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Szelíd formák, mégis 
ütős design

Az új termékek természetesen a már klasszikusnak szá-
mító matt nikkel/nikkel szín mellett a trendi fekete nikkel 
és matt fekete színekben is elérhetők.

Vannak a klasszikus formák, és 
persze van mindig új a nap alatt...
új fogantyúink és fogasaink for-
mái ismét felpezsdítik a kínálatot!

E101-160/192

matt fekete:  10007655270 
fekete nikkel:  10007655271 

E102-35

matt fekete:  10007655280 
fekete nikkel:  10007655281 
matt nikkel:  10007655282 

E103-32

matt fekete:  10007655290 
fekete nikkel:  10007655291 
matt nikkel:  10007655292 
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E1036

nikkel:  10008860340 
fekete:  10008860341 

E1034

nikkel:  10008860320 
fekete:  10008860321 

E1035

nikkel:  10008860330 
fekete:  10008860331 

Célirányosan fejlesztett új 
Pattex ragasztók

A ragasztók óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. Ahol 
nincs szükség oldható kötésekre ma már olyan anyagokkal találkozhatunk, 
amelyek akár erősebb kapcsolatot is létrehozhatnak a darabok között, mint 
azok saját anyaga.

Az új Pattex ragasztók speciálisan egy-egy anyagcsoportra lettek kidolgozva, 
így használatuk egyszerűbb, a végeredmény pedig jobb, mintha általános 
ragasztót használtunk volna. Mindezen túl a Pattex Fix PVC & Alumínium 
valamint a Pattex Fix Tükör Flextec formulát tartalmazó MS polimer ragasz-
tók, amelyek One for All termékek kapcsán már jól ismert termékelőnyöket 
is magukban hordozzák.

Új Pattex ragasztóink kifejezetten a bútorok 
beépítése és a belsőépítészeti munkák során 
fellépő ragasztási igényekre lettek kifejlesztve.

PATTEX FIX WOOD FA RA-
GASZTÓ KARTUS
385g fehér:   10005290400 

PATTEX FIX PVC & ALUMÍNI-
UM RAGASZTÓ  KARTUS
440g törtfehér:   10005290410 

PATTEX FIX MIRRORS&PANELS 
TÜKÖR RAGASZTÓ KARTUS
440g törtfehér:   10005290420 
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Nyitásszög határolók 
Titus pántokhoz
Gyakori probléma, hogy a sarokban vagy fal mel-
lett alkalmazott  bútorajtók nyitásszöge  túl nagy, és 
fenáll a veszélye, hogy sérül a front az esetleges óvat-
lan ütődéstől.

A kínálatunkba most bevezetett nyitásszög határolók 
arra az esetre jelentenek praktikus, gyorsan és egy-
szerűen alkalmazható megoldást, ha ajtónk felütközik 
a sarokban mellette lévő korpuszon, fogantyún, falon, 
stb. Ezek az egyszerű műanyag lapkák pántok nyitás-
szögét 110-ről 80, illetve 170-ről 135 fokra határolják. 
A Titus pántokra utólag szerelhetőek, tehát a legjobb, 
ha mindig van nálunk ezekből egy pár darab a szere-
lődobozban, és a helyszínen azonnal meg tudjuk ol-
dani a problémát.

NYITÁSSZÖGHATÁROLÓ 80°-ra
TITUS B- és S-TYPE 110°-os 
pántokhoz

szín: szürke
méret: 40 x 15 mm

 10002805000 

NYITÁSSZÖGHATÁROLÓ 80°-ra 
TITUS T-TYPE 110°-os pántok-
hoz

szín: szürke
méret: 42,5 x 15,7 mm

 10002805010 

NYITÁSSZÖGHATÁROLÓ
135°-ra TITUS B-; S-; és
T-TYPE 170°-os pántokhoz

szín: szürke
méret: 13,5 x 11 mm

 10002805020 

Tekintse meg videónkat!



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

A Forest Hungary Kft. hírlevele 4 XXIV. évfolyam, 6. szám - 2022. szeptember

Gola belső végzáró vál-
tozás
Gola profilrendszerünk belső 
végzárója megváltozott. Miben 
lett más? Ezt elemezzük cikkünk-
ben.

• a profil egységét nem szakítja meg a szekrény oldal  
 éle, így szebb végeredményt kapunk
• a szélső korpuszoldalakon is igényel marási műve- 
 letet
• a végzáró egy síkban van a szekrény oldal külső  
 síkjával
• marásképnek megfelelő precíz kimunkálás szüksé- 
 ges
• hernyócsavar segítségével a végzárót rögzíteni  
 tudjuk a profilhoz, így az biztosan ott marad a sze- 
 relés során
• vízszintes profilnál helyezhető el

• a korpusz oldal belsősíkjához lehetett ütköztetni a  
 profilt
• nem igényelt a szélső elemeknél marási műveletet
• vízszintes és függőleges profilnál is elhelyezhető  
 volt

Új rádiusz 28-as Egger munkalapokon
28 mm-es Egger munkalapjaink rádiusza 6-ról 3 mm-re változott.

A változás érinti a dupla változatot is.

A változásnak köszönhetően a modern formákhoz job-
ban illeszkedő, kisebb, 3 mm-es lekerekítésű munkalap 
profillal szerelhetjük fel bútorainkat.
A módosulás miatt a termékek új cikkszámon érhetőek 
el: 
 10012551511  F501 ST2 TITANIUM
 4100x600x28mm

 10012551461  F202 ST15 BLACK MARBLE   
 4100x600x28mm

Az új változat alkalmazása esetén: A régi változat alkalmazása esetén:


