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Több mint fényforrás
A modern világítástechnika jóval 
több, mint fényforrás. A formaterv-
nek legalább akkora szerepe van ma 
már a lámpáknál, mint az energia-
takarékos és hatékony megvilágítás-
nak.

Különösen igaz ez, ha a lakberende-
zést alapvetően meghatározó búto-
rokról beszélünk. Ebben az esetben 
a világítás feldobja a bútor megjele-
nését, erősíti az összhatást a lakás 
többi elemével.

Új bútorvilágításaink egytől egyig az 
ütős formatervet a lehető legmoder-
nebb műszaki tartalommal ötvözik, 
így válva az igényes bútorok megke-
rülhetetlen elemeivé.

KPAD SDM

LED lámpa, infra kapcsolóval, szabá-
lyozható fényerővel, transzformátor 
nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• fényerő: 275 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608930 
fekete  10015608931 

KPAD Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transz-
formátor nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátottŰ
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• fényerő: 275 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608920 
fekete  10015608921 

LINEO TDM

LED lámpa, érintőkapcsolóval, sza-
bályozható fényerővel, transzformá-
tor nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• fényerő: 360 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608910 
fekete  10015608911 

LINEO Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transz-
formátor nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• fényerőszabályozós LED kapcsolóval
• fényerő: 360 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608900 
fekete  10015608901 
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POLAR SE

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transz-
formátor nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24 V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• bemarás nélkül rögzíthető
• fényerő: 375 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608820 
matt fekete  10015608821 

POLAR SE SDM

LED lámpa, infra kapcsolóval, szabá-
lyozható fényerővel, transzformátor 
nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24 V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• bemarás nélkül rögzíthető
• fényerő: 375 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608830 
matt fekete  10015608831 

POLAR XS SE

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transz-
formátor nélkül
• teljesítmény: 5 W
• feszültség: 220-240/24 V
• ponteffektus nélkül
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• bemarás nélkül rögzíthető
• fényerő: 375 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608840 
matt fekete  10015608841 

A korábbi POLAR lám-
páinkkal nem kombi-
nálható! Az új verzió 
diffúzorral ellátott, 
ezért más a vetítési 
képe, ponteffektus 
nélküli, egybefüggő 
fényt ad.

ATOM

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transz-
formátor nélkül
• teljesítmény: 3 W
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• ponteffektus nélkül
• mindössze 8 mm-es bemarási  
 mélység szükséges
• fényerő: 195 lumen
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

szín cikkszám
alumínium  10015608850 
matt fekete  10015608851 

Kedvező árú LED 
spotlámpa. Metris 
lámpákhoz hasonlóan 
OB és SP gyűrűkkel 
kombinálható!

FLEXYLED SE H4-24

Flexibilis LED szalag szilikon profil-
ban, kapcsoló nélkül, transzformátor 
nélkül
• 180 LED/m
• 220-240/ 24 V
• vágható 25 mm-enként
• nincs szükség külön profilra
• 4×10 mm-es marásba ragasztás 
nélkül alkalmazható
• IP44 vízállóság                                                                                              
• ponteffektus nélküli

• fényerő: 70 lumen / m
• színhőmérséklet: 4000 Kelvin

méret  cikkszám
1000 mm / 9,6 W  10015608950 
2000 mm / 19,2 W  10015608960 
3000 mm / 28,8 W  10015608970
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LPIR szenzor 

Mozgásra bekapcsol, majd 30 má-
sodperc múlva kikapcsol. Érzékelési 
távolsága elsősorban gardrób világí-
tás működtetésére teszi alkalmassá.
• a működtetéshez szükséges 

összes alkatrészt tartalmazza
• feszültség: 220-240V / 24V

Lámpák, elektromos 
elosztók, töltők kivá-
ló ár-érték arányban
Nem minden esetben van szüksé-
günk design termékekre. A lámpák 
és villamossági kiegészítők terén is 
sokszor elég, ha azok „jól néznek 
ki”, és „teszik a dolgukat”. Most 
több ilyen termékkel is jelentkezünk.

Mivel a különböző elektromos ké-
szülékek az élet minden területén 
megkerülhetetlenek már, a búto-
rokban is gondoskodnunk kell a 
lehetőleg diszkrét, a bútor stílusá-
hoz illeszkedő áramellátásról illetve 
töltésről. Ezt biztosítják - kedvező 
áron - új elektromos elosztóink, 
USB- és vezeték nélküli töltőink.

ModulBox 2 - 3×230V konnektor-
elosztó

Irodai vagy általános használatra, 
kizárólag beltérben.
3 db 230V dugaljjal
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3600W

szín cikkszám
alumínium  10015622100 
matt fekete  10015622110 

ModulBox 2 - 2×230V és 2×USB 
konnektor-elosztó

Irodai vagy általános használatra, 
kizárólag beltérben.
2 db 230V dugaljjal
2 db USB töltővel
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3600W

szín cikkszám
alumínium  10015622120 
matt fekete  10015622130 

SM-636 A USB töltő állomás 

2×USB (1 db 5V/2100 mA és 1 db 
5V/1000 mA USB foglalattal)
kivágási méret: Ø64 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín cikkszám
fekete  10015621860 

SM-637 A töltő állomás

A vezeték nélküli töltő felületének 
lenyomásával
előbukkan a 2 db USB
foglalat is.
2× USB (5V/2100mA) foglalattal
1× vezeték nélküli töltővel (5W)
kivágási méret: 67x67 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín cikkszám
fekete  10015621880 

SM-630 F töltő állomás

1× USB (5V/1000 mA) foglalattal
1× vezeték nélküli töltővel (5W)
kivágási méret: 93×60 mm
feszültség: 230V/50 Hz

szín cikkszám
fekete  10015621870 

• 200 cm-es szenzorkábel
• bemarási méret: 15×72 mm

szín cikkszám
alumínium  10015609110
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OL 14 IR

LED lámpa infra kapcsolóval, 6 
további OL14-es LED lámpa csatla-
kozási lehetőséggel, transzformátor 
nélkül
• keskeny kialakítású
• bemarás nélkül beépíthető
• mágneses takaró lappal
• teljesítmény: 3 W
• feszültség: 220-240/12 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• szín: szálcsiszolt acél
• fényerő: 120 lumen

OL14 IR NW
természetes fehér  10015621170 
 
OL14 IR WW
meleg fehér 10015621172 

SLA01

Kettős működésű infraszenzoros 
kapcsoló, választható funkcióval
• ajtóérzékelő/ érintőkapcsoló
• 36 W-os maximális terhelhetőség-
gel
• 200 mm vezetékkel a transzfor-
mátorig
• 200 mm vezetékkel a fogyasztóig

 10015621909 

LDK2 TS

LED lámpa érintőkapcsolóval, 6 
további LDK2-es LED lámpa csatla-
kozási lehetőséggel, transzformátor 
nélkül
• keskeny kialakítású
• bemarás nélkül beépíthető
• teljesítmény: 3 W
• feszültség: 220-240/12 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• alumínium és fehér színben
• fényerő: 180 lumen

LDK2 TS NW
fehér keret, 
természetes fehér  10015621080 

LDK2 TS WW
fehér keret, 
meleg fehér  10015621082 

LDK2 TS NW
alumínium keret, 
természetes fehér  10015621070 

LDK2 TS WW
alumínium keret, 
meleg fehér  10015621072 

Új lámpáink nem lesznek ismeret-
lenek, hiszen elődeik már több éve 
megtalálhatóak a kínálatunkban. 

Az új modellek egy apró újításban 
nyújtanak többet: beépített kapcso-
lóval rendelkeznek. A különböző lám-

pákat egy új, kettős működésű (ajtó-
nyitást és érintést egyaránt érzékelő) 
kapcsolóval is felkapcsolhatjuk ezentúl.

Bemarható LED profil

LED szalaghoz  (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
bemarási méret: 14,5 x 5 mm

 10015621505 

Csavarozható LED profil

LED szalaghoz (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
méret: 15,2 x 7,3 mm

 10015621565 

Végzáró kupak
bemarható profilhoz

anyag: műanyag
rendelés: pár

 10015621521 



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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Végzáró kupak csavarozható 
profilhoz

anyag: műanyag
rendelés: pár

 10015621562 

Sarok LED profil

LED szalaghoz (LED szalag nélkül)
anyag: alumínium
opál borítással
rendelés: 2 m-es szálban
méret: 15,5 x 13 mm

 10015621555 

Végzáró kupak sarok profilhoz

anyag: műanyag
rendelés: pár

 10015621558 

Apró, de hasznos segítségek
Néha az apróságok is megkönnyít-
hetik munkánkat! Reméljük, hogy 
az alábbi újdonságok között is lesz 
néhány, amely könnyebbé teszi az 
ön munkáját is!

Csapos-körmös polctartó

A polcot egy 5 mm-es zsákfurat 
segítségével pozícióban tartja.
anyag: fém

szín cikkszám
nikkel  10013600080 

160.1000 Padlóvédő

Az SC01 padlóvédő egy furatos, 
egyszerűbb változata.
anyag: műanyag

típus szín cikkszám
160.1000.02 barna  10015505320 
160.1000.01 fehér  10015505325 156.0000.02 Ajtókitámasztó ék

anyag: műanyag
szín cikkszám
barna  10015505400 

326.63 Tövigmenetes eurocsavar
 

A 9 mm-es hosszúságú csavarok 18 
mm vastagságú oldallapokban egy-
mással szemben is alkalmazhatók!

hosszméret  cikkszám
9 mm   10002800610 
13 mm   10002800620  

Egyre több bútorgyártó használ-
ja a 0,8 mm-es élzárókat, hiszen 
alkalmazásával a 0,4 mm vastag 
élzárásnál jobb takarást és ke-
vésbé határozott éleket, míg a 2 
mm-es vastagságnál szebb leke-
rekítést kapunk.
Cégünk ezeknek a vevői igények-
nek megfelelően jelentősen bőví-
tette a 0,8 mm vastag színazonos 
Egger élzróinak kínálatát. A 0,4 
és 2 mm vastagság mellett már 
0,8 mm vastagságban is összesen 
108 szín érhető el, 23 és 43 mm 
szélességekben. Az élzárók kivá-
lasztásához mint mindig, most is 
élzáró keresőnk használatát java-
soljuk.

Bővült a 0,8 mm-es
színazonos
Egger élzáró kínálat!


