i det eksisterende lokale, men også ved flytning til nye lokaler.

Sparet areal betyder sparede omkostninger
Ved brug af et mobilt reolsystem opnås den
optimale arealudnyttelse i forhold til stationære
reoler. Dette netop fordi der kun ér en åbning
i reolsystemet. Alle gangarealerne i stationære
reoler udnyttes i det mobile reolesystem til opbevaring. Det giver næsten 100% højere kapacitet.
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Der findes løsninger i enhver
størrelse - passende til alle
opbevarings problemer !
Mål
Gavl højder:
1632
1952
2232
2592
2952

mm
mm
mm
mm
mm

Hylde dybder:

Hylde længder:

250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

Total højde:
Gavl højde + 162 mm (vogn + mellemgulv +
luft mellem vogn og gulv)
Total dybde:
Gavl dybde + 30 mm sikkerhedsmellemrum
Total længde:
Hyldelængde x antal fag + 100 mm til afstand
fra gavl til dekofront eller kædekasse

Maksimal belastning:
Hylde: Hylde længde
900 og 1000 mm: 100 kg
Hylde længde 1100 og 1200 mm: 90 kg
Hylde med forstærkning: 150 kg
Ophængsramme: 50 kg
Ophængsramme med forstærkning: 130 kg
Udtræksramme: 60 kg
Udtræksskuffe: 60 kg

Kvalitets godkendelser:
• RAL godkendelse G614/1
• GS godkendelse (sikkerhedstest)
• Kvalitetskontrolsystem i henhold
til ÖNORM EN ISO 9001/EN 29001

Gütezeichen RAL-RG 614

Overfladebehandling:
Alle dele er galvniserede og/eller pulverlakerede
(RAL 7035 lys grå).
Andre farver i NCS eller RAL farveskalaen kan
bestilles til dekofronter og kædekasser.

Lager- und Betriebseinrichtungen
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Tilbehør og design - en verden
af muligheder med FOREG
Dekofronter og gavltyper
De nye dekofronter er designet til at tilfredsstille alle ønsker, der måtte være til indretningen.
Til alle fag er der flere kombinationsmuligheder indenfor gavle, åbne eller lukkede, med eller uden dekofronter.

Lokations skilte

Dekofronter:

Massiv stål

Perforeret stål
(6 mm ø) stål

Perforeret stål
(12 mm ø) stål

Lukket gavl,
perforeret
(6 mm ø) stål

Lukket gavl,
perforeret
(12 mm ø) stål

Alu. profiler med mulighed
for glas/melamin/træ mm.

Gavle:

Åben gavl

Lukket gavl,
massiv stål

Dekofront til stationære
reoler med perforering

Gavltyper
For kunne opfylde alle behov er der flere gavltyper at vælge imellem.

Døre
Enkelte fag eller hele rækker af reoler
kan udstyres med døre for at sikre, at
de opbevarede materialer ikke er tilgængelige for alle personer.

Sidehængslede døre
Massiv stål med lås

Lukket gavl
med stål

Lukket gavl med
lamineret
Lukket gavl med
MDF plade
perforeret stål
(6 eller12 mm ø)

Farver
Som standard leveres alle reoldele i RAL 7035 lys grå.
Alle dekofronter kan leveres i alle farver i RAL eller NCS farveskalaen.

Skydedøre
Massiv stål med lås i ramme med
løberuller

Tilbehør til alle opbevaringsformål
Det meget store tilbehørsprogram er designet for at løse alle de praktiske problemer, der kan opstå i et reolsystem.
FOREG reolsystemet giver den optimale fleksibilitet og overblik til opbevaring og arkivering.
Dele kan kombineres, tilføjes, flyttes og tilmed tilføjes et eksisterende reolsystem, for at imødekomme alle krav til
en hensigtsmæssig opbevaringsfleksibilitet.

Tilbehør er nøglen til pladsbesparelse!
Hylderne er højdejusterbare i interval på 20 mm for
at tillade den størst mulige fleksibilitet, og for at give
den største opbevaringskapacitet. Hylder og tilbehør
er let at montere, det klikkes bare sammen.

Hylde tilbehør

Side stop, hylde for- eller bagkant,
front stop

Deleplader og trådhyldedelere

Ophængsrammer,
Udtrækshylder

Lateral ophæng (Tub-Dsi-Elba-Leitz-Jalema mm.)
og udtrækshylde

Top- og bundhængte
bogstøtter

Garderobe

Sidehængt dør og garderobestang

Ophængsrammer

Lateralophæng til DSI og TUB mapper

Ophængsrammer til
computer udskrifter

Udtræksrammer

Udtræksramme til hængemapper

Udtræksramme til kartotekskort,
CD-rom og videobånd

Udtræksskuffer

CD-rom/diskette skuffer

Skuffer til opbevaring af små ting

Udtræksramme til indekskort og
farvekodningskassetter

FOREG 2000 Mobile reoler den ideele løsning
Et reolsystem planlagt ned i mindste
detalje garantere at dagens arbejde
vil forløbe roligt i behagelige omgivelser.
Vore erfarne indretningsspecialister
arbejder altid i tæt kontakt med vor
kunde og de daglige brugere for at
sikre at vort indretningsforslag tilgodeser alle ønskede krav og løser
alle problemer.
Vi vil som hovedregel altid foreslå, at
der bliver brugt standardprodukter
men vi er åbne for specielle krav til
indretning af reolerne eller specielle
design ønsket af kunden, dennes rådgiver, arkitekt eller lignende.
Netop vore kunders ofte udfordrende
krav er en af vor største inspirationskilder og er med til at sikre en konstant udvikling af vort reolsystem og
vort tilbehørsprogram.

Eksempler på design og
tekniske løsninger

Der findes løsninger
til enhver udfordring
FOREG´s produktspekter indeholder arkiv- og
opbevaringsløsninger til dækning af ethvert
behov, overalt.

Stationære reoler
Til opbevaring i arkiver og kontorer

Biblioteksreoler
Stationære eller mobile

Maleri og billede
reolsystemer
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Mobile reoler til optimal opbevaring af billeder på
museer, gallerier og kunstmuseer.
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