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Tondino: vidám és 
sokoldalú fogas 
gyerekeknek

Új fogascsaládunk vidám megjele-
nésével biztosan a gyermekek ked-
vence lesz. Azonban nem csak a kül-
ső tulajdonságai ilyen megnyerőek.
A színes és mosolygós arc gyorsan a 
gyermekek kedvencévé teszi ezeket 
a fogasokat. Formai kialakításában 
is gyermekbarát: nincsenek sar-
kok, élek, minden lekerekített, hogy 
védje a kicsiket és nagyobbakat az 
esetleges sérülésektől. Alkalmazá-
suk ezért óvodákban, iskolákban is 
praktikus lehet. Választékunkban 4 
uni és 4 fantázia színnel találkozhat-
nak.
A fogasok szerelése egyszerű, te-
herbírásuk pedig kiemelkedő: füg-
gőleges terhelés esetén akár 300 
kg-ig terhelhetőek.

szín cikkszám
1. piros 10008829000
2. kék 10008829001
3. zöld 10008829002
4. sárga 10008829003
5. focilabda 10008829020
6. Amerika 10008829021
7. virág 10008829022
8. pillangó 10008829023Ø120
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Nagy nyitási szög, kitűnő állíthatóság - T-type sarokszekrény pánt
A Titus T-type pántcsalád egy újabb, 
praktikus és remekül szerelhető tag-
gal, a sarokszekrénypánttal bővült. 
Az új pánt minden korábbinál na-
gyobb nyitási szöget, jobb kezelhető-
séget és állíthatóságot nyújt.

A pánt nyitáskor két állásban rög-
zíthető. Az egyik esetben - ha csak 
a sarokszekrény külső tartalmához 
szeretnénk hozzáférni - az „A” jelű aj-
tót 70 fokig nyithatjuk, míg a „B” jelű 
második ajtó zárva marad. Már így 
is szinte teljes hozzáférést kapunk a 
szerkénybelsőhöz.

Ha mindkét ajtót nyitjuk, akkor az 
„A” ajtó 25 fokos szögben rögzül, 
és mindkét ajtó egyként nyílik. Ez 
egyszerűbb nyitást tesz lehetővé, 
és meggátolja, hogy a szomszédos 
szekrénytestekhez hozzáüssük nyi-
tás közben.

A pánt széles állíthatósági tartomá-
nya (+-6 mm) lehetővé teszi a precíz 
szerelést, minden korábbinál szebb 
és pontosabb eredményt adva ezzel.

A sekély fazékmélységnek (11 mm) 
köszönhetően már 16 mm-es ajtó-
vastagságtól (egészen 25 mm-es 
vastagságig) szerelhető.

A T-type pántoktól már megszo-
kott magas minőség és a 3 irány-
ból felpattintható klippes pántszár 
a legmagasabb minőség érzetét 
biztosítják - mind a szerelés mind a 
felhasználás során.

721.0PL0.650.00
Önzáró sarokszekrénypánt
Sarokszekrények ajtóihoz
Szerelhető a T-type gyorsszerelő
pántalátétekkel.
Javasolt pántalátét mérete:  
H= 2 mm, ha K= 3-6 mm
10002804350



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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FGV Slowmotion Delta - Csillapító 175 fokos pánthoz
A Slowmotion Delta egyszerű megol-
dást kínál az FGV 175 fokos pántjá-
nak csillapított csukódásához.
A csillapítót a pántszárra csak rá 
kell pattintani, és máris egy kitű-
nő csillapítású, csendesen működő 
pántot kapunk. A csillapító bármikor 
eltávolítható. A termékből általában 
elég egyet ajtónként felszerelnünk, 
lehetőség szerint az alsó pántra pat-
tintva azt. 2 csillapító alkalmazása 
1000 mm-nél magasabb, jellemző-
en 3 pánttal szerelt ajtóknál lehet 
szükséges.
Cikkszáma: 10002851920


