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Teljessé vált 2020-as 
munkalap választé-
kunk
Új, vékonyabb munkalapokkal, 46 új 
szín és 36 színazonos konyhai hátfal 
bevezetésével teljessé vált 2020-s 
munkalap választékunk.
Összesen már 207 (!) munkalap szín 
található már meg a kínálatunkban. 
Nem csak 38, hanem a legújabb 
trendekhez igazodva 16 és 12 mm 
vastag lapokkal, valamint színazonos 
konyhai hátfalakkal is bővült  a vá-
laszték. A komplexitást növeli, hogy 
több színből a 600 és 635 mm mély-
ség mellett 900 mm mély lapokkal 
is találkozhatunk. Legyen szó bármi-
lyen stílusról, igényről és megoldan-
dó feladatról, ebben a többszörösen 
összetett választékban mindegyikre 
tudunk választ adni.

Az új, 38 mm vastag munkala-
pok színe és mintázata az aktuális 
trendeknek megfelelően rendkívül 
valósághű márvány-, kő- és fa-
utánzatokból áll. Gyakran felmerül 
igényként konyhai szigetek kialakí-
tása. Ezt, a megszokott 600 mm-nél 
jellemzően mélyebb felületet vagy a 
minden munkalap színünkhöz elér-
hető laminát táblák megfelelő hor-
dozóanyagra préselésével vagy szé-
lesebb, 800, 900, 920 illetve 1200 
mm-es lapok segítségével alakíthat-
juk ki. Jelenleg 25 színben kínáljuk 
ezt a megoldást. 

Az eddig megismert négy, 12 mm 
vastag kompaktlemez munkalap 
kínálatunk további 8 színnel lett 
gazdagabb. A kompaktlemezek a 
modern bútorokon újabban egyre 
gyakrabban feltűnő vékony munka-
lapok ideális alapanyagai. Mivel tel-
jes keresztmetszetükben vízállóak, 
különösen alkalmasak víznek kitett 
helyek munkafelületének kialakítá-
sára (például fürdőszobákban a rá-
épített mosdókagyló alatti pulthoz).
Teljesen új elgondolásként, szin-
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tén a vékony munkalapok csapa-
tát erősítik a 16 mm vastag Egger 
PerfectSense topmatt munkala-
pok. Ezeknél a kemény MDF magot 
speciális bevonattal és fokozottan 
vízálló egyenes élzárással teszik 
elenállóvá és így akár konyhai mun-
kalap kialakítására is alkalmassá. A 
sima, szupermatt felület a legújabb 
konyhatervezési trendeket követi, 
ujjlenyomat-taszító tulajdonságok-
kal rendelkezik, tapintása bársonyo-
san meleg. Az elektron sugarakkal 
edzett festékfelület kopásálló, ütés-
álló.

A 12 és a 16 mm-es  lapokhoz 
egyránt elérhető összehúzó vasalat 
(cikkszámok:10013303010, illetve 
10013303000), amely a sarokmeg-
oldásoknál és a hossztoldásoknál 
segíti elő a lapok szerelését. 

Külön figyelmet érdemelnek a 
színazonos konyhai hátfalak. Ezek 
650 x 4100 mm méretben, 8 mm-
es vastagságban érhetőek el. Mind-
két oldalukon ellenálló laminát tábla 
található, jellemzően két különböző 
színben (ugyanazon tábla két külön-
böző munkalaphoz illeszthető). Se-
gítségükkel a gyorsan és egyszerűen 
lehet a munkalapokkal megegyező 
ellenállóképességű, tartós, harmo-
nikus és szép konyhai falburolatot 
létrehozni. Gyártói oldalról pedig 
egy kényes művelettel kevesebbre 
van szükség alkalmazásukkal: nem 
kell a törékeny laminát táblák prése-
lésével veszödni. Jelenleg 31 Egger 
színhez kínálunk színazonos konyhai 
laminát hátfalat, további 5 szín kizá-
rólag hátfalként érhető el.
A megújult választékot egy komplex 
munkalap kollekcióban foglaljuk ösz-
sze, amelyben nem csak a színek 6 x 
10 cm-es mintái, hanem nagymére-
tű (60 x 150 cm-es) darabok fotói is 
megtalálhatóak lesznek. A mintakol-
lekció március második felétől lesz 
elérhető.

A teljes termékválasztékért, az 
adatok, színek és nagyobb minták 
megtekintéséhez kérjük, keresse fel 
weboldalunkat!
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Jelentősen bővült az FDS Top Stays felnyíló vasalatok családja
FDS Top Stays felnyíló vasalatunk a tavalyi év egyik köz-
kedvelt újdonsága volt. Most - a vásárlói visszajelzések 
alapján - az eddigi egy felnyíló megoldás mellé egy na-
gyobb teherbírású változat és két újabb, eltérő funkciót 
ellátó változat is bevezetésre került.

FDS TSF pánt nélkül felnyíló vasalat
A már korábbról ismert Top Stays felnyíló vasalat na-
gyobb teherbírású változata. 
• Kivetőpánt nélkül szerelhető
• Korpusz szélesség: max 1800mm
• Korpusz magasság: 250-700mm
• 3D állíthatóság: minden irányban +-2mm
• Csillapított csukódás
• Minden ponton megállítható
• Állítható erősségű csukodás és nyitás
• 107°-os nyitásszög
• Szettben (jobbos és balos)

FDS TST vízszintes harmonika felnyíló vasalat
Új termékek többféle erősségben, két felnyíló ajtó 
együttes nyitására. A felnyíló ajtókat kivonja a munka-
térből, így nagy felületen, könnyen férhetünk hozzá a 
szekrények tartalmához.
Korpusz szélesség: max 1800mm
• Korpusz magasság: 590-880mm
• 3D állíthatóság: minden irányban +-2mm
• Csillapított csukódás
• Minden ponton megállítható
• Állítható erősségű csukodás és nyitás
• Szettben (szereléshez szükséges pántokkal)

FDS TSE felnyíló vasalat
Új termékek többféle erősségben. Akár egy vasalattal is 
megoldható a felnyíló ajtók mozgatása. 600 mm széles-
ség felett 2 db vasalat szerelése ajánlott, hogy elkerül-
jük az ajtók tekeredését.
• Korpusz szélesség: max 1800mm
• Korpusz magasság: 250-700mm
• 3D állíthatóság: minden irányban +-2mm
• Minden ponton megállítható
• Állítható erősségű csukodás és nyitás
• 107°-os nyitásszög
• Kivetőpánt szükséges a működtetéséhez

A teljes termékválasztékért és a műszaki adatlapok 
megtekintéséhez kérjük, keresse fel weboldalunkat!



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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Labrys - moduláris fiókrendszerező
Labrys fantázianéven mutatjuk be leg-
újabb, moduláris fiókrendszerzőnket.

A Labrys egy moduláris rendszerező 
konyhai fiókokhoz. Segítségével sa-
ját elképzelés szerint alakíthajuk fi-
ókjaink elrendezését, evőeszközeink 
tárházához testreszabva. Az antra-
citszürke és fehér színben elérhető 
alumínium profilokat tetszés szerinti 
méretre vághatjuk, és a megfelelő 
csatlakozók (toldó- és sarokele-
mek) és takarólécek alkalmazásával 
alakíthajuk ki a kívánt fiókbelsőt. 
Összeállítása egyszerű, a konfigurá-
ciók száma végtelen!

A teljes termékválasztékért és a 
műszaki adatlapok megtekintéséhez 
kérjük, keresse fel weboldalunkat!

Munkalap: F206 PT
Frontok: U702 PM, H3303 ST10


