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A Forest Hungary Kft. hírlevele
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A látványé volt a főszerep
Az idei Otthon Design kiállításon a
Forest standot a dekoratív lapféleségek uralták. A minimál bútorok színés anyagválasztása telitalálat volt,
sok látogatót vonzottak a fényes
PET és PVC ajtók, az Egger bútorlap
színei és az új munkalapok. A piac
egyre inkább a minőségi alapanyagok felé fordul, így sokak tetszését
elnyerte lapfeldolgozási technológiánk, amely tökéletes éleket és vízés hőálló ragasztást eredményez.
Az Egger kibővített választékból ki
kell emelni a furnérra megtévesztésig hasonlító, ún. szinkronnyomott
dekorral bevont felületeket. A PVC
szupermatt lapok sokak számára jelentettek újdonságot, az intenzív érdeklődés bebizonyította a termékek
létjogosultságát a piacon.

tekintetében az eddigi változatok
az élvonalba tartoztak, az új szerelvények minősége, használati értéke, szerelhetősége tovább javult
és mindez ráadásul kedvezőbb árral

A kiállított bútorok fogantyúk nélkül
készültek, a push-open szerkezetek
mellett helyet kapott a Gola rendszer is. Ebben a kategóriában ez a
termék jelenti a csúcsot esztétikailag és megbízhatóság tekintetében
is. A széles alumínium csatornák kényelmes kezelést tesznek lehetővé,
a látvány szempontjából pedig a minimál stílusra jellemző vízszintes elrendezést hangsúlyozzák. Az egyik
elem a felső szekrény fenékhez csatlakoztatható és amellett hogy feleslegessé teszi a fogantyú használatát
rugalmas ütközést biztosít az ajtó
becsukásakor.
Szintén a minimál stílushoz kapcsolódik a Häfele harmadik generációs
emelő vasalat családja. A minőség

is párosult. A termékcsaládról részletesebben előző hírlevelünkben
számoltunk be. Bemutatásra került
az FGV kedvező árfekvésű AeroBus
szerelvénye is.
A látogatókat a már megszokott új
fogantyú dömping fogadta. A fejlesztések most is arra irányultak,
hogy a legszélesebb vásárlói igényeknek feleljünk meg, ami a bútorstílust és ízlést illeti.
A kiállításon továbbá szerepeltek a
világ élvonalába tartozó és elismert
olasz gyártó, az FGV termékei is. A
nagy múltú világcég termékeinek
minősége és tartóssága emelte a
gyárat a piacvezetők közé. A pántok
gyártása során alkalmazott kettős
bevonat és a vasalatoknál használt

minőségi kenés teszi termékeiket
időtállóvá. Választékunkba, mint arról már hírlevél különszámunkban
beszámoltunk, jelenleg hét alappántot vezettünk be a leggyakrabban használt ajtó megoldásoknak
megfelelően. Az FGV vasalatainak
előnyei közt megemlíthetjük a mérnöki tervezés során megmerevített
alkatrészeket, melyek így kisebb
súlyúak, mégis tartósabbak a „nehezebb” versenytársaiknál. Pántjaik
kettős bevonattal kerülnek a boltok
polcaira, a réz bevonatot követően
kerül felhordásra a nikkel réteg, melyek együttes hatásaként megnövelt
korrózióállósággal bíró felületet kapunk. További előnyként említhetjük
a vasalatok kenését, melyre a gyártó
külön hangsúlyt fektetett, így még
ellenállóbbá téve termékeit a környezeti és mechanikai hatások ellen.
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A Forest termékkatalógusa már elfér a zsebében is...!
A közelmúltban elkészült fejlesztésünk már lehetővé teszi az „almás”
gyártó termékeit használó emberek
számára is, hogy bárhol, bármikor
böngészhessék katalógusunkat.
Az F-Mobile alkalmazás segítségével a cég által kínált, majd 700 oldalas termékkatalógust egyszerűen
telepítheti az iPhone-jára, iPad-jére.
A hasznos termékinformációkkal,
szűrési beállításokkal és a nagyon
praktikus gyűjtő funkcióval ellátott
alkalmazás hamar a tervezők, kivitelezők kedvence lett.
Gyors, hasznos, mindig kéznél van,
és a Forest Hungary Kft. teljes termékpalettája elérhető benne az Ön
számára.

Próbálja ki Ön is!
Telepítse az alkalmazást az Appstoreon keresztül és legyen mindig Önnél
a Forest nagy katalógusa!
Bővebb információt weboldalunkon
a hírek között is talál az alkalmazásról.

A hónap struktúrlemeze
A SIBU struktúrlemezek rendkívül
széles kínálata egyre több tervezőnek ad ihletet. A képen egy lakás
nappali bútorán helyezte el belsőépítész az LL QUADRO Nero Matt

bőrhatású struktúrlemezt ezzel is
tovább hangsúlyozva az ismétlődő
geometrikus formák varázsát az enteriőrben. Az eredmény szerintünk
önmagáért beszél...
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York- Ascot pánt

Munkalap váltás

Katalógusunk 1.37 oldalán található
York és Ascot tömörfa frontjainkhoz
rendelhető pánt is a nem régiben cégünknél is bevezetett FGV terméke.

Katalógusunk 2.44 oldalán található
Marble Carrara E01-002 PE munkalap
helyett új szín kerül bevezetésre. Az
új munkalap E14-213 PE nagyon
hasonlít elődjére, de együttes használatát nem javasoljuk!

Ezért mostantól az itt jelzett pánt
illetve csillapító cikkszáma változik, a
pántalátét nem módosul!
Az új cikkszámok:
pánt:		
00002850040
csillapító:
00002851900
pántalátét:
00000529910

E01-002 PE
helyette
E14-213 PE

00012556021
00012556022

Katalógusunk 3.26 oldalán található 2104 Oldallapra szerelhető, 2
részes, teljesen kihúzható, csillapítottan önbehúzós polcrendszerünk
szélesebb 2104SY/20-50 kivitelénél 00006220220 a tároló kosarak
rácsozata megváltozott. A kisebb
testvérével szemben ennek kosarai
függőlegesen nem rácsozottak.

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

Még nem csatlakozott a rajongóink
táborába...?

Megszűnő termékeink listája

Kérjük a változást figyelembe venni
szíveskedjenek!

Weboldalunkat igyekszünk minél informatívabbá tenni mindenki számára. Ezért is kezdtük el a katalógusban
szereplő szerelési rajzokat és termékinformációkat a termékekhez kapcsolni a weboldalunkon is.
Jelenleg már pántjainknál láthatja is
a változásokat, melyeket a közeljövőben egyéb termékkategóriákra is
kiterjesztünk!

Hírlevelünk mellett Facebook oldalunkon is törekszünk arra, hogy
rendszeresen jelentkező rovatunkkal: a Hét termékével, aktualitásokkal, újdonságokkal, ötletekkel,
videókkal tegyük érdekessé idővonalunkat minden követőnk számára.

Keressen ránk:
Forest Hungary/Agram/Okovi
és nyomjon egy „Like”-ot!

Termék
módosulás

Bővebb termékinformációk

Kövessen minket
Facebook-on is...

Változások a
bútorgörgőkben
A megszűnő termékeink között megtalálható 4 típusú görgő. Cégünk helyettesítésükre azonos termékjellemzőkkel új görgőket vezet be, melyek a
korábbiaktól csak minimálisan, külsőre különböznek.
112/N.40 Menetes, csapos
00002305030 helyett 00002305031
112/N.50 Menetes, csapos
00002305040 helyett 00002305041
222/N.40 Fix talpas
00002305070 helyett 00002305071
222/N.50 Fix talpas
00002305080 helyett 00002305081

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

Megszűnő termékeink listája weboldalunkról tölthető le PDF formátumban. Az adott hírlevélhez tartozó
listát a letöltések/hírlevél menüpontban érheti el.
Mivel megszűnő termékeink között
található olyan, amely már nem szerepel a 2014 katalógusunkban, így a
listában ezt külön jeleztük.

Játék - Mi ez?
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
VersaFlap Dual
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Pettner Adrienn
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.
Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com

