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Melyik magasfényű 
(illetve szupermatt) 
felületet válasszam?
A magasfényű illetve a 
szupermatt ajtó még mindig a 
legkedveltebb választás, ha mo-
dern bútorban gondolkodunk. 
Felmerül ugyanakkor a kérdés, 
hogy a kínálatunkban szereplő 
három, különböző technológiá-
val gyártott alapanyagból me-
lyiket is válasszuk? Vajon az ak-
ril, az Egger PerfectSense vagy 
a PVC fóliás termék fog legjob-
ban megfelelni az igényeknek?
Az alábbiakban ennek a kérdés-
nek az eldöntéséhez szeretnénk 
segítséget nyújtani.

Elöljáróban fontos megemlíteni, 
hogy ezen termékeket kizárólag 
függőleges elemek, alapvetően 
front felületek (vagy nem nagy 
igénybevételnek kitett falburkola-
tok) kialakítására ajánljuk, felüle-
ti ellenálló képességük ennek az 
igénybevételnek felel meg.

Ezt a termékcsoportunkat jellem-
zően konfekcionált, tehát méretre 
szabott, élzárt formában értékesít-
jük, amelynek gyártási határideje 

egy hét. Cégünknél az egyenes 
élzárás során minden esetben 
PU technológiát alkalmazunk, 
amelynek köszönhetően a készter-
mék lezárt éle fokozottan víz- és 
gőzálló lesz akár magas hő terhe-
lés mellett is. Mindezeken túl még 
a késztermék esztétikai értéke is 
kiemelkedő, hiszen minimális ra-
gasztási fuga lesz a végeredmény. 
Élanyagnak jellemzően 1,0 mm 
vastagság körüli színazonos mű-
anyag alapanyagú terméket aján-

lunk, de természetesen tetszőle-
ges kombinációt is lehet rendelni.
Alap tulajdonságként mindhárom 
termékcsaládról elmondható, hogy 
MDF hordozórétegre kerül a fe-
lületi minőséget biztosító bevonat. 
Ennek a homogén alapanyagnak 
köszönhető, hogy a forgácslap 
alapra készült hasonló termékek-
hez képest egyenletesebb felületi 
minőséget lehet elérni.

A legegyenletesebb, tükörsima, tö-
kéletes felületre vágyó felhaszná-
lóknak egyértelműen az akril bo-
rítású termékeket ajánljuk. A 
színoldali 1,5 mm vastagságú akril 
borítás következtében mély színél-
ménnyel és kitűnő tükröződéssel 
gazdagodik a bútor tulajdonosa. 
A használat során idővel keletke-
ző esetleges felületi sérüléseket, 
karcokat pedig a későbbiekben a 
vastagabb felületnek köszönhető-
en polírozással akár el is tudjuk 
tüntetni. A termék használati érté-
két a színazonos, gyöngy felületű 
hátoldal is növeli. A terméket ter-
mészetesen színoldali védőfóliával 
szállítjuk, amelynek eltávolítása 
után – az akril felületi réteg tulaj-
donságából adódóan – a végleges 
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felületi keménységet 48 óra eltel-
tével éri el a frontfelületünk (ezt 
mindenképpen várjuk ki, még az 
első tisztítással is!). A terméket 
raktárkészletről jelenleg 10 fajta 
uni színben lehet megrendelni.

Az Egger mérnökei a PerfectSense 
termékénél lakkozásos technoló-
giával emelték új magaslatokba 
a laptermékek fényvisszaverő tu-
lajdonságát, sőt akár szupermatt 
felületű terméket is tudunk itt 
választani. A színoldalt egyedül-
álló UV-lakk bevonattal látta el a 
gyártó, amely egyszerre bírja a 
megterhelést és védi a felületet, 
hogy hosszabb idő elteltével is a 
lakóterünk dísze maradjon az ez-
zel a fronttal ellátott bútorelem. A 
lakkozás tulajdonságának köszön-
hetően melegebb felületi hatás 
sugárzik a termékből. Szupermatt 
termékeknél különleges, ujjlenyo-

matnak ellenálló tulajdonsággal 
bíró uni dekorokkal találkozunk. 
Hátoldalon színazonos gyöngy fe-

lületű borítást kaptak a lapok. 6 
fajta uni magasfényű termék mel-
lett 8 fajta szupermatt termékből 
tudunk választani, amelyek szín-
ben megegyeznek az Egger azo-
nos kódú bútorlapjaival. A mai 
trendekhez igazodva a fehér szín 
két árnyalatban is elérhető mind-
két felületi minőségben.

Legszélesebb színválasztékkal a 
PVC fóliával borított laptermékek-
nél találkozunk. Itt az előzőekben 
megszokott uni színek mellet fa 
és strukturált felületek is megta-
lálhatóak. A 39 fajta magasfényű 
lapféleség mellett további 9 szín 
szupermatt felülettel is elérhető. 
A 0,5 mm-es PVC fólia bevonat 
kellő ellenállást biztosít a termék-
nek a rendeltetésszerű használat 
esetén. A homogénen sima felület 
terén tett kompromisszumokért és 
a minden esetben gyöngy fehér 
hátoldalért megfelelően kárpótol-
ja a végfelhasználót a verhetetlen 
ár-érték arány.

A fentebb kifejtett tulajdonsá-
gok remélhetőleg kellő segítséget 
nyújtanak abban, hogy a terve-
ző, kivitelező és megrendelő kel-
lő körültekintéssel tudja kiválasz-
tani a számára legmegfelelőbb 
magasfényű illetve szupermatt 
frontfelületet a Forest Hungary 
Kft. kínálatából.



A Forest Hungary Kft. hírlevele 3 XX. évfolyam, 2. szám - 2018. február

Megújult push-open FDS fiókunk
A nyomásra nyíló ajtók és fió-
kok divatja továbbra is töretlen, 
sokan szeretik ezt a sallang-
mentes, letisztult formavilágot, 
amelyet ez a rendszer kínál ne-
künk. 

Eddig azonban a tervezés terén 
kompromisszumokat kellett köt-
nünk, hiszen az FDS-DF PO nyo-
másra nyíló, duplafalú acéllemez 
fiókoldalunk szerelését legfeljebb 
600 mm szélességig és 20 kg-os ter-
helésig ajánlotta cégünk. A termék 
gyártója - a folyamatos termékfej-
lesztés eredményeként -  új, jelen-
tősen jobb termékkel jelentkezett a 
piacon, amelyet természetesen mi is 
bevezettünk kínálatunkba. 

Az új, FDS-DF PO-S rendszernek 
nemcsak a csúszója, hanem a rend-

szer részét képező szinkronizáló rúd 
(erre utal az S betű a megnevezés 
végén) is jobb működést és nagyobb 
teherbírást garantál. Az ajánlott leg-
nagyobb beépítési szélességi méret 
900 mm-re nőtt, a fiókok pedig már 
40 kg-ig terhelhetők. Fontos meg-
jegyezni azonban, hogy mindezért 
csak a külön rendelhető szinkroni-
záló rúd szakszerű beépítése mellett 
vállal cégünk garanciát! A szinkroni-
záló rúd alkalmazásával a nem pon-
tosan középen megnyomott fiókok 
is gördülékenyen nyílnak, így kisebb 
odafigyelést igényel a mindennapi 
használatuk. 

Az új termék szürke színben, 6 féle 
mélységi és 3 magassági méretben, 
már raktárkészletről elérhető. Jöhet-
nek tehát a nagyobb fiókok!

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a 
legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hát-
falak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámon és cikknéven leadott 
rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!

hosszúság(mm) FDS-DF PO-S A FDS-DF PO-S B FDS-DF PO-S D
300 00006631601  
350 00006631611 00006631711 00006631811
400 00006631621 00006631721 00006631821
450 00006631631 00006631731 00006631831
500 00006631641 00006631741 00006631841
550 00006631651 00006631751 00006631851

FDS-DF PO-S 
szinkonizáló rúd

PO-S fiókrendszereknél a két oldalon 
elhelyezkedő fióksínek egyidejű záró-
dását, illetve kilökését biztosítja.
Keresztrúd hossza: 1100 mm

00006631590

FDS-DF PO-S push-open duplafalú acéllemez fiókoldal
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Ágyvasalatok kínálatunkban
2017 év végén már ágyvasalatokkal, 
mint új termékcsoporttal is találkoz-
hatnak kínálatunkban. Első lépés-
ben három alap vasalatot vezettünk 
be, választékunkat azonban a jövő-
ben a vásárlói visszajelzések alapján 
szeretnénk tovább bővíteni.

3361.0000.30 ágyvasalat

4 sarokhoz

00003400000

3892.0000.30 ágyvasalat 

középső pár

00003400100

3366.0000.30 ágyvasalat

állítható középső pár

00003400200

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a 
legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hát-
falak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámon és cikknéven leadott 
rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!
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Polctartók egyszerűen

Helyszűkében lévőknek ajánljuk

Új, egyszerűen szerelhető polctar-
tókat vezettünk be kínálatunkba. 
A fém tartórész falhoz és polchoz 
történő rögzítése után a műanyag 
takaróburkolatot egyszerűen csak 

rácsúsztatjuk a tartóra és máris 
egy esztétikus, stabil polcrögzítést 
kaptunk - kedvező áron! A polctar-
tók három színben elérhetők, így ki 
tudjuk választani a polcunkhoz leg-

inkább illeszkedőt.
Legfeljebb 350 mm mély polcokhoz 
ajánljuk.

Hazánkban sok kis lakás található, 
ahol folyamatosan fejtörést okoz a 
szűkös helykínálat. Itt minden olyan 
megoldás jól jön, ami a komfortot és 
a kihasználtságot úgy tudja növelni, 
hogy közben helyet takarít meg. Egy 

ilyen termék a kínálatunkban a most 
megjelent lehajtható konzol. Kisebb 
reggeliző pulttok, ideiglenes tárolók 
alakíthatók ki segítségével. Amikor 
nincs szükség a tárolófelületre, a 
konzol végén egy kapcsoló benyo-

másával egyszerűen lehajtjuk azt. 
Szerelése és kezelése egyszerű. 
Legfeljebb 400 mm mély lapokhoz 
ajánljuk.

39106 polctartó

barna  00013504000
fehér  00013504001
beige  00013504002

39102 lehajtható konzol

rendelhető: párban

fehér 00013504100

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a 
legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hát-
falak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámon és cikknéven leadott 
rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!
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Kábelkivezetők másképp
Új, modern megjelenésű kábelkive-
zetőkkel frissítettük kínálatunkat.

Kábelkivezető 30129

anyag: fém
átmérő: 60 mm

króm  00010400100

Kábelkivezető 30134

anyag: alumínium
méret:150 x 81 x 28 mm

alumínium 00010400200

Kábelkivezető 30135

anyag: alumínium
méret: 80 x 80 x 25 mm

alumínium 00010400300

Cikkszámaink és cikkneveink 2018. január 1-től megváltoztak. A cikkszámok első, vagy első két karaktere módosul az alábbiak szerint: 0->1 (a 
legtöbb termékünk ide esik, pl. 0007550000 helyett 10007550000), B->2 (bútorlapok, pl. B0010104181 helyett 20010104181), BH->21 (hát-
falak, pl. BH010108000 helyett 21010108000), E->3 (élzárók, pl. E0010212850 helyett 30010212850). A régi cikkszámon és cikknéven leadott 
rendeléseket természetesen továbbra is elfogadjuk és feldolgozzuk. Honlapunkon még a régi cikkszámokat láthatja!



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
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Új élzárók Falco lapokhoz

Jelölősablon  
FDS termékekhez

Gardróblift  
csillapítással

Jobb minőségű 
lapostiplik

Népszerű Falco bútorlapokhoz vezet-
tünk be színazonos ABS élzárókat. 
Az alábbi táblázatban található ter-
mékek már raktárkészletről elérhe-

tőek, de lehetőség van egyedi szé-
lességek illetve ragasztózott kivitel 
rendelésére is.

Újabb taggal bővült az FDS sablon-
jaink sora. Az új sablon nemcsak az 
egymás alatt elhelyezkedő fiókcsú-
szók (FDS-DF, FDS-DF PRO, FDS-
RCS, FDS-FF) szerelését gyorsítja 
meg jelentősen, hanem akár az FDS 
pánttalpak feljelöléséhez is használ-
ható. Elég csak a korpusz élén ütköz-
tetni, és már jelölhetjük is a furatok 
helyeit! Cikkszáma: 00006630485

14105 kódszámú gardróbliftjeink 
ezentúl csillapított behúzással érhe-
tőek el, változatlan áron! 

680-870 mm  00004310000
870-1250 mm  00004310010

Új, a korábbinál jobb minőségű 
lapostiplivel találkozhatnak kínála-
tunkban. 

Cikkszáma: 00003320200

színkód szín lapkód 0,4/21 mm 2,0/21 mm 2,0/42 mm
E5083 Biofenyő F: 410 FS24 E5083215210 E5083255210 E5083255420

E6168 Sötét wenge F: 0854 FS15 E6168215210 E6168255210 E6168255420

E5832 Gyöngy calobra F: 616 FS08 E5832215210 E5832255210 E5832255420

E3138 Tobacco új bükk F: 619 FS08 E3138215210 E3138255210 E3138255420

E4596 Világos monaco tölgy F: 623 FS22 E4596215210 E4596255210 E4596255420

E4597 Krém monaco tölgy F: 624 FS22 E4597215210 E4597255210 E4597255420

Ismét frissítettük katalógusunk fejezeteit
Katalógusunk nem csak nyom-
tatott formában érhető el, ha-
nem weboldlalunkról is letölthe-
tő PDF formátumban, egyben 
vagy akár fejezetenként is. 
Korábban az első öt fejezet PDF 

anyagát frissítettük honlapun-
kon, most pedig újabb 10 fejezet 
újult meg, ami azt jelenti, hogy 
a megszűnő termékeket kivettük, 
míg az újdonságokat megjelení-
tettük katalógusunk hasábjain. 

A mindennapi munkát nagyban 
megkönnyíti, ha az új fájlokat le-
töltve azokkal dolgozunk, hiszen 
friss információk állnak rendelke-
zésünkre a megszokott, áttekint-
hető formában.


