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Javítani csak minőséggel érdemes
A leggondosabb munka, szállítás és
beszerelés alatt is előfordulhatnak
kisebb károk, amelyeket a vevő elégedettségének érdekében el szeretnénk takarni. A használat során is
gyakran keletkeznek olyan felületi
hibák, amelyek bántják a szemet.
Ezek kijavítása némi szakértelemmel
ma már gyerekjáték. Különösen, ha

minőségi anyaggal dolgozhatunk.
A BAO a világ egyik vezető javítóviasz és -filc márkája mostantól a
Forest kínálatában elérhető. A leggyakrabban használt lágyviaszok
mellett a nem túl mély karcolások
kijavítására használható, kényelmes, vékony filcek is megtalálhatóak
választékunkban. A lágyviasz színek

külön a hazai forgácslap piac járatos színeihez lettek kifejlesztve, így
minden javítási feladathoz találhatunk megfelelőt. Külön említést érdemelnek a meghatározó forgácslap
márkák kínálatához kialakított javító
szettek, amelyekből egy-egy doboz
a szerelőládában hosszú távra megoldhatja a korrekciós problémákat.

Lágyviaszok cikkszám- és bútorlap szín megfelelőségi táblázata

Lágyviasz kollekciók
20-20 színt tartalmaznak az adott
bútorlap gyártó színeihez illeszkedve (az uni kollekció 10 színt tartalmaz). A színmegfelelőségekben a
jobb oldali táblázat az irányadó.
Rendelési egység: doboz (20 szín)
Egger
Falco
Kastamonu
Kronospan
Uni

00005301000
00005301100
00005301300
00005301200
00005301400

Javítófilcek forgácslap dekorhoz
Rendelési egység: db
Forest kód/szín
P43/rusztikus tölgy
499/juhar
509/szil
517/tölgy
533/bükk
540/paliszander
543/svájci körte
560/mahagóni barna
561/fenyő
572/cseresznye
581/mahagóni vörös
600/fekete

00005305000
00005305020
00005305040
00005305060
00005305080
00005305100
00005305120
00005305140
00005305160
00005305180
00005305200
00005305220

Kód
B0030
B0120
B0210
B0300
B0311
B0340
B0390
B3000
B3020
B3040
B3140
B3400
B3460
B3800
B3810
B3850
B3890
B4020
B4110
B4130
B4250
B4300
B4410
B4600
B4610
B4700
B4710
B4730
B4780
B5000
B5030
B5080
B5090
B5200
B5240
B5460
B5470
B5480
B5490
B5890
B5910
B5980
B6000
B6170
B6220
B8140
B8200
B8210

Cikkszám
Egger
Falco
Kastamonu Kronospan uni szín
00005300000 W980
103
D152
110
fehér
00005300160					szürke
00005300180					fekete
00005300020					vanília
00005300040					bézs
00005300060					sárga
00005300080					narancs
00005300400			A818
381
00005300460		401		399
00005300300		438			
00005300940 H1599				
00005300680		
404
A800
344
00005300720 H1692
403			
00005300240 H1733		
A827
1715
00005300320 H1775
483			
00005300660 H1950				
00005300760 H1951		
A835		
00005300540 H3129		
A807		
00005300640 H1502
482
A803
685
00005300700		
444
A800
00005300860 H11553
428
A832
776
00005300260 H1862
463
A319
375
00005300740		
468
A351		
00005300360 H1348				
00005300340			A820
8921
00005300420 H1312		
A821
757
00005300440 H3389				
00005300580		
441
A824
708
00005300780		474			
00005300220 H1415			396
00005300600		419		353
00005300620		
410
A815
9320
00005300480				9776
00005300200		
515
A357		
00005300920		518			
00005300560 H1709
422
A825
9455
00005300520		476			
00005300800 H3704				
00005300820		
508
A822
729
00005300280				8995
00005300840		
541
A811		
00005300500				8971
00005300380 H3006				
00005300900 H1555		
A817
854
00005300880 H1428				
00005300100					piros
00005300140					zöld
00005300120					kék

Rendelési egység: db
A színek kiválasztását élzáró táblázatunk is megkönnyíti, mivel a javítóviaszok
kódja megegyezi a színazonos élzáróéval (pl. B0030 => E0030 => fehér)
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Kezébe adjuk a megoldást
Nem kérdés: Az olasz Camar élenjár a bútorvasalatok innovációjában.
Folyamatos fejlesztésének eredményeit mindig igyekszünk a lehető
legrövidebb időn belül megosztani a
hazai szakmával. Ezúttal is bemutathatunk egy teljesen új, és két megújult terméket.
Mielőtt ezt megtennénk, egy a
Camarra és a többi felelősen gondolkodó bútoripari beszállítóra is jellemző szemléletváltásra szeretnénk
felhívni olvasóink figyelmét. Hosszú
évtizedek tapasztalata azt mutatja,
hogy a teherviselő elemek – különösen a szekrény függesztők – teherbírása nem adható meg mindig egyetlen adattal. Ugyanis a teherbírást a
szerkezet jellemzőin kívül számos
más tényező is befolyásolja. Egy
függesztő esetén például a szekrény
geometriai kialakítása, a korpusz
alkatrészeinek anyagminősége, a
fakötések kialakítása, szilárdsága,
a felhasznált csavarok jellemzői, a
szekrény mechanikai igénybevétele, csak hogy néhányat említsünk.
Ezért a teherbírást napjainkban
ezek a felelősen gondolkodó cégek

egy adott állapotra vonatkozóan adják meg, az ettől eltérő esetekben a
bútorgyártók felelőssége az adatok
megállapítása, és a termék alkalmazása.
E rövid, de lényeges kitérő után
nézzük, hogy milyen Camar újdonságokkal találkozhatunk !
A minimál stílushoz kapcsolódóan
gyakran előfordul falra szerelt polcok, nyitott korpuszok alkalmazása.
A szerkezetnek nagy teherbírásúnak
kell lennie, másfelől előnyösebb egy
nem látható, rejtett függesztő használata. Ennek a célnak felel meg a
Camar új, 821-es sorozatszámú,
élbe süllyesztett függesztője. Szerelése egyszerű: Az előre kialakított
fészekbe szilárdan beépített szerkezetet a falra szerelt rögzítőlemezhez
csatlakoztatjuk, majd az oldalsíkon
lévő furaton keresztül egy állítócsavarral függőleges irányba állítjuk be
a szekrényt, majd mikor a másik
furaton keresztül a falhoz húzzuk a
korpuszt, az ún. anti-drop systemet
is aktiváljuk, amely megakadályozza a szekrény esetleges leakadását.
A különböző oldalvastagságokhoz

különböző méretű szerelvényeket
használunk. Jelenleg a 12 és a 20
mm vastagságú függesztőt kínáljuk.
Egyre gyakoribb megoldás a felületek lapféleségekkel történő burkolása, mely a 814-es panel függesztővel eddig is megoldható volt Forest
választékából. A gyártók a jó szerelhetőség miatt szívesen alkalmazták
ezt a terméket. Hiányossága volt
azonban, hogy a szerelés előtt alapként teljesen sík felületet kellett képezni. Az új 814-es elődjéhez képest
még komfortosabb szerelést tesz lehetővé, hiszen a függőleges irányú
állításon kívül már a homloksíkra
merőlegesen is állítható. Így kismértékben egyenetlen felületeken való
alkalmazás is lehetővé válik.
A harmadik újdonság szintén a teherbírásban jelent előrelépést. A
807-es alsószekrény függesztőhöz
érhető el egy nagyobb függesztő
sín, amely alkalmazásával a falban
található furatok messzebbre kerülnek egymástól, ezáltal még biztosabb és nagyobb teherbírású rögzítést kapunk.
821 Rejtett polcfüggesztők
A függesztőt a rajz szerint elkészített
fészekbe kell beilleszteni. A szerelvény rejtett, csak az állítócsavarok
(függőleges és mélységi állításhoz)
csavartakarói láthatók, ezért nyitott polcokhoz célszerű használni.
Teljesen fémből készült, kiakadást
gátló rendszerrel van felszerelve.
A 12mm vastagságú szerelvényt
18 mm-es korpuszvastagsághoz, a
20mm vastagságút 25mm-es, vagy
vastagabb
korpuszvastagsághoz
ajánljuk. Kiegészítő termék a szekrény alsó felének mélységi állításához: 306 Szintező szekrényláb (
00014100300 )
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821 12 Z1 INDX függesztő
• méret: 120 × 56 × 12 mm
• állíthatóság:
függőlegesen: +15mm
előre: +12mm
• anyag: horganyzott acél, cink
öntvény
jobbos
00009600800
balos
00009600805
895 AS Z1 1094
függesztő lemez 821 12-höz
méret: 94 × 10 × 8,5 mm
anyag: horganyzott acél
00009600820

821 20 Z1 INDX függesztő
• méret: 169 × 57 × 20 mm
• állíthatóság:
függőlegesen: +18mm
előre: +12mm
• anyag: horganyzott acél, cink
öntvény
jobbos
00009600850
balos
00009600855
895 AS Z1 1512
függesztő lemez 821 20-hoz
méret: 120 × 15 × 8,5 mm
anyag: horganyzott acél
00009600870
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810 15 01 0608
furattakaró sapka 821-hez
• Méret: 6 mm átmérőjű furathoz
fehér
00009600990
barna
00009600991

895 AP 02 szerelősablon
léc (L=2000 mm)
00009600980
1012 vég
821 12 Z1 IN X függesztőkhöz
• rendelés: db
00009600830
1500 vég
821 20 Z1 IN X függesztőkhöz
• rendelés: db
00009600880
892 AC Z2 8026
panelfüggesztő sín
• méret: 80×26×8mm
• anyag: horganyzott acél
00009600630
814 64 Z2 0310 panelfüggesztő
felső, rugó nélkül
• méret: 80 x 74 x 8 mm
• állíthatóság:
függőlegesen: +10mm
előre: +2mm
• anyag: horganyzott acél, cink
öntvény
00009600620
A panel alsó felére az alábbi
vasalatokat kell szerelni:
890 AC Z1 panelfüggesztő sín
00009600610
814 14 Z1 panelfüggesztő
alsó, rugóval
• méret: 85 x 74 x 8 mm
• állíthatóság: +10 mm
• anyag: horganyzott acél
00009600601
897AS Z1 1212 függesztő sín
807 alsószekrény függesztőhöz
megnövelt furattáv a még stabilabb
fali rögzítésért
• méret: 120 x 120 mm
• anyag: horganyzott acél
00009600730
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Hasznos kiegészítők FDS fiókokhoz
A belső fiókokat már magasított kivitelben is tudunk készíteni, ebben
segítenek nekünk a legújabb FDS

előlaptartók. További hasznos kiegészítőkkel is bővült a kínálat: a stabilizátor a szélesebb fiókok egyenletes

mozgását segíti, a szerelősablonok
pedig gyorsabb, precízebb munkavégzést tesznek lehetővé.
FDS-BRF B
előlaprögzítő belső fiókokhoz
FDS-DF B magasított fiókoldalakhoz
00006630404
FDS-BRF D
előlaprögzítő belső fiókokhoz
FDS-DF D magasított fiókoldalakhoz
00006630407
FDS stabilizátor
Használata 600 mm-nél szélesebb
fiókoknál ajánlott. A fiók egyenletes
mozgását biztosítja. Szükség esetén
utólag is beszerelhető.
500 mm 00006630280
550 mm 00006630285
A fiókra szerelés
menete:

L = fiókh. belmagsság - 9 mm
Max. fiókszélesség: 1200 mm

FDS pontozó sablon fiókelőhöz
A sablont az előlap tartó helyére
a fiókoldalba illesztve jelöljük ki a
rögzítő csavarok helyét. A garnitúra
egy jobbos és egy balos sablont
tartalmaz. • rendelés: párban
00006630490
FDS jelölő sablon fiókelőhöz
oldalmagasító rudakhoz
Az előlaptartóra illesztett sablon
segítségével az oldalmagasító rudak
rögzítő elemének helyét jelölhetjük
be a fiókelőn.
00006630495
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Inspiráló SIBU lemezek
Újabb inspiráció egy SIBU lemez
használatával megvalósult munkából! A csillogás és az elegancia jelenik meg ebben a fodrászszalonban
az LL Pearl Ray Gold bőrhatású és az
SG Pearl Ray Gold üveghatású ak-

ril struktúrlemezek alkalmazásával.
Struktúrlemezeink teljes kínálatát
megtekintheti honlapunkon: www.
foresteu.com/web/forest/egyeditermekek. Képeket, felhasználási
példákat pedig honlapunk http://

www.foresteu.com/web/forest/
letoltheto-katalogus menüpontjában található Overview katalógusban találhat.

Még precízebb élzárás

Befűzős Uni profil

Cégünk folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektet a konfekcionált termékek, mint például a magasfényű
PET és PVC frontok és a munkalapok minőségére. Ennek egyik
meghatározó faktora az élzárás.
November végén állt üzembe új
élzáró gépünk, amely az élek mi-

Uni tolóajtó profilunkat vásárlóink kérésére továbbfejlesztettük.
Az új profilba már a Cosmo rendszerhez kapható porfogó kefecsík
( 00014610120 ) is befűzhető. A termék a régi profillal párhuzamosan
elérhető, felhasználás szempontjából azzal megegyezik.

35
29,6

nőségét egy még az eddigieknél is
magasabb szintre emeli. A kémiai
kötésnek köszönhetően továbbra is
a hőnek és a nedvességnek jól ellenálló, szinte láthatatlan ragasztási
fugával rendelkező termékek kerülnek ki üzemünkből.

26,5
Uni befűzős fogantyúprofil
porfogó kefecsík belefűzhető
• rendelhető: 2,7 m-es szálban
• anyag: alumínium
Alkalmazható 18 és 16 mm-es
lapokhoz, valamint 4 mm-es üveg
és 12 mm-es bútorlap kombinációjához.
Betét szélesség 18 mm-es lap esetén: tolóajtó külméret – 22 mm.
00014610004

8

XV. évfolyam

7. szám

2013. december

Jelentősen bővül csavartakaróink kínálata
Élzáróink fejlesztésével párhuzamosan csavartakaróink kínálatát is
fejlesztjük. Az élzáró és bútorlap
színekkel megegyező csavartakarók
egy része már raktárkészletről elérhető, egy részük január közepétől
lesz kapható. Ezen kívül további fejlesztések várhatóak ezen a téren is
a közeljövőben.

Az eddig beérkezett új színek:
00013701067
00013701068
00013701069
00013701070
00013701071
00013701072
00013701073
00013701074

Ardeni fenyő vil. F 515
Pácolt fenyő 9776 PR
Sötét calvados 489 FS15
Dió classic 326 PR
Sherw. tölgy A812 PS17
Magyar körte 418 FS24
Zebrano bézs H3005
Ardeni fenyő szür. F 517

A januárban beérkező új színek:
00013701075
00013701076
00013701077
00013701078
00013701079
00013701080
00013701081

Grafit fekete U961 ST2
Alabástrom U104 ST2
Bav. bükk A818 PS17
Havanna szilva 7935 BS
Ardeni fenyő s. 518FS22
Dió 729 PR
Bambusz 610 FS21

Módosulások a munkalap kínálatban Megszűnő termékeink listája
1) Egyes munkalapjaink laminát White 406GL
borítása megváltozott, színük a
korábbitól minimális mértékben eltér. Kérjük, az új színt és régi színt
együtt ne használják fel egy munka
során! Az új termékek megváltozott
néven és cikkszámon érhetőek el.
Selenio A204 KR
korábban: Pepper Black 4035
Munkalap
00012503902
Asztallap
00001901902
Vízzáró
00015800281
Laminátcsík
00004804002
Lamináttábla
00011305602
Selenio A204 AS
korábban: Pepper Black 4035
Munkalap
00012503802
Laminátcsík
00004803902
Lamináttábla
00011305512
Vízzáró
00015701001
Granito 934 GL
korábban: Granit 1701
Munkalap
00012501402
Laminátcsík
00004801402
Lamináttábla
00011302603
Granito 934 TP
korábban: Granit 1701
Munkalap
00012501502
Laminátcsík
00004801502
Lamináttábla
00011302702

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keressen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

korábban: White
Munkalap
M.lap (1200mm)
Asztallap
Vízzáró
Laminátcsík
Lamináttábla

2262 GL
00012506310
00012509230
00001920110
00015801750
00004807120
00011306490

Black 421GL
korábban: Black 2071 GL
Munkalap
00012506320
M.lap (1200mm) 00012509240
Asztallap
00001920115
Vízzáró
00015801755
Laminátcsík
00004807130
Lamináttábla
00011306500
White S100 GL
Munkalap
Vízzáró
Laminátcsík
Lamináttábla

00012506340
00015801760
00004807140
00011306510

Black 4111 GL
Munkalap
Vízzáró
Laminátcsík
Lamináttábla

00012506350
00015801765
00004807150
00011306520

Megszűnő termékeink listája weboldalunkról tölthető le PDF formátumban. A listát a letöltések/letölthető
katalógus menüpontban érheti el.

Játék - Mi ez?
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
Trieste tömörfa pillérléc
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Menesdorferné Győrik Edit, Pilisvörösvár
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.
Legközelebb már csak jövőre jelentkezünk ismét játékunkkal.

Békés, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet
kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

2) Az alábbi két színhez a korábbiaktól eltérő cikkszámon érhetőek el
laminát csíkjaink:
F589
00100480000
H3025
00100480001

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

