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Stílus és elegancia
Új fogantyúink egyedi megjelenésükkel stílusosan öltöztetik fel a
bútorokat, legyen szó klasszikus
vagy modern megjelenésről. Az
580.224
Furattáv: 224 mm
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egyszerű letisztult formák mellett
természetközeli motívumokkal és
önmagában is ékszerként érvényesülő fogantyúkkal is találkozhatunk.
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719.128
Furattáv: 128 mm
antik Firenze
arany antikolt krém

00007552430
00007552431

711.064
Furattáv: 64 mm
antik Firenze
arany antikolt krém

00007552440
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M70
Furattáv: 96 mm
antikolt krém - arany 00007552470
country bronz - barna 00007552480
antik Firenze - arany 00007552490

P88
Átmérő: 30 mm
antikolt krém - arany 00007552471
country bronz - barna 00007552481
antik Firenze - arany 00007552491

5. szám

2014. november

XVI. évfolyam

5. szám

2014. november

A hónap struktúrlemeze
A SIBU struktúrlemezek rendkívül
széles kínálata Melanie Craig újzélandi tervezőnek is ihletet adott.
A 2013/2014-ben az év konyhájának választott projektjét dobta

fel az LL COLLAGE Nero bőrhatású
struktúrlemezzel. Az eredmény mint képeink is tanúsítják - önmagáért beszél.

Módosult fémrácsok
Katalógusunk 3.23 illetve 3.26-dik
oldalán található WE03 fenéklapra
illetve oldallapra szerelhető, kihúzható polcrendszereink módosultak.
A gyártó által eszközölt termék módosítások eredményeként azonos

beépítési méret mellett sikerült a
rácspolcok méretét növelni, helykihasználásukat optimalizáni. Az említett termékek új cikkszámon érhetőek el.

Fenéklapra szerelhető:
WE03.5502- 00006231125 megszűnt, helyette WE03.8386- 00006231126
WE03.5602- 00006231135 megszűnt, helyette WE03.8387- 00006231136
Oldallapra szerelhető:
WE03.4305- 00006231102 megszűnt, helyette WE03.7584- 00006231103
WE03.5411- 00006231140 megszűnt, helyette WE03.8085- 00006231141
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Magasfényű fehér munkalap
Új, magasfényű fehér munkalapot vezettünk be kínálatunkba, amely a korábbi 6294 SQ White Gloss termékünk alternatívája. Az új beszállítótól érkező termék megnevezése 751 GL White. A 38mm vastag fényes fehér munkalap rögtön a kiemelt választékba is bekerült, így a szokásos kiegészítőkön
kívül (vízzáró, laminát csík és -tábla), 1200 mm széles munkalap és 900 mm
mély asztallap is elérhető raktárkészletről.
Cikkszámok:
munkalap: 38/R6 x 600 x 4.200mm:
00012506315
munkalap: 38/R6 x 1.200 x 4.200mm: 00012509235
asztallap: 38/R6 x 900 x 4.200mm:
00001920111
vízzáró: beragasztott 56-os léc:
00015801751
egységcsomag 565-ös típusú:
00015710210
laminátcsík: 2.092 x 42mm:
00004807125
laminát tábla: 4200 x 1300mm:
00011306495

TOWER profil és kefecsík változás
A gyártó megváltoztatta a Tower fogantyú profilt ( 00014611020 ). Katalógusunk 5.48 oldalán található tolóajtó fogantyú profilhoz ezentúl nem kell
takaróléc, hogy porfogó kefét illeszthessünk bele. Az új profilt úgy alakították ki, hogy a kefe, takaróléc nélkül is illeszkedjen a fogantyúhoz. Ezért a
00014611040 cikkszámon szereplő takaróléc megszűnik.

Az új Tower cikkszáma: 00014611021 .
A Porfogó kefe cikkszáma: 00014611045 .

Helyesbítések
• Katalógusunk 4.170. oldalán található E1014 és E1015 fogasaink színe helyesen nikkel.
•
Katalógusunk
5.133.
oldalán található AE01A gázrugónk (
00003301270 )az ott közölttől eltérően csak 120N-os rugóerővel bír.
• A 2014/4 hírlevelünkben tévesen
közöltük, hogy az ART 4500 fiókcsúszóink megszűnőek. A termékek
továbbra is azonnal, raktárkészletről
elérhetőek.
• Katalógusunk 5.135. oldalán található 9/72 aH Műanyag hátfaltoldó
profilunk az ott közölttől eltérően
csak 3 mm széles horonnyal rendelkezik.
Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keressen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

Forest munkalap
kollekciónkhoz
A Forest Hungary Kft. komplett munkalapos kollekciót utoljára 2011-ben
adott ki. Választékunk a piaci igényeknek megfelelően és a beszállítói átalakulások miatt dinamikusan
fejlődött. A változások összegzésére
táblázatot készítettünk, melyet weboldalunkról letölthet a „Legfrissebb
hírek” ablakban.
A 2014-es színfejlesztést tartalmazó
mintafüzérünket a 46. héttől kezdődően küldjük ki partnereinkhez.
Kérjük, hogy ezeket a kiegészítőket
keresse viszonteladóinknál.
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

Megszűnő termékeink listája
Megszűnő termékeink listája weboldalunkról tölthető le PDF formátumban. Az adott hírlevélhez tartozó
listát a letöltések/hírlevél menüpontban érheti el.
Mivel megszűnő termékeink között
található olyan, amely már nem szerepel a 2014 katalógusunkban, így a
listában ezt külön jeleztük.

PET lapok
vastagsága
tolóajtóknál
PET kollekciónk lapvastagsága 18.5
+/-0.5 mm, míg a tolóajtó profilok
18 mm vastagságú lapokhoz illeszkednek.
Ezért ezekben az esetekben szükséges, az asztalosiparban gyakorlatnak számító, aljazás kialakítása.

Játék - Mi ez?
Újra jelentkezünk játékunkkal!
Az alábbi képen egy termék részlete látható. A játék hűséges olvasóinknak egyszerű: arra vagyunk
kíváncsiak, hogy melyik termékünkről van szó?
A megfejtéseket a:
foresthungary@gmail.com
e-mail címre várjuk. A helyes megoldást beküldők között egy Forest
ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com

