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MEGÚJULT HÍRLEVELÜNK!
Hírlevelünk új köntösben jelentkezik, tizenkilenc év után először kizárólag e-mailen
érhető el. Az új változatnak köszönhetően sűrűbben, aktuálisabban tudunk még több
információt átadni olvasóinknak.
Gördítsen lejjebb, és olvassa el legújabb híreinket!

Bisztró asztallábak:
teljesen megújult
kínálat
Cégünk az elmúlt fél évben több újdonságot is
bevezetett ebben a termékcsoportban, klasszikus,
modern és retro hangulatú formák egyaránt
feltűnnek. A továbbiakban ezeket vesszük sorra.

bővebben →

Új színek, új formák, új
fogantyúk
Nem múlhat el évkezdés új fogantyúk
beharangozása nélkül! Új színek és formák

https://www.foresteu.com/hirlevel
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
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
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


gondoskodnak arról, hogy olyan, már-már
unalomig ismételt, vagy legalábbis jól ismert
stílusokat új köntösbe öltöztethessük, mint a
minimal-art vagy a country.

bővebben →

Bővülő igényekhez
bővülő kapacitás
Konfekcionált termékeink iránti igény
folyamatosan növekszik. Ezeket az igényeket a
korábbi években több műszak indításával tudtuk
a vállalt rövid, 1-2 hetes szállítási határidővel
kielégíteni. 2016-ban azonban további
kapacitásnövelő fejlesztések váltak szükségessé.

bővebben →

Megváltozott felfogatás
PA002 típusú egyrészes fém polcunk felfogatása megváltozott. A
rögzítéshez használható műanyag adapter a termék csomagolásában
található. (Katalógus 5.44 oldal)
 

Már nem előlaptartós a fémrács

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/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/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/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


WE28 sarokszekrényből kihúzható polcrendszerünk (00006232221,
00006232231) megváltozott. Az új fémrács nem rendelkezik front rögzítési
lehetőséggel. (Katalógus 5.21. oldal)
 

Positano oszlop szélessége
Positano és Sorrento tömörfa frontjaink számos gyönyörű kiegészítővel
rendelkeznek. Ezek közül az egyik az oszlop, amelynek a szélessége
helytelenül van feltüntetve katalógusunkban. A helyes méret: 720 x 100 x 44
mm. (Katalógus 1.33 oldal)
 

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_1.pdf/8eef872f-9b19-498f-8e55-4520be70ee6d
https://www.foresteu.com/documents/20182/25503/megszuno_termekek_2017_1.pdf/8eef872f-9b19-498f-8e55-4520be70ee6d
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!
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