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Kiemelkedő matt hatás az ajtókon
Új, a már jól ismert matt felületeknél ellenállóbb, hátoldalán
is színazonos PVC frontok találhatóak meg kínálatunkban.

12 új színnel bővült matt PVC fóliás választékunk. Az 
új, TM (topmatt) jelzéssel ellátott frontok új minőségi 
kategóriát képviselnek, hiszen

• az új PVC felület sokkal ellenállóbb a mechanikus  
 sérülések, karcok ellen,
• felületük valóban ujjlenyomat taszító,
• nagyon alacsony a fénytörési együtthatójuk (ki- 
 emelkedően matt hatás érhető el alkalmazásuk- 
 kal)
• felületük selyemtapintású, 
• hátoldaluk színazonos.
• Táblaméret: 2800×1220×18 mm.

Az új topmatt PVC frontok egyedi méretekben már ren-
delhetőek.

TM0101 - hófehér

TM0111 - jégszürke

TM0112 - klasszikus szürke
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TM0113 - szafari szürke

TM0114 - királyszürke

TM0115 - antracit

TM0141 - rózsaszín bársony
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TM0142 - rusztikus bordó

TM0151 - macaron kék

TM0152 - tengerkék

TM0153 - London kék



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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A torx horonykialakítást már jónéhány éve ismerjük, 
mégis sokszor csak speciális munkák során használ-
juk. Előnyeit tudva kár lenne erről a precizitásról és 
kényelemről az általános használat során lemonda-
nunk, hiszen a torx csavarok használatával
 • a bitfej nem ugrik ki a horonyból,
 • nagyobb nyomatékkal tudjuk behajtani csa- 
  varjainkat, ami különösen a nagyobb csavarok  
  vagy a keményebb anyagokban való használat  
  esetében előnyös,
 • jóval kisebb eséllyel roncsolódik a horony a  
  behajtás során, 
 • és kíméljük a behajtóhegyet is.
Torx horonykialakítású forgácslap csavarjaink és az 
illeszkedő, minőségi behajtóhegyek már raktárkész-
letről elérhetőek. 

Csavarok már torx horonykialakítással is
A torx horonykialakítású csavarok számos előnyt kínálnak a PZ kiala-
kítással szemben.

TM0171 - fekete

Nagyobb teljesítményű trafó
Beérkeztek raktárunkba új, nagyobb kapacitású LED 
transzformátoraink.
A Domusline 24 V-os rendszereihez használható 60W-
os transzformátor használatát javasoljuk,
 • ha sok a lámpa (akár 10 db lámpa is csatlakoz 
  tatható), vagy
 • ha hosszú a LED csík.
A trafó csak a Domus Line 24 V-os lámpáival kompa-
tibilis. Ne feledje, a transzformátor teljesítményének 
kb. 10%-kal ajánlott meghaladnia a lámpák össztelje-
sítményének értékét! 


