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A lenyíló vasalatokat leggyakrabban nappali bútorokon, média szekrényeken, bárszekrényeken alkalmazzuk. 
Mivel ezek jobban szem előtt vannak, különösen fontos, hogy szép megoldást válassszunk.

A Link lenyíló vasalat exkluzív formáját a drót sodronynak és a szögletes vasalatháznak köszönheti. A termék 
segítségével állítható a lenyíló ajtó nyílásszöge. A vasalat nyitásra és zárásra is csillapít (a csillapító mechaniz-
mus aktválásához az ajtót teljesen le kell nyitni). Egy vasalat alkalmazásával akár 7,5 kg-os ajtólapot is tervez-
hetünk, de ha kettő vasalatot alkalmazunk akár 15 kg-os ajtót is használhatunk szekrényeinkhez. A megfelelő 
termék kiválasztásához weblapunkon talál segítséget.

Modern megoldás lenyíló ajtókhoz
A Link lenyíló vasalat és a Kimana pánt exkluzív megjelenésű, 
modern lenyíló megoldást biztosít ajtóinkhoz.

 • Korpusz szélesség: max. 2500 mm
 • Korpusz magasság: 250-480 mm
 • Korpusz mélység: belméret min. 170 mm 
 • Ajtólap vastagság: 18-20 mm
 • Minden ponton megállítható
 • 90°-os nyitásszög
 • Kivetőpánt szükséges
 • Szín: fehér
 • Rendelés: szett
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A Link szereléséhez kivetőpánt szükséges, 
amelyhez elsősorban a Kimana pántot ajánljuk.

A Kimana lenyíló pánt az ajtólapot egy síkba helyezi 
a korpusz fenéklapjával, így akadálymentes hozzáfé-
rést biztosít a szekrényben lévő tárgyainkhoz. Exklu-
zív, szögletes megjelenése illeszkedik a Link lenyíló 
vasalat formavilágához. A ráütődő pánt két irányban 
állítható, az állító csavarokat takaró lap segítségével 
tudjuk elrejteni.

Kimana lenyíló lapospánt
 10003300400 

Kimana pántalátét
 10003300410 

Kimana lenyíló lapospánt takaró
 10003300420 
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A hátfal, mint csempét helyettesítő megoldás nem véletlenül egyre népszerűbb: Segítségükkel gyorsan és 
egyszerűen lehet a munkalapokkal megegyező ellenállóképességű, tartós, harmonikus és szép konyhai falbur-
kolatot létrehozni. Gyártói oldalról pedig egy kényes művelettel kevesebbre van szükség alkalmazásukkal: nem 
kell a törékeny laminát táblák préselésével vesződni.

Az alábbi népszerű CHT munkalap színekhez érhető el színazonos hátfal és asztallap. A hátfalak mérete minden 
esetben 4200 x 645 x 8 mm, az asztallapoké 38/2*R6 x 900 x 4200 mm, kivéve a 9893 GL Sand Mohave ese-
tében, ahol 28/2*R6 x 800 x 4200 mm.

Újabb konyhai hátfalakkal bővült kínálatunk
Az Egger konyhai hátfalak sikere nyomán az olasz CHT legnépsze-
rűbb munkalap színeit is kiegészíthejük színazonos hátfallal, illetve 
a 900 mm széles asztallapok kínálata is bővült.

Név Asztallap Hátfal
5707 Glossy 10001920190 10012592060
5716 Glossy 10001920200 10012592050
5717 Glossy 10001920180 10012592040
1461 Climb 10001920240 10012592110
FA33 Penelope 10001920230 10012592100
670 Root Rovere Artico 10001920170 10012592090
23L Everest 10001920210 10012592070
24L Everest 10001920220 10012592080
4587 Alevé Rovere Slavo 10001920160 10012592120
4853 GL Beige Márvány 10012592020
4854 GL  Barna Márvány 10012592030
9893 GL Sand Mohave 10001901871 10012592000
9893 Cedro Sand Mohave 10012592010



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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Quick - A gyors munkalap összehúzó
Ha a klasszikus munkalap összehúzó vasalatnál gyorsabban és egy-
szerűbben kezelhető megoldást keres, akkor a Quick 35 vasalatot 
önnek találták ki!

A hagyományos munkalap összehúzó vasalat régóta megtalálható kínálatunkban, költséghatékonyan nyújt biztos 
kötést két munkalap darab között. Egyetlen hátránya, hogy beszerelése „macerás”, mert nagyon kis fordulatokat 
tudunk csak egyszerre fordítani a 10-es villáskulccsal, miközben a szárat végig a bemarásban kell tartanunk - álta-
lában mindezt a szekrényben feküdve...

Az új Quick 35 munkalap összehúzó vasalat jelentősen megkönnyíti és gyorsítja a munkát, hiszen a vasalat a 
marásba pattintva ott marad, és egy imbuszkulcs segítségével a munkalap síkjára merőlegesen, néhány könnyed 
mozdulattal tudjuk elvégezni az összehúzási műveletet.

A termék a klasszikus összehúzóhoz hasonlóan két méretben (64 és 150 mm) elérhető. A két méret miatt a szár és 
a vég külön rendelhető.

A cégünknél rendelt konfekcionált munkalap összemarásokat úgy alakítottuk ki, hogy a klasszikus és a Quick mun-
kalap összehúzó vasalatok egyaránt használhatóak legyenek a beépítés során.

Quick
kerek összehúzó vég
D=35 mm
 10013304000 

Quick
összehúzó szár

M8x64 mm
 10013304010 

M8x150 mm
 10013304020 


