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TELJESEN MEGÚJULT 
AZ EGGER BÚTORLAP KOLLEKCIÓ

Az Egger bútorlapok szín- és felületválasztéka 3 éves ciklusokban újul meg, új irányt
adva ezzel a bútorgyártásnak világszerte. A legújabb trendek, a következő évek kedvenc
színei találhatók meg az új kollekcióban, amely már cégünknél raktárkészletről egész
táblában, vagy egyedi igények szerint konfekcionálva elérhető. 
Mindezeken túl a 2016-ig érvényes kínálatból nyolc, hazánkban népszerű színt cégünk
továbbra is raktárkészleten tart! Természetesen a többi "régi" lap a készlet erejéig szintén
elérhető nálunk. Az alábbi linkekre kattintva bővebben tájékozódhat (ne feledje,
honlapunkon mindig az aktuális termékválasztékot találhatja!):

ÚJ BÚTORLAPJAINK >>
AKTUÁLIS BÚTORLAP KÍNÁLATUNK >>
A 2012-2016 PROGRAM 8 KEDVELT SZÍNE >>
EGGER DEKORATÍV KOLLEKCIÓ (pdf prospektus letöltése) >>

Mély színélmény: akril
magasfényű frontok
A magasfényű ajtó még mindig a legkedveltebb
választás, ha modern bútorban gondolkodunk.
Ezért gondoltuk úgy, hogy ezen a téren
továbbfejlesztjük választékunkat, és egy régi-új
felületi borító anyaggal jelentkezünk - ez az akril.

https://www.foresteu.com/hirlevel
https://www.foresteu.com/web/guest/butorlapok?p_p_id=foresttermek_WAR_Forestportlet&p_p_lifecycle=0&_foresttermek_WAR_Forestportlet_cur=1&_foresttermek_WAR_Forestportlet_delta=100&_foresttermek_WAR_Forestportlet_pSortByType=asc&_foresttermek_WAR_Forestportlet_valasztottKategoria=5&_foresttermek_WAR_Forestportlet_termekFilterUj=%C3%9Aj
https://www.foresteu.com/web/guest/butorlapok
https://www.foresteu.com/documents/20182/1407134/Egger+sz%C3%ADnminta+katal%C3%B3gus+h%C3%A1toldal.pdf/72872667-7eb5-4475-b5b7-4c3c4254bc89
https://www.egger.com/shop/en_HU/get_download/faa0585a-bcc3-43f3-9b95-db6e66d0a4c8/Brochure_Products_Decors_Services_Decorative_Collection_2017-2019_Central_East_Europe.pdf
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/bisztro-asztallabak-teljesen-megujult-kinalat?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Régi, hiszen több, mint tíz évvel ezelőtt akril
borítású magasfényű ajtókkal indítottuk útjára
hazánkban a csillogó frontfelületek térhódítását.
Ugyanakkor új is: a technológia az elmúlt
évtizedben rengeteget fejlődött. Jobb hordozó
alapanyag, szebb, ellenállóbb felületek, nagyobb
színválaszték jellemző az új akril frontokra.

bővebben →

 

Népszerű pánt két
újabb alap változatban
Az, hogy az ajtók csillapítottan csukódjanak
szekrényünkön, már-már alapkövetelmény - nem
csak az exkluzív bútorokon. Így az olcsóbb
szegmensben is szükség van csillapított
csukódású pántokra. Erre cégünk két megoldást
is kínál: A HB-202 és a HB-203 pántokat. Most
az előbbi mellé érkezett két társ.

bővebben →

 

Vízzárás szinte
észrevétlenül
A Perfect Line vízzárók különlegessége, hogy
méretük kisebb a hagyományos háromszög
típusoknál. Laposabb kialakításuknak
köszönhetően jobban egybeolvadnak a munkalap
felületével, szinte észrevétlen átmenetet képezve
a pult és a fal között. Ezt a hatást még egy apró
trükkel sikerült a tervezőknek még jobban
érvényesíteni: az alsó vízzáró gumi csík
láthatatlan.

bővebben →

 

Találkozzunk a Construmán!

https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/mely-szinelmeny-akril-magasfenyu-frontok?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/mely-szinelmeny-akril-magasfenyu-frontok?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/uj-szinek-uj-formak-uj-fogantyuk?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/nepszeru-pant-ket-ujabb-alap-valtozatban?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/bovulo-igenyekhez-bovulo-kapacitas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.foresteu.com/web/guest/hirek/-/asset_publisher/PRBGxMZKRFcW/blog/vizzaras-szinte-eszrevetlenul?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.foresteu.com%2Fweb%2Fguest%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRBGxMZKRFcW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Szeretettel várjuk a Construma-Otthon Design kiállításon, a G pavilon 404E
standján!
Érdemes ismét ellátogatni hozzánk, hiszen több újdonsággal és kiemelt
termékcsoportok komplex bemutatásával várjuk látogatóinkat:

Új akril frontok
Egger bútorlap újdonságok
Új mosogatók
A teljes tolóajtó vasalat választék
Felnyíló vasalatok, fiókvasalatok átfogó bemutatása

 

Az új fehér hófehér
Fehér és fehér között is lehet színbeli eltérés, amely különösen akkor válik
érzékelhetővé, ha két különböző árnyalatot vizsgálunk. 
Az Egger új színe, a W1100 alpesi fehér azt nyújtja, amit nevében is
ígér: friss hómezők vakító fehérségét. Jó hír azoknak, akik az örökké divatos
fehér színben nem szeretnek kompromisszumot kötni, hogy a W1100
magasfényű (PG) és ujjlenyomat taszító, szupermatt (PM) felülettel is
rendelhető már cégünktől, konfekcionálva, színazonos élzárással, rövid
gyártási határidővel.

 

Módosult szín
Az SM0101 Fehér szupermatt PVC lap színe kismértékben
megváltozott. Az új és a régi termék egymás mellett történő felhasználását
nem javasoljuk. Konfekcionált megrendeléseit már az új színből teljesítjük.
 

 

FDS-RCSA előlap rögzítő változás
Az FDS-RCSA rejtett görgős fiókcsúszóink rögzítő adaptere megváltozott. A
változás a termék működését nem befolyásolja. A váltás folyamatos, nem
minden méretben egyszerre történik, ezért előfordulhat, hogy egymástól eltérő
terméket kap vásárlónk.
 



 

Helyesbítés
A "Magic Corner" elnevezés a Peka-Metall AG bejegyzett végjegye, ezért
kérésükre nem használjuk tovább a megnevezést. A WE28 és E4213
vasalataink nevét sarokmechanizmus illetve sarokvasalat jelzővel egészítjük ki
a jövőben. Kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy az esetleges bemutatótermi
darabokon is javítsák a termékek megnevezését. 
 

Megszűnő termékeink listája

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelt
bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van, keressen meg minket,

készséggel állunk rendelkezésére!
Amennyiben nem szeretne tőlünk több hírlevelet kapni, kérjük, jelezze

nekünk e-mailben!

www.foresteu.com

https://www.foresteu.com/documents/20182/25503/megszuno_termekek_2017_02.pdf/48792cb6-448b-4c26-9b40-275b64f5d88b
https://www.foresteu.com/documents/20182/25503/megszuno_termekek_2017_02.pdf/48792cb6-448b-4c26-9b40-275b64f5d88b
https://www.facebook.com/foresteu
https://plus.google.com/+foresthungary
https://www.youtube.com/user/foresthungary
https://www.pinterest.com/foresthungary
mailto:foresthungary@gmail.com?subject=Leiratkoz�s&body=K�rem, t�r�lj�k a h�rlev�l feliratkoz�somat!
mailto:foresthungary@gmail.com?subject=Leiratkoz�s&body=K�rem, t�r�lj�k a h�rlev�l feliratkoz�somat!
http://www.foresteu.com/
http://www.foresteu.com/
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