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Megújult ASX mosogatók 
► 4. oldal 

Maxi felnyíló vasalat már push-
open változatban is
► 5. oldal 

Előkeretes tömörfa frontok 
kiegészítői 
► 2. oldal 
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Előkeretes ajtók kiegészítői
Tömörfa ajtó programunk 2011-ben 
teljesen megújult. Az új ajtócsaládok 
számos olyan tulajdonsággal bírnak, 
amelyek miatt kiemelt figyelmet ér-
demelnek. A tökéletes minőség mel-

lett kiemelkedik a stílushoz illeszkedő 
egyedi kiegészítők széles választéka. 
Az előző hírlevelünkben a klasszikus 
ajtók kiegészítőit veséztük ki, most a 
különleges, country életérzést meg-

testesítő előkeretes ajtókat, a Yorkot 
és az Ascotot vesszük górcső alá.
Ha igazán egyedit szeretne alkotni, 
akkor az előkeretes rendszer kíváló 
választás az Ön számára!

Üvegajtó keret
Üveggel és osztóval szállítjuk

Párkány Íves párkány Fénycsőtakaró

Íves fénycsőtakaró Lábazat
Áttetsző műanyag lábazatvédő pro-
fillal szállítjuk

Íves lábazat

Íves üvegajtó keret szett
Üveggel és osztóval szállítjuk

Íves ajtó szett



3 XV. évfolyam  1. szám 2013. február

Polckorlát és íves polckorlát Tányértartó (párban)

Pánt és alátét  
előkeretes rendszerhez
Külön csillapító rendelhető hozzá

Pillérléc
Többféle méretben is elérhető
A bal oldali a York, a jobb oldali az 
Ascot pillérléc

Sarokdísz (párban)

Sarokvas ajtóütközővel
Az ajtó szintben történő csukódását 
biztosítja

Palacktartó

Tűzhely szett
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Gyerekek kedvencei
A gyerekek világa sokszínű, játékos, 
derűs. Ehhez a világhoz bútoraink 
kialakításával is nagyban hozzájá-
rulhatunk. Ebben már régóta segít 
a Forest fogantyú választéka, ahol 
izgalmas formákkal, vidám színek-

kel és aranyos figurákkal egyaránt 
találkozhatunk. Puha anyagok 
használata a jellemző, figyelve a 
balesetmegelőzésre is. 
Új fogantyúink közül több motí-
vum már ismerős kínálatunkból. 

Ezeket most tartósabb anyagból, 
kedvezőbb áron kínáljuk. Ezen kí-
vül újdonságokat is nyújt cégünk, 
amelyek száma a közeljövőben még 
tovább fog bővülni. 

T-500
pink

 00007611000 
T-501

 00007611010 

T-504
 00007611030 

T-505
 00007611040 

T-506
 00007611050 

T-507
 00007611060 

T-508
 00007611070 

T-510
 00007611090 

T-511
sárga, furattáv 96 mm

 00007611100  

T-511
kék, furattáv 96 mm

 00007611110  

T-509
 00007611080 

T-502
 00007611020 

T-500
kék

 00007611001 

T-500
sárga

 00007611002 

Megújult ASX mosogatók
ASX mosogatóinkat 2011-ben mu-
tattuk be először. Azóta a termék-
csoport fejlesztésén dolgoztunk. 
A most bevezetett új termékek a 
vásárlói visszajelzések figyelembe 
vételével egy emeltebb minőségi 
kategóriába tartoznak,  magasabb 

műszaki tartalommal rendelkez-
nek. Az itt bemutatott mosogatók 
18/10-es nemesacélból készülnek, 
az egy medence - csepegtetős és a 
két medencés modellek a vásárlók 
által kedvelt szűrőkosaras leeresz-
tővel vannak ellátva. Ezek mellé az 

előnyök mellé ráadásul kedvező ár 
is társul. A termékcsoport fejleszté-
se jelenleg is folyik, így hamarosan 
újabb mosogatókkal találkozhatnak 
kínálatunkban.

ASX 001
átm.: 480 mm
 00012110000 

ASX 008
méret: 435 x 860 mm
 00012110110 

ASX 013
méret: 440 x 780 mm
 00012110210 
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Maxi felnyíló vasalat már push-open változatban is

                                    75 °

                                    90 °

                                    110 °

A kínálatunkban szereplő Maxi fel-
nyíló vasalat egy speciális mágnes 
(push-open mágnes  00013700541) 
és a kínálatunkban már régóta 
megtalálható push open pántok  
( 00002701550 ) használatával al-

kalmassá tehető push open rend-
szer kialakítására. Ehhez mindössze 
a hagyományostól eltérő módon 
kell a vasalatot beszerelni. Fontos a 
szerelési rajzon lévő fúrástérkép ki-
alakítása, valamint az ajtó súlyának 

és méreteinek megfelelő Maxi kivá-
lasztása.  
Ezekhez kérjük, hogy az alábbiak-
ban szereplő fúrástérképeket, illetve 
táblázatokat használja. 

Nyomásra teljesen kinyíló változat

DPMB289 push-open mágnes
nyomásra nyíló ajtókhoz
 00013700541 

Ajtó magasság (mm)
Ajtó súly (kg)

Modell C 
  00003330030 

Modell D 
 00003330035  

Nyílásszög 75°

300  5,5–9,5 8,6–11,8
400  4,6–7,7 6,0–10,1
500  4,3–7,0 5,8–9,2
600  2,9–5,1 3,9–6,6
700  2,6–4,5 3,4–5,8
800  2,5–4,2 3,3–5,5
900  2,1–3,7 2,8–4,8
1000 2,0–3,4 2,7–4,4

Nyílásszög 90°

300 3,8–7,0 5,8–9,8
400 3,1–5,5 4,2–7,1
500  2,6–4,5 3,4–5,8
600 2,1–3,6 2,9–4,8
700 1,5–3,2 2,5–4,0
800 1,3–2,9 2,2–3,8
900 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 1,6–3,0

Nyílásszög 110°

300 3,5–6,1 5,1–7,8
400 2,7–4,6 3,4–5,0
500 2,3–3,7 3,0–4,9
600 1,8–3,1 2,5–4,2
700 1,6–2,7 2,2–3,5
800 1,8–3,1
900 1,4–2,9
1000 1,2–2,6

A két termék (Model C és D) ru-
góerejében tér el egymástól. A 
megfelelő vasalat kiválasztásában 
a táblázat nyújt segítséget, amely  
1 db Maxi vasalat alkalmazása ese-

tén érvényes. 2 vasalatnál (600 mm 
szélesség felett) az ajtók súlyát fe-
lezni kell.
Push-open pánttal és push-open 
mágnessel alkalmazandó.
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                                    75 °

                                    90 °

                                    110 °

Nyomásra nyíló, tetszőleges pozícióban megállítható  változat

Megváltozott szín
A 00007250150 cikkszámú (H061-49 
Csillag) gomb színe világosabb lett, 
ezért a termék új cikkszámon érhető 
el:  00007250151 

Újabb biztos láb szekrényeink alatt
A múlt hónapban bemutatott 415-ös 
lábunk után újabb minőségi szek-
rénylábat ismerhetnek meg kíná-
latunkból, amely nem csak könnyű 
állíthatóságával és jó teherbírási tu-
lajdonságaival, hanem rendkívül ked-
vező árával is kitűnik a tömegből. 

210 műanyag szekrényláb
szín: fekete
100 mm   00014102000 
120 mm   00014102010 
150 mm   00014102020 

Ajtó magasság (mm)
Ajtó súly (kg)

Modell C 
 00003330030 

Modell D 
 00003330035 

Nyílásszög 75°

300 7,0–14,0
400 5,0–11,5 7,0–12,5
500 4,7–8,4 5,5–10,5
600 4,3–7,8  4,7–8,4
700 4,0–7,5 4,3–8,0
800 3,6–6,2 3,9–7,3
900 3,4–5,8 3,5–6,7

1000 - -

Nyílásszög 90°

300 6,0–10,3 7,8–13,6
400 5,5–7,8 5,8–10,2
500 3,6–6,3 4,7–8,2
600 3,0–5,2 3,9–6,8
700 2,5–4,3 3,2–5,7
800 2,2–3,9 2,9–5,1
900  2,0–3,4 2,6–4,5
1000 1,8–3,1 2,4–4,1

Nyílásszög 110°

300 4,6–9,5 
400 3,8–7,0 4,6–8,7
500 3,1–5,8  3,7–6,5
600 2,6–4,7 3,1–5,8
700  2,3–4,1 2,8–4,5
800 2,0–3,8 2,4–4,1
900 2,1–3,9
1000 1,8–3,7

A két termék (Model C és D) ru-
góerejében tér el egymástól. A 
megfelelő vasalat kiválasztásában 
a táblázat nyújt segítséget, amely  
1 db Maxi vasalat alkalmazása ese-

tén érvényes. 2 vasalatnál (600 mm 
szélesség felett) az ajtók súlyát fe-
lezni kell.
Push-open pánttal és push-open 
mágnessel alkalmazandó.
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Átfogó élzáró kínálatunkat folya-
matosan fejlesztjük a hazai piacon 
népszerű bútorlap színeknek és a 
világpiacon elérhető jó minőségű és 
kedvező árfekvésű alapanyagoknak 
megfelelően. 2012-es termékkataló-
gusunk 6. fejezetében a különböző 
élzáró színek mellé feltüntettük az 
ajánlott, hazai piacon elérhető nép-
szerű bútorlapok kódját. A Forest 
cikkszámoknak az első 5 karakterét 
adtuk meg (pl. E3010), amely egy-
értelműen azonosította a termék 
színét. Az élzárók alapanyagát (Eco, 
ABS, PVC, papírvázas) külön pikto-
gramokkal jelöltük.
A szerteágazó választék könnyebb 
átláthatóságát segítendő egy Excel 
táblázatban foglaltuk össze jelenlegi 
kínálatunkat. Ebben a táblázatban az 

ajánlott bútorlap színek között a ha-
zai piacon még újdonságnak számí-
tó Kastamonu bútorlapok kínálatát 
is feltüntettük. Az alapanyag szerint 
csoportosított élzárók teljes Forest 
cikkszáma megjelenik a táblázat-
ban. Az alapanyagon belül további 
csoportosítást is felállítottunk: star 
(legnépszerűbb), standard és extra 
(különleges színek). A táblázatban 
a „Keresés…” (billentyű kombináció: 
Ctrl+F) funkcióval könnyedén ráke-
reshet bármely bútorlap kódra vagy 
Forest cikkszámra.
Az élzáró kínálatunk dinamikus fejlő-
désének köszönhetően a táblázatot 
folyamatosan aktualizáljuk a honla-
punkon.
Élzáró fejlesztési irányunk a maga-
sabb minőséggel rendelkező ABS 

alapanyagú termékek felé mutat 
illetve a legnépszerűbb színekben 
a nagyon kedvező árfekvésű PVC 
alapanyagú műanyag termékek ke-
rülnek bevezetésre. A bővülés mel-
let természetesen megmaradnak 
kínálatunkban az igen népszerű Eco 
alapanyagú élzárók is.

Élzáró kínálatunkat bemutató táblá-
zat letölthető az alábbi oldalról:
http://www.foresteu.com/web/
forest/letoltheto-katalogus
(Táblázatunk – az adatsérülés el-
kerülése végett - jelszóval védett. 
Megnyitáskor az „olvasásra” gomb-
ra kattintva tekinthető meg a doku-
mentum.)

Élzáróink komplex kínálata

Titus push csappantyú: Push open olcsón, egyszerűen
Az új Titus csappantyú ajtó és fiók-
szerkezetekhez egyaránt használha-
tó. Nagy előnye, hogy hagyományos 
pántokkal és fiókcsúszókkal szerel-
hető, finom nyomásra néhány cm-
re kinyitja az ajtót vagy a fiókelőt, 

amelyet ezután már könnyű tovább 
nyitni. A kereszt alakú szerelőtalp 
„Safety click” rendszere segítségével 
a szerkezetet egyszerűen a helyé-
re tudjuk pattintani, és ugyanilyen 
egyszerű leszerelni is. A csappantyú 

ütközője mélységben állítható, ami 
kismértékben pontatlan fúrás ese-
tén is tökéletes működést biztosít.  
A terméket az alábbi rajzok alapján 
kell szerelni. 

Push csappantyú
kereszt alakú szerelőtalppal
szín:inox
 00013700750 



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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Maximált  
szélesség
45SC-PO golyós csúszónk fiókok 
nyomásra történő nyitását teszi le-
hetővé. A fiókszerkezetek ezzel a 
csúszóval akkor működnek megfele-
lően, ha azok megnyomása középen 
történik. A szélesebb fiókoknál elő-
fordulhat, hogy az indítás nem kö-
zépre esik, a nyitási erő a két olda-
lon nem megfelelően oszlik el, így a 
fiók nem nyílik ki. Ennek elkerülése 
érdekében ezeket a csúszókat leg-
feljebb 600 mm szélességű fiókok 
szereléséhez ajánljuk.

Frissített katalógus KitchenDraw-hoz
A KitchenDraw az egyik legnépsze-
rűbb, legsokoldalúbb bútortervező 
hazánkban. Számos Forest terméke-
ket használó üzem, stúdió dolgozik 
ezzel a szoftverrel. 
A tervezőt használók és a szoftvert 
megvásárolni szándékozók bizonyára 
örömmel hallják, hogy a KitchenDraw 
Forest katalógusa év elején teljesen 
megújult, ezáltal most már lehető-
ség nyílik valamennyi, a látványterv 
szempontjából fontos Forest alkat-
rész betervezésére. A tervezés során 
az alábbi Forest termékekkel dolgoz-
hatunk:

• Valamennyi tömörfa frontunk
• Az összes PET szín
• Az összes magasfényű PVC
• Alumínium keretek
• Munkalapjaink java (86 szín)
• 40 féle fogantyú
Mindezt az új KitchenDraw által kí-
nált HD minőségben tehetjük meg. 
Az újdonságoknak köszönhetően a 
tervezés még izgalmasabb, a vég-
eredmény pedig még meggyőzőbb 
lesz!

További információ:  
www.kitchendraw.hu

Megszűnő ter-
mékeink listája

Helyesbítés

Megszűnő termékeink listája webol-
dalunkról tölthető le PDF formátum-
ban. A listát a letöltések/letölthető 
katalógus menüpontban érheti el.

A 00002302000-es cikkszámon sze-
replő RA037-es bútorgörgő helyes 
felfogató talp mérete: 42x42mm (a 
katalógus 5.123 oldalán szereplő 
28x28 mm helyett).

Megváltozott LED csatlakozók
FLS LED csíkjaink és a hozzájuk tartozó transzformátorok csatlakozója mó-
dosult, az új saru az AMP+ elnevezést kapta. Az új termékek megváltozott 
cikkszámon érhetőek el, és nem kompatibilisek a régi rendszerrel.

Termék név Paraméterek Új cikkszám Régi cikkszámok
FLS LED AMP ++ 0,5m 12V/2W  00015621202  00015621200, 00015621201
FLS LED AMP ++ 1,0m 12V/4W  00015621212  00015621210, 00015621212
FLS LED AMP ++ 1,5m 12V/6W  00015621222  00015621220, 00015621221
FLS W LED AMP ++ (vízálló) 0,5m 12V/2W  00015621302  00015621300, 00015621301
FLS W LED AMP ++ (vízálló) 1,0m 12V/4W  00015621312  00015621310, 00015621311
FLS W LED AMP ++ (vízálló) 1,5m 12V/6W  00015621322  00015621320, 00015621321
LED transzformátor ++ 5W  00015621912  00015621910, 00015621911
LED transzformátor ++ 15W  00015621922  00015621920, 00015621921

Megváltozott  
sarokmerevítő
Legutóbbi hírlevelünk azonos témájá-
hoz kapcsolódó kiegészítés, hogy a ka-
talógusunk 5.60 oldalán található dup-
la sarokmerevítőink mellett az 1-0093 
szimpla típus kupakjai is apró módo-
suláson estek át. A termékek új cikk-
számra kerültek, az alábbiak szerint: 
fehér   00003315310 
drapp   00003315311 
barna   00003315312 
fekete   00003315313 


