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Polctartók olasz
tervezőasztalról

Néha csak egy apró részlet hiányzik, hogy a helyet ne 
csak jól használjuk, de az utolsó simítások igazi érté-
ket is adjanak a tereknek. Különösen üvegpolcoknál 
értékelődik fel a polctartó formaterve, hiszen ilyenkor 
az minden irányból jól láthatóvá válik. Újdonságaink 
olasz tervezők asztalán születtek, a designerek meg-
alkotásukkor nem csak a funkciót, hanem az esztéti-
kát is messzemenően szem előtt tartották.

Új polctartóinkon azonnal lát-
szik, hogy olasz tervezőasztalon 
születtek.

RM35A
állítható polctartó

króm:  10013512000 
nikkel:  10013512001 

RM35B
állítható polctartó

króm:  10013512010 
nikkel:  10013512011 

RM30A
állítható polctartó

nikkel:  10013512020 
antracitszürke:  10013512021 
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RM30B
állítható polctartó

nikkel:  10013512030 
antracitszürke:  10013512031 

RM40A
állítható polctartó

króm:  10013512040 
nikkel:  10013512041 

RM40B
állítható polctartó

króm:  10013512050 
nikkel:  10013512051 

A különbség a
részletekben rejlik
Új fogasaink és fogantyúink for-
materve egyedi hangulatot köl-
csönöz a lakásának. 
A megfelelően kiválasztott fogantyú vagy fogas óriási 
hatással van a lakásbelső képére. Ezért fontos szá-
munkra, hogy minél több formával és felülettel örven-
deztessük meg vásárlóinkat, így mindenki megtalál-
hatja az ízlésének megfelelőt, azt a darabot, amelyik 
pontosan illeszkedik a lakás puzzle-ba. Új fogantyúink 
és fogasaink esetében az egyedi olasz formatervek 
gondoskodnak arról, hogy öröm legyen a választás!

ART 165
gomb

króm:  10007530030 
nikkel:  10007530031 
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ART 130
gomb

matt króm:  10007530010 
nikkel:  10007530011 

ART 120
gomb

nikkel:  10007530000 

ART 145
gomb

nikkel:  10007530020 

ART 300 B
gomb

matt króm:  10007530040 
nikkel:  10007530041 
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ART 330
gomb

króm:  10007530050 
nikkel:  10007530051 
fekete:  10007530052 

ART 340
gomb

króm:  10007530060 
nikkel:  10007530061 
fehér:  10007530062 

ART 350
gomb

fehér:  10007530070 
nikkel:  10007530071 

ART 382
gomb

króm:  10007530080 
nikkel:  10007530081 
fekete:  10007530082 

ART 400
gomb

króm:  10007530090 
nikkel:  10007530091 

ART 420
gomb

matt króm:  10007530100 
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ART 1400
fogas

antracitszürke:  10008880020 
nikkel:  10008880021 

ART 1100
fogas

króm:  10008880000 
matt króm:  10008880001 
fehér:  10008880002 

ART 1130
fogas

matt króm:  10008880010 
nikkel:  10008880011 

ART 4400
fogas

antracitszürke:  10008880030 
nikkel:  10008880031 



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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Egy ajtóütköző is lehet szép

A korábban híreinkben és videón egyaránt már bemutatott Stoppino rejtett ajtóütközőnk tökéletes megoldást 
nyújt az ajtó becsapódása ellen - mindkét irányba. Azonban ha nem akarjuk vagy nem tudjuk az ajtó élébe fúrni 
ütközőnket, célszerű egy olyan megoldást választani, ami diszkrét, dekoratív és mégis teszi a dolgát. Ezt a célt 
szolgálják új ajtóütközőink. Az ütközőket csavarral vagy öntapadós csíkkal egyaránt rögzíthetjük.

Az ajtóütközőket inkább funkcionalitásuk miatt használjuk, és 
nem is gondolunk arra, hogy akár ezek a praktikus kiegészítők is 
lehetnek szépek.

ART FP05
gumírozott, öntapadós ajtóütköző

króm:  10015531000 
matt króm:  10015531001 

ART FP10
gumírozott, öntapadós ajtóütköző

króm:  10015531010 
matt króm:  10015531011 


