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14 munkalap színnel gazdagodott kínálatunk
Az új színek a legújabb trendeknek megfelelő fa- és kőutánzatok.

Jó hírünk van azoknak, akik a karakteres megjelenésű munkalapokat kedvelik. Fa- és kő, illetve márvány után-
zatokban egyaránt feltűnő, dekoratív mintákkal jelentkezünk munkalap kollekciónk 2022-es frissítésében. A 
munkalapok minden szükséges kiegészítője (vízzáró, laminát csík, laminát tábla) megtalálható kínálatunkban.

1971 Root
munkalap:  10012506880 
laminát csík:  10004807680 
laminát tábla:  10011307050 
vízzáró:  10015802435 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,6 mm

1972 Root
munkalap:  10012506890 
laminát csík:  10004807690 
laminát tábla:  10011307060 
vízzáró:  10015802440 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,6 mm

Méretek:
munkalap: 4200 x 600 x 38 mm
laminát csík: 2090 x 42 mm
laminát tábla: 4200 x 1400 x 0,7 mm
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1973 Root
munkalap:  10012506900 
laminát csík:  10004807700 
laminát tábla:  10011307070 
vízzáró:  10015802445 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,6 mm

1974 Root
munkalap:  10012506910 
laminát csík:  10004807710 
laminát tábla:  10011307080 
vízzáró:  10015802450 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,6 mm

3222 Silk OP
munkalap:  10012506920 
laminát csík:  10004807720 
laminát tábla:  10011307090 
vízzáró:  10015802455 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,4 mm

3229 WGR2 OP
munkalap:  10012506930 
laminát csík:  10004807730 
laminát tábla:  10011307100 
vízzáró:  10015802460 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,4 mm

5175 Moon
munkalap:  10012506940 
laminát csík:  10004807740 
laminát tábla:  10011307110 
vízzáró:  10015802465 

laminát tábla mérete:
4200 x 1400 x 0,7 mm

5176 Moon
munkalap:  10012506950 
laminát csík:  10004807750 
laminát tábla:  10011307120 
vízzáró:  10015802470 

laminát tábla mérete:
4200 x 1400 x 0,7 mm
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5177 Moon
munkalap:  10012506960 
laminát csík:  10004807760 
laminát tábla:  10011307130 
vízzáró:  10015802475 

laminát tábla mérete:
4200 x 1400 x 0,7 mm

5178 Moon
munkalap:  10012506970 
laminát csík:  10012506970 
laminát tábla:  10011307140 
vízzáró:  10015802480 

laminát tábla mérete:
4200 x 1400 x 0,7 mm

6074 GL
munkalap:  10012506980 
laminát csík:  10004807780 
laminát tábla:  10011307150 
vízzáró:  10015802485 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,7 mm

6075 GL
munkalap:  10012506990 
laminát csík:  10004807790 
laminát tábla:  10011307160 
vízzáró:  10015802490 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,7 mm

6082 GL
munkalap:  10012507000 
laminát csík:  10004807800 
laminát tábla:  10011307170 
vízzáró:  10015802495 

laminát tábla mérete:
4200 x 1300 x 0,7 mm

5733 GL
munkalap:  10012507010 
laminát csík:  10004807810 
laminát tábla:  10011307180 
vízzáró:  10015802500 

laminát tábla mérete:
4200 x 1400 x 0,7 mm
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Öntapadós dupla akasztó

Szín: szálcsiszolt

 10006260010 

Egyszerűen látványos fürdőszobai kiegészítők
A fürdőszobai akasztók, törölköző tartók, toalettpapírtartók felsze-
relése sosem volt egyszerűbb!

Az új, egymással harmonizáló 
kialakítású, rozsdamentes acél 
fürdőszobai kiegészítők nem igé-
nyelnek fúrást. A kiváló minőségű 
kétoldalú ragasztóval szerelt ter-
mékeket egy mozdulattal, szer-
szám nélkül a kívánt helyre rögzít-
hetjük. 

A termékcsaládban megtalálha-
tó szimpla- illetve dupla akasz-
tó, két méretű törölközőtartó, 
toalettpapírtartó és hajszárító tar-
tó.

Öntapadós szimpla akasztó

Szín: szálcsiszolt

 10006260000 

Öntapadós toalettpapír tartó

Szín: szálcsiszolt

 10006260030 
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Öntapadós hajszárító tartó

Szín: szálcsiszolt

 10006260020 

Öntapadós törölköző tartó nagy

Szín: szálcsiszolt

 10006260050 

Öntapadós törölköző tartó kicsi

Szín: szálcsiszolt

 10006260040 
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Többfunkciós lámpák
A Domus Line új, többfunkciós lámpái minden környezetben meg-
állják a helyüket.

UNIKA
kapcsoló nélkül

szín: fekete
teljesítmény: 4,5 W
színhőmérséklet: 3900 K (természe-
tes fehér)
fényerő: 405 lm
2000 mm-es kábellel

 10015610000 

A Domus Line egy ilyen koncepció mentén alkotta meg az Unika lámpát, amely akár kapcsolóként, dugaljként 
vagy USB aljzatként is funkcionálhat. Mindezt egy mutatós, letisztult fomavilágú foglalatba helyezték. A konyhában 
különösen hasznos lehet ez a segítség, hiszen a hálózati áramot igénylő eszközök száma egyre csak nő, míg a kon-
nektorok sok helyet foglalnak, általában nem is túl dekoratívak, ráadásul sokszor nem a felhasználási hely közelébe 
esnek. Az Unika ötvözi a tökéletes munkafelület megvilágítást az áramellátással. A körkörös fényforrás egy 15°-kal 
megdöntött házban található. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a felsőszekrény alá, a falhoz közel szerelve elrejtsük 
az áramellátást biztosító vezetékeket.  Külön említést érdemel, hogy alkalmazásával a dugalj egy, a konyhai műve-
letek szempontjából 100%-ig biztos helyre kerül, kivonva az elektromos vezetékeket a munkatérből. Az USB aljza-
tos változat gyorstöltő funkcióval rendelkezik, így egyszerűen fetölthetjük vele a telefonjaink, tabletjeink és egyéb 
eszközeink lemerült akkumulátorait.

Otthonunk kényelmét a minket kö-
rülvevő eszközök is nagyban befo-
lyásolják. Ez a tény arra sarkallja 
a mérnököket, hogy olyan felhasz-
nálóbarát eszközöket tervezzenek, 
amelyek nem csak szépek, de több 
funkciót is ellátnak egyben.
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UNIKA TDM
fényerőszabályozós érintőkapcso-
lóval

Az érintőkapcsoló segítségével 
a lámpát és a hozzá kötött többi 
Unika lámpát kapcsolhatjuk, illetve 
szabályozhatjuk azok fényerejét.

szín: fekete
teljesítmény: 4,5 W
fényerő: 405 lm
színhőmérséklet: 3900 K (természe-
tes fehér)
2000 mm-es kábellel

 10015610010 

UNIKA SCK
230V-os dugaljjal

szín: fekete
teljesítmény: 4,5 W
fényerő: 405 lm
színhőmérséklet: 3900 K (természe-
tes fehér)
2000 mm-es kábellel

 10015610020 

UNIKA USB
két db 2 Amperes USB aljzattal

szín: fekete
teljesítmény: 4,5 W
fényerő: 405 lm
színhőmérséklet: 3900 K (természe-
tes fehér)
2000 mm-es kábellel

 10015610030 



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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Hiddi
szenzoros fiókvilágítás

szín: fehér
teljesítmény: 3,1 W
fényerő: 260 lm
színhőmérséklet: 3900 K (természe-
tes fehér)
2000 mm-es kábellel, öntapadós 
kábelcsatornával

 10015610040 

A Hiddi egy, fiókokhoz, felnyíló vasalatokhoz vagy kihúzható fémrácsokhoz társítható kompakt világítás. A korpusz 
oldalára egyszerűen csak fel kell csavarozni, a beépített szenzornak köszönhetően a fény automatikusan fel- és 
lekapcsol az ajtó nyitására illetve csukására. A tápellátását biztosító vezeték eltávolítható a lámpatestről, ezzel is 
megkönnyítve a szerelést.


