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Egy modern és ellen-
álló anyag: a kopakt-
lemez
A kompaktlemez tökéletesen al-
kalmas alapanyag konyhai- és 
fürdőszobai munkalaphoz, nagy 
igénybevételnek kitett bútorokhoz, 
belsőépítészeti burkolatokhoz, ügy-
félterek és bemutatóterek kialakítá-
sához.

A kompaktlemezeket régóta hasz-
nálják az építészetben és a belsőépí-
tészetben, bútorokon történő alkal-
mazásuk azonban az utóbbi időkig 
nem igazán volt jellemző.

A vékonyabb munkalapok trendje, 
az anyag sokoldalúsága, praktikuma 
és tartóssága azonban a konyhai és 
fürdőszobai bútorokon történő fel-
használásukat is előtérbe hozta. Ki-
emelten ajánljuk azon felhasználási 
területekre, ahol elsődleges szem-
pont nedvességnek történő teljes 
ellenállóság, a higiénia, a tisztítósze-
rekkel szembeni ellenállóképesség 
és a könnyű tisztíthatóság.

Cégünk a mindössze 12 mm vas-
tag  kompaktlemez munkalapo-
kat akár méretre vágva és tetszés 
szerint megmunkálva (élletörés, 
élgömbölyítés, összemarás, mo-
sogatóhely kivágása, stb.) is elké-
szíti. A kiváló alapanyag homogén 
és tömör anyagszerkezete miatt 
nem igényel külön élzárást, a hoz-
zá külön megvásárolható összehúzó 
vasalattal pedig már a sarkok illesz-
tése sem jelent problémát.

A kínálatunkban megtalálható Egger 
kompaktlemezek felülete az ST76 
Mineral Tough Matt struktúrának kö-
szönhetően égetett és finoman csi-
szolt anyag hatását keltik. A színnel 
harmonizáló magrétegnek és a le-
mart éleknek köszönhetően a kom-
pakt munkalapok a modern kialakí-
tásokat kereső vevők elvárásainak 
tökéletesen megfelelnek.

Az eddig megismert négy, 12 mm 
vastag kompaktlemez munkalap kí-
nálatunk további 8 színnel lett idén 
gazdagabb. A teljes kompaktlemez 
munkalap kínálatunkat megtekint-
heti honlapunkon.



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!
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SLIM fiókrendszerünk népszerű-
sége - többek között a megbíz-
ható működésnek és a modern 
formatervnek köszönhetően - tö-
retlenül növekszik. Több tervező 
is kérte tőlünk, hogy tegyük el-
érhetővé a fiókrendszer 3D CAD 
rajzait, hogy a termékeket még 
egyszerűbben be tudják tervezni 
a bútorokba. Ennek a kérésnek 
eleget téve a 3D CAD rajzok hon-
lapunkról már letölthetőek, ahol
cikkszám szerint elnevezve találja 
meg azokat a letöltések mappá-
ban.

A gyártásban is szeretnénk se-
gítséget nyújtani. Már készletről 
elérhető SLIM pontozósablonunk, 
amely a fiókelők csavarjainak je-
lölését könnyíti meg. 

Segítségek érkeztek 
SLIM fiókokhoz
3D CAD rajzok és egy pontozósab-
lon is segíti már a SLIM fiókokat 
beépítők munkáját.

A sarokszekrények kihasználásának 
egyik legegyszerűbb, mégis prak-
tikus módja a kiforduló rácsok be-
építése. Ebben a témában szinte 
lehetetlen újat mondani, mi most 
mégis két új fémrácsot vezettünk be 
kínálatunkba, amelyek elsősorban 
kiváló ár-érték arányukkal vívhatják 
ki a felhasználók figyelmét.

Az új termékek a két népszerű,
1/2-es és 3/4-es kivitelben kerültek 
raktárunk polcaira. A forgást egy 
pozícionáló szerkezet állítja meg a 
kívánt helyen, ennek a feszessége 
tetszés szerint állítható. 

A termékek új katalógusunk 5.18 ol-
dalán is megtalálhatóak.

24323 Sarokszekrényből kifordít-
ható, félkör-kosár garnitúra

A teleszkópos tartórúd magassága: 
650 - 750 mm
A szett tartalma:
• 2 db króm kosár
• 1db állítható tartórúd, rögzítő 
elemekkel
szín: króm

Ø 680 mm  10006250117 
Ø 745 mm  10006250115 

24313 Sarokszekrényből kifordít-
ható, 3/4 kosár garnitúra

A teleszkópos tartórúd magassága: 
650 - 750 mm
A szett tartalma:
• 2 db króm kosár
• 1db állítható tartórúd, rögzítő 
elemekkel
szín: króm

Ø 605 mm  10006250106 
Ø 715 mm  10006250108 

Sarokszekrényből kifordítható fémrácsok új 
generációja


