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Redőny kifejezetten konyhai célokra
Új redőny rendszerünk kifejezetten 
konyhai funkcióknak és esztétikai 
követelményeknek kíván megfelelni. 
A szélesebb lamellák könnyebb tisz-
títhatóságot és homogénebb meg-

jelenést tesznek lehetővé. A redőny 
két színben is elérhető (ezüst és 
pezsgő), így szinte minden modern 
bútorhoz illeszkedik. A termékek 
azonnal, raktárkészletről elérhetőek.

A357 redőnyprofil
rendelhető 2,65 m-es szálban
ezüst  00015900100 
pezsgő  00015900101 

1122 fogantyúprofil
A357 redőnyprofilhoz
rendelhető 2,6 m-es szálban
ezüst  00015900130 
pezsgő  00015900131 

2061 alumínium végzáró profil
A357 redőnyprofilhoz
rendelhető 2,6 m-es szálban
 00015900110 

0702 takaróprofil
2061 alumínium végzáró profilhoz
rendelhető 2,6 m-es szálban
ezüst  00015900042 
pezsgő  00015900112 

2062 csúszka
2061 alumínium végzáró profilhoz
rendelhető: párban
 00015900041 

7964 frontsín
rácsavarozható
rátakarás: 15 mm
rendelhető 2,7 m-es szálban
ezüst  00015900150 
pezsgő  00015900160 

A475 csúszka
A357 redőnyprofilhoz
nagyobb redőnyök csúszását köny-
nyíti meg
rendelhető: párban
 00015900115 
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7963 felső takaró profil
rendelhető 2,6 m-es szálban
ezüst  00015900140 
pezsgő  00015900141 

A267 redőnytok
méret (ma x mé): 177 x 168 mm
rendelhető: párban
 00015900170 

0092 ütköző
rendelés: db
 00015900092 

4098 rugós emelőrendszer
rendelés: db
rugóhossz: 1400 mm
 00015900090 

A redőny maximális mérete: 900 x 
1200 mm
A profilelemek hosszmérete:
• A 357 redőnyprofil csúszkával: 
x-31 mm
• A 357 redőnyprofil csúszka nélkül: 
x-20 mm
• 1122 fogantyúprofil: x-20 mm
• 2061 alumínium végzáró: x-44 mm
• 0702 takaróprofil: x-30 mm
• 7963 felső takaróprofil: x-36 mm
• 7964 frontsín: y-(1 mm x az alkal-
mazott  7965 kupakok száma)
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7965 kupak 
7964 profilhoz
rendelhető: párban
ezüst  00015900151 
pezsgő  00015900161 

Átmeneti hiány 
Az F11 alumínium T-lécből a kése-
delmes beszállítás miatt átmeneti 
készlethiány várható. A termék vár-
hatóan november második felében 
érkezik meg raktárunkba. Helyette-
sítő termékként az F12 T-léc hasz-
nálatát javasoljuk ( 00000650174 )

Téves színek Lábazat új színben
Katalógusunkban három munkala-
punk színe nem felel meg a valóság-
nak. Az érintett színek: barna már-
vány 0400 GL, szürke márvány 1441 
GL, márvány 0441 GL
A honlapunkon folyamatosan fris-
sített katalógus pdf-ben ezeket a 
hibákat (is) javítottuk. A színre ér-
zékeny termékek (pl. ajtólapok, 
munkalapok, élzárók, stb.) esetében 
mindenképpen javasoljuk, hogy a 
választás „élő” színminták alapján 
történjen, megelőzve ezzel az eset-
leges kellemetlen félreértéseket. 

Katalógusunk 5.170 oldalán találha-
tó bükk lábazatelemünk és 90o-os 
sarokelemünk színe kismértékben 
megváltozott, ezért a termékek új 
cikkszámon érhetők el:
 00010900131  Lábazatelőlap H100
 00010900231  Lábazatsarok 90o



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com
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Megszűnő ter-
mékeink listája

Új színek a Stilla palettán

Újabb kedvező árú pánt beépített 
csillapítással

Megszűnő termékeink listája web-
oldalunkról tölthető le PDF formá-
tumban. Az adott hírlevélhez tartozó 
listát a letöltések/hírlevél menüpont-
ban érheti el.

Mivel megszűnő termékeink között 
található olyan, amely már nem sze-
repel a 2014 katalógusunkban, így a 
listában ezt külön jeleztük.

Legnépszerűbb asztalaink és szé-
keink új színekben is elérhetőek. A 
méz tölgy fa felület és a magnolia 

fantázianevű szövet szép összhan-
got alkotva illeszkedik a legújabb 
lakberendezési trendekhez.

Játék - Mi ez? 
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
Kite LED lámpa
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Szlukovinyiné Kiss Magdolna, Haj-
dúböszörmény
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.
Újabb játékkal következő hírleve-
lünkben jelentkezünk.

Új, ráütődő, gyorsszerelő pántot kí-
nálunk HB-203 néven. A már ismert 
- és továbbra is kapható - HB-202 
modellhez képest komfortos, ex-
centeres magassági állítással, még 
finomabban működő csillapítással 
és szépen eltakart csavarokkal lehet 
gazdagabb, aki ezt a modellt vá-
lasztja - ebben az esetben is kedve-
ző áron. Cikkszáma:  00002890505  

S012 Odera asztal
méz tölgy  00080121500 

S138 Néva szék
méz tölgy-magnolia  00081381508 

S123 Nive szék
méz tölgy-magnolia  00081231508 

S120 Duero szék
méz tölgy-krém   00081201505 
méz tölgy-magnolia   00081201508 

S018 Neste asztal
méz tölgy  00080181500 

S021 Galga asztal
méz tölgy  00080211500 


