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Fogantyú nélkül is 
vonzó: J-profilú ajtók

A minimál stílus magával hozta a fo-
gantyú nélküli megoldások megjele-
nését. A J-profilú ajtók bevezetésével 
egy újabb e stílushoz illeszkedő, le-
tisztult, praktikus megoldással talál-
kozhatnak kínálatunkban.
A jól ismert Gola rendszernél is 
diszkrétebb és homogénebb megol-
dást kínál az új ajtócsalád. Az ajtó-
lap élébe mart profil teszi lehetővé a 
frontok nyitását.
Az ajtók a kiváló szín-, felületi- és 
ellenálló tulajdonságait a korábban 
már óriási népszerűségnek örvendő 

Rendeléshez szükséges fontos tudnivalók J-profilú konfekcionált alkatrészek esetén:
szálirány mindig a „J” profilos oldal
maximális rendelhető méret: 2780 x 1170 mm
szállítási határidő: az írásbeli megrendeléstől számított kb. 2-3 hét
élzárás esetében a SZÁLIRÁNYOS oldal  FRONT oldalán található a „J” profil, erre nem kell külön élzárást kérni

Rendeléshez szükséges fontos tudnivalók kiegészítő sima, profil nélküli alkatrészek esetén:
maximális rendelhető méret: 2780 x 1110 mm
szállítási határidő: az írásbeli megrendeléstől számított kb. 2-3 hét

Színek:

5790L HG fehér magasfényű

5999L OP fehér szupermatt 5952 OP beige szupermatt 425 OP szürke szupermatt

567 HG fekete magasfényű 425 HG szürke magasfényű

PET fóliás bevonat biztosítja. Az éleket a fokozottan víz- és hőálló PU élzárással zárjuk le. Az ajtók teljesen egyedi 
méretekben, konfekcionálva készülnek. Az ajtólapok profilmarás nélkül kiegészítőnek - vagy akár önállóan alkalmaz-
va is -,  4 oldalon élzárt kivitelben is elérhetők.
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2462
acél 10008821280
matt fekete 10008821281

Fogasok

2463
acél 10008821290
matt fekete 10008821291

2434
nikkel 10008821300
szálcsiszolt acél 10008821301
matt fekete 10008821302

2435
nikkel 10008821310
szálcsiszolt acél 10008821311
matt fekete 10008821312

2422
nikkel és gumi 10008821320
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Elegáns, modern - új fogantyúk és fogasok kínálatunkban
A fogantyúk és a fogasok továbbra 
is meghatározó elemei a lakberen-
dezésnek, nem mindegy tehát, hogy 
milyen típust választunk otthonunk-
ba. Legújabb modelljeink az elegáns 
és modern irányvonalon nyújtanak 
időtálló megoldást.
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Fogantyúk

2457-110
acél 10007307100
matt fekete 10007307101

2457-206
acél 10007307110
matt fekete 10007307111

2457-334
acél 10007307120
matt fekete 10007307121

2464-16
acél 10007307130
matt fekete 10007307130

2464-24
acél 10007307140
matt fekete 10007307141
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2441-56
fekete nikkel 10007307150
nikkel 10007307151

2440-170
króm 10007307160
antikolt ezüst 10007307161
antikolt réz 10007307162

2439-32
króm 10007307170
antikolt ezüst 10007307171
antikolt réz 10007307172
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2447
matt fekete
94 mm 10007307180
190 mm 10007307190
350 mm 10007307200

2447
nikkel
202 mm 10007307220
266 mm 10007307230

2454-218
matt fekete 10007307240

2448-196
matt fekete 10007307250
matt fehér 10007307251

2448-356
matt fekete 10007307260
matt fehér 10007307261

1013-215
nikkel 10007307210
króm 10007307211



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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Flymoon Essence
A termék balos és jobbos változat-
ban, 45 cm-es és 60 cm-es sarok-
szekrény ajtókhoz egyaránt elér-
hető, a működtető mechanizmus 
külön megvásárolandó.

FLY45
kosár szett jobbos  10006215700
mechanizmus jobbos  10006215701
kosár szett balos  10006215705
mechanizmus balos  10006215706

FLY60
kosár szett jobbos  10006215710
mechanizmus jobbos  10006215711
kosár szett balos  10006215715
mechanizmus balos  10006215716

Sarok polcrendszer a Vibo Essence sorozathoz is

A fogantyú szerelése még sohasem volt ilyen egyszerű

A Vibo Essence fémrácsaink a leg-
magasabb minőségi kategóriát kép-
viselik. Most ez a sorozat egy új 
alaptaggal bővült. Az acél és üveg 
kombinációja, matt sötétszürke szí-
ne, kifinomult mechanizmusa és 
könnyű szerelhetősége teszi kiemel-
kedővé a Vibo Essence fémrácsokat. 
A design mellett tökéletes hozzáfér-
hetőség és átláthatóság jellemzi eze-
ket a termékeket. Az új sarokfémrács 
alkalmazásával a sarokszekrény 
tartalma könnyen hozzáférhetővé 
válik. Működtetése egyszerű a két 
szint külön-külön is nyitható, csu-
kódásuk csillapított. Egy konyhai 
sarokfémrács azoknak, akik sem a 
design sem a funkció terén nem sze-
retnének kompromisszumot kötni. 

Ha látványos és modern fogantyúkat szeretne a szekrényre szerelni, de ezt a feladatot szeretné a lehető legegysze-
rűbben letudni, akkor a három új, hátulról csavarozható fogantyú profilunk lehet az ön választása.
A három fogantyú más-más karaktert képvisel, közös azonban bennük, hogy szerelésük egyszerűen, az ajtólap há-
tuljához csavarozva történik, és mindegyiket lehet a standard ajtóméretek (398, 498, 598 mm) teljes szélességében 
vagy akár az ajtólap felső élét csak részben takarva alkalmazni.

A349
szín: acélszürke eloxált

398 mm 10007654210
498 mm 10007654220
598 mm 10007654230

A352
szín: inox
398 mm 10007654110
498 mm 10007654120
598 mm 10007654130

A353
szín: fényes alumínium
398 mm 10007654010
498 mm 10007654020
598 mm 10007654030


