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Fogantyúk stíluskavalkádja
Fogantyúink választéka egyedülálló
a piacon. Ezt, a közel 2000 terméket felölelő szortimentet a megújulás és a folyamatos bővülés jellemzi. A régebbi, divatjamúlt modellek
megszűntetése mellett mindig új
formákat, színeket és anyagokat kí-

nálunk, amelyeknek köszönhetően
fogantyúink minden környezetben
magtalálják méltó helyüket. Külön
figyelmet érdemel a titanium, mint
új szín megjelenése. Néhány korábbi, sikeres formát ebben a színben
is megtalálhat mostantól választé-

kunkban.
Most ismét egy újabb változatos
csokrot nyújtunk át önnek, válogasson belőle kedvére! Következő hírlevelünkben ismét újabb fogantyúkkal
találkozhat, így abba is érdemes lesz
belelapozni.
C382A
furattáv: 320 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500760
00007500762
00007500767

C382C
furattáv: 160 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500770
00007500772
00007500777

C387A
furattáv: 224 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500780
00007500782
00007500787

C387B
furattáv: 160 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500790
00007500792
00007500797

C387C
furattáv: 96 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500800
00007500802
00007500807

C388B
furattáv: 128 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500810
00007500812
00007500817

C388C
furattáv: 64 mm
anyag: fém
matt króm
matt nikkel
titanium

00007500820
00007500822
00007500827
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C303A
furattáv: 192 mm
anyag: fém
titanium
00007500087

C303B
furattáv: 160 mm
anyag: fém
titanium
00007500097

C303C
furattáv: 128 mm
anyag: fém
titanium
00007500107

C307
furattáv: 128 mm
anyag: fém
titanium
00007500137

C347A
furattáv: 320 mm
anyag: fém
titanium
00007500257

C347B
furattáv: 160 mm
anyag: fém
titanium
00007500267

T-513 panda
anyag: gumi
00007611130

T-514 elefánt
anyag: gumi
00007611140

BR-170
furattáv: 32 mm
anyag: fém
antik
00007700100

EM-603
furattáv: 32 mm
anyag: fém
csillámos króm 00007700060

EM-603
furattáv: 96 mm
anyag: fém
csillámos króm 00007700070

BR-170
furattáv: 160 mm
anyag: fém
antik
00007700110

BR-189
furattáv: 128 mm
anyag: fém
matt króm
00007700121

BR-189
furattáv: 128 mm
anyag: fém
matt nikkel
00007700122

BR-189
furattáv: 192 mm
anyag: fém
matt nikkel
00007700142

BR-512
furattáv: 32 mm
anyag: fém
sötétbarna
00007700183

BR-512
furattáv: 32 mm
anyag: fém
krém
00007700182

BR-512
furattáv: 32 mm
anyag: fém
matt króm
00007700181
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Teret adnak a tervezéshez
Újabb élethű munkalapokkal találkozhatnak kínálatunkban. Az új
színek szinte megszólalásig hasonlítanak az ihletet adó fa és kő min-

tázatokra. A lapok és kiegészítőik
(laminátcsíkok, lamináttáblák, vízzárók) raktárkészletről rendelhetők.

H3012 Cocobolo natur ST22
munkalap
00012554450
lamináttábla 00011330480
laminátcsík
00005020310
vízzáró
00015801695
vízzáró ecs.
00015710220

F211 Marmo Amalvi Brown ST9
munkalap
00012554460
lamináttábla 00011330490
laminátcsík
00005020320
vízzáró
00015801700
vízzáró ecs.
00015710250

H1137 Br/Black Ferrara Oak ST11
munkalap
00012554470
lamináttábla 00011330500
laminátcsík
00005020330
vízzáró
00015801705
vízzáró ecs.
00015710260

F214 Peacock Slate ST10
munkalap
00012554480
lamináttábla 00011330510
laminátcsík
00005020340
vízzáró
00015801710
vízzáró ecs.
00015710230

F405 Galaxy Beige ST82
munkalap
00012554490
lamináttábla 00011330520
laminátcsík
00005020350
vízzáró
00015801715
vízzáró ecs.
00015710230

F385 Cement ST10
munkalap
00012554500
lamináttábla 00011330530
laminátcsík
00005020360
vízzáró
00015801720
vízzáró ecs.
00015710210

H3332 Nebraska Oak Grey ST10
munkalap
00012554510
lamináttábla 00011330540
laminátcsík
00005020370
vízzáró
00015801725
vízzáró ecs.
00015710220

H1150 Authentic Oak Grey ST10
munkalap
00012554520
lamináttábla 00011330550
laminátcsík
00005020380
vízzáró
00015801730
vízzáró ecs.
00015710220

H1151 Authentic Oak Brown ST10
munkalap
00012554530
lamináttábla 00011330560
laminátcsík
00005020390
vízzáró
00015801735
vízzáró ecs.
00015710250

F403 Vulcano Brown ST10
munkalap
00012554540
lamináttábla 00011330570
laminátcsík
00005020400
vízzáró
00015801740
vízzáró ecs.
00015710220

F402 Vulcano Grey ST10
munkalap
00012554550
lamináttábla 00011330580
laminátcsík
00005020410
vízzáró
00015801745
vízzáró ecs.
00015710260
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Még komplexebb lett az FDS fiókrendszerek választéka
FDS fiókrendszereink kiváló ár-érték
arányukkal nagyszerű lehetőséget
adnak az igényes gyártóknak és felhasználóknak, hogy a lakás minden
területén gördülékenyen működő,
esztétitkus és sokoldalú fiókokat
használjanak a bútorokban. A rendszer ma már olyan összetett, hogy
tagjait csak felsorolva is egy hos�szabb listát kapunk (és akkor még
nem is említettük a csúszók hosszbeli változatosságát!). A kínálat
most ismét tovább teljesedik, hiszen
a duplafalú fiókoldalak már nyomásra nyíló, ún. push-open változatban,
mindhárom magassági méretben
elérhetők, valamint adapterek segítségével üveg fiókmagasítót is
beépíthetünk fiókjainkba. Ezen túl a
rejtett csúszók választéka egy árban
verhetetlen, részlegesen kihúzható,
adapteres csúszóval is gazdagabb
lett. Az újdonságokat a rendszer
már ismert tagjainak felsorolása
után mutatjuk be részletesen.
Duplafalú fém fiókoldalak
és kiegészítőik
FDS-DF A - teljes kihúzású, önbehúzós, csillapított kihúzású és csukódású, dupla falú fém fiókoldal,
rejtett sínnel
FDS-DF B - magasítóval ellátott,
teljes kihúzású, önbehúzós, csillaa szekrénytest homlokéle

pított kihúzású és csukódású, dupla
falú fém fiókoldal, rejtett sínnel
FDS-DF D - dupla magasítóval ellátott, teljes kihúzású, önbehúzós,
csillapított kihúzású és csukódású,
dupla falú fém fiókoldal, rejtett sínnel
FDS-DF SW1 - perforált oldalszárny
FDS-DF B magasított fiókoldalakhoz
FDS-DF SW2 - perforált oldalszárny
FDS-DF D magasított fiókoldalakhoz
FDS-DF RT rúdtartó magasított fiókoldalakhoz
FDS-DF DRT - dupla rúdtartó
magasított fiókoldalakhoz
FDS-DF PT - dupla palacktartó
adapter
FDS-DF KR1 - keresztrúd
FDS-DF KR2 - keresztrúd, 2 db
végzáróval
FDS-DF OT - osztórúd tartó
FDS-DF KRT - keresztrúd tartó
FDS-DF SW-hez
FDS-BRF - előlaprögzítő belső fiókok kialakításához
FDS-BFE - előlap belső fiókokhoz
Rejtett görgős fiókcsúszó
rendszerek
FDS-RCS - Rejtett görgős fiókcsúszó rendszer fa fiókokhoz; teljesen
kihúzható, önbehúzós, csillapított
kihúzású és csukódású
FDS-RCSA - Rejtett görgős fiók-

csúszó rendszer fa fiókokhoz, előlaprögzítő adapterrel, részlegesen
kihúzható, önbehúzós, csillapított
csukódású
FDS-RCS PO - Push-open működéssel, rejtett görgős fiókcsúszó
rendszer, fa fiókokhoz, előlaprögzítő adapterrel, teljesen kihúzható,
önbehúzós, csillapított kihúzású és
csukódású

FDS-DF PO A
Duplafalú acéllemez fiókoldal pushopen működéssel, teljes kihúzású,
csillapított kihúzású
teherbírás: 40 kg
szín: szürke
300 mm 00006631600
350 mm 00006631610
400 mm 00006631620
450 mm 00006631630
500 mm 00006631640
550 mm 00006631650
FDS-DF PO B
Duplafalú acéllemez fiókoldal oldalmagasítóval, push-open működéssel, teljes kihúzású, csillapított
kihúzású
teherbírás: 40 kg
szín: szürke
350 mm 00006631710
400 mm 00006631720
450 mm 00006631730
500 mm 00006631740
550 mm 00006631750
FDS-DF PO D
Duplafalú acéllemez fiókoldal dupla
oldalmagasítóval, push-open működéssel, teljes kihúzású, csillapított
kihúzású
teherbírás: 40 kg
szín: szürke
350 mm 00006631810
400 mm 00006631820
450 mm 00006631830
500 mm 00006631840
550 mm 00006631850
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FDS-DF URE
Első üvegrögzítő
FDS-DF D fiókokhoz
rendelés: párban
szín: szürke
00006630380
FDS-DF URH
Hátsó üvegrögzítő
FDS-DF D fiókokhoz
rendelés: párban
szín: szürke
00006630385
Üvegméret: 4 x 98 x NL-40 mm
Savmart üveg a fiók mélységének
megadásával cégünktől is rendelhető

FDS-DF RCSAR
Rejtett görgős fiókcsúszó rendszer,
fa fiókokhoz, előlaprögzítő adapterrel
Részlegesen kihúzható, önbehúzós,
csillapított kihúzású és csukódású,
precíz, irányított megvezetés
magassági állítás: +3 mm
teherbírás: 25 kg
Rendelés: garnitúrában
Maximális oldalvastagság: 16 mm
300
350
400
450
500
550

mm
mm
mm
mm
mm
mm

00006630800
00006630810
00006630820
00006630830
00006630840
00006630850
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Bliszteres kiszerelésben
A 2012 októberében bemutatott
rugalmas ütközőink és csúsztatószegeink a lakossági elvárásoknak
megfelelve már könnyen kezelhető

bliszteres csomagolásban is elérhetők. A kiszerelések a leggyakoribb
felhasználói igényekhez igazodnak.
Rugalmas ütközők
7 x 15 mm 25 db
13 x 4 mm 20 db
22,3 x 10,1 mm 9 db
20,5 x 7,5 mm 9 db

00013700301
00013700331
00013700341
00013700361

Csúsztatószegek
24 mm szeggel 8 db (Fehér)
00015506100
24 mm szeggel 8 db (Barna)
00015506101
24 mm csavarral 8 db (Fehér)
00015506110
24 mm csavarral 8 db (Barna)
00015506111
25 mm szeggel 8 db (Fém)
00015506120
25 mm szeggel 8 db (Fehér)
00015506130
25 mm szeggel 8 db (Barna)
00015506131
25 mm szeggel 8 db (Fekete)
00015506132

Szerelési segédlet a Nevato polcrendszerhez
A mellékelt ábrák segítséget nyújtanak az előző hírlevelünkben bemutatott Nevato polcrendszerek tervezéséhez és szereléséhez.
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Megváltozott rádiusz

Erősebb
szekrénylábak

Az alábbi munkalapjaink rádiusza
megváltozott, az új rádiusz 6 mm.
A termékek színe megegyezik a korábbiakkal.
Munkalap név
E02-015 Chip Sand
E09-109 White
E01-002 Marb.Carrara
E11-160 Marb.Mar.
E02-004 Beech
E02-029 Cherry
E02-020 Stone Sand
E02-021 Mar.Certosa
E02-031 Zebrano

Régi cikkszám
00012556001
00012556010
00012556020
00012556031
00012556040
00012556051
00012556501
00012556521
00012556531

Új cikkszám (r=6)
00012556002
00012556011
00012556021
00012556032
00012556041
00012556052
00012556502
00012556522
00012556532

Megszűnő alumínium keretprofilok
A SAS 002, 004, 005, 008 alumínium keretprofilok előállítását a gyártó megszűntette. Helyette ajánljuk a
saját konfekcionáló üzemünk kiváló
minőségű alumínium keretprofiljait,

amelyek megnyerő áron, szálban
vagy méretre konfekcionálva is elérhetőek (katalógusunk 1.57-1.59.
oldala)

Élzáró gép eladó

Csavartakaró
változások

Jó
műszaki
állapotban
lévő
Brandt KDF 680 2C PU típusú
élzáró gépünk eladó. Érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet:
Rávai Mihály
raktár- és termelési vezető
telefon: +36 30/300-8999
e-mail: ravai.mihaly@foresth.hu

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

19176-os szekrénylábunkat fokozatosan, a raktárkészlet függvényében egy erősebb konstrukciójú, az
igénybevételnek jobban ellenálló
lábra cseréljük, amely 19548 néven kerül forgalomba. Az új lábak az
alábbi cikkszámokon rendelhetők.
Készletinformációért hívja értékesítésünket!
80 mm króm
80 mm matt króm
80 mm nikkel
80 mm matt nikkel
100 mm króm
100 mm matt króm
100 mm nikkel
100 mm matt nikkel
120 mm króm
120 mm matt króm
120 mm nikkel
120 mm matt nikkel
150 mm króm
150 mm matt króm
150 mm nikkel
150 mm matt nikkel

Öntapadós műanyag csavartakaróink nagy részének alapanyagául 0,4
mm-es élzáróink szolgálnak, ezért
színük és anyaguk azonos. Élzáró kínálatunk fejlesztésével, ahogy egyre
több ABS alapanyagú szín jelenik
meg a szortimentben, a csavartakarók választéka is átalakul. Több
színnél az eddigi ECO alapanyagot
ABS váltja fel. Ennek eredményeképpen a színek is kis mértékben eltérhetnek a korábban megszokottól.
Mivel élzáró programunk fejlesztése
során kiemelt figyelmet fordítunk a
színazonosságra, így természetesen csavartakaróink a jövőben is a
lehető legjobban utánozzák az eredeti bútorlap színét és rajzolatát. A
változások a termékek cikkszámait
nem befolyásolják.

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

00014110530
00014110531
00014110532
00014110533
00014110540
00014110541
00014110542
00014110543
00014110550
00014110551
00014110552
00014110553
00014110560
00014110561
00014110562
00014110563

