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Magasfényű PVC ajtóink kí-
nálata teljesen megújult. 

22 új magasfényű színnel 
találkozhatnak választékunkban, 
valamint először nálunk válik el-
érhetővé az új nyugat-európai 
őrület, a szupermatt felület. 
Ez utóbbi további 6 színnel 
gazdagítja a lehetőségek eddig 
is széles tárházát.
A termékek a korábbiaknál is 
jobb minőségben, hasonló ár-
színvonalon érhetőek el, konfek-
cionálva, színazonos, 3D vagy 
tetszőlegesen választott egyéb 
élzárással, illetve akár egész 
táblában is. A méretre készített 
frontok gyártási határideje to-
vábbra is egy hét.
Az új ajtók minőségét az MDF 
maganyag, az egyenletesen fé-
nyes felület és a hosszú élettar-
tam jellemzi.
Az újdonságokból viszonteladó-
inkhoz fiókelő mintákat és min-
tafüzéreket helyezünk ki, ezzel is 
segítve az új színek gyors meg-
ismerését.
Az eddig ismert, „FF” jelzéssel 
ellátott PVC frontjaink for-
galmazását egyúttal meg-
szűntetjük, az egyes színek 
különböző ideig lesznek még el-
érhetőek (erről bővebb tájékoz-
tatást a 4. oldalon olvashatnak). 
Törekszünk arra, hogy a megszű-
nő színekre már leadott rendelé-
seket maradéktalanul kielégítsük, 
a további igényeket pedig a kész-
let erejéig teljesítjük.
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Magasfényű PVC fóliás kollekció
• Egyedi méretekben és táblá-
ban rendelhető, maximális méret: 
2800×1220×18 mm. A „szálirányt” 
kérjük az UNI színeknél is megadni.
• Magas fény
• Hosszú élettartam
• Könnyen tisztítható
• Színazonos élzárás
• MDF hordozóanyag

szín egész tábla színazonos élzáró
FP0201 fehér  00100152000   E8010231210  
FP0204 antracit csillám  00100153100   E8310231210  
FP0205 krém  00100152200   E8030331220  
FP0206 capuccino  00100152300   E8052237220  
FP0207 barna  00100152800   E8290237220  
FP0208 bronz csillám   00100153800   E8400237220  
FP0216 piros  00100152400   E8130231210  
FP0217 bordó  00100152500   E8150231210  
FP0231 olíva zöld  00100152900   E8202237220  
FP0236 narancs  00100152700   E8110231210  
FP0241 lila  00100152600   E8170331220 
FP0246 fekete  00100152100   E8300231210  
FP0247 fekete ezüst  00100154100   E8610331210  
FP0248 fehér ezüst  00100154000   E8600331210  
FP0249 gyöngyház virág  00100153900   E8010231210  
FP0286 milánói dió  00100153700   E8525237220  
FP0291 német tölgy  00100153400   E8505237220  
FP0296 teak  00100153200   E8555237220  
FP0297 ében  00100153300   E8545237220  
FP0310 matt krém dűne  00100153000   E0301252210 
FP0401 hullámos fehér  00100153600   E8010231210  
FP0446 hullámos fekete  00100153500   E8300231210  

FP0201 fehér

FP0204 antracit csillám FP0205 krém FP0206 capuccino

FP0207 barna FP0208 bronz csillám FP0216 piros
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FP0217 bordó FP0231 oliva zöld FP0236 narancs

FP0241 lila FP0246 fekete FP0247 fekete ezüst

FP0248 fehér ezüst FP0249 gyöngyház virág FP0286 milánói dió

FP0291 német tölgy FP0296 teak FP0297 ében



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

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com
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FP0310 matt krém dűne
struktúrált matt felület

SM0101 fehér szupermatt

SM0105 krém szupermatt

FP0401 hullámos fehér 
struktúrált felület

SM0103 vil. szürke szupermatt

SM0106 homok szupermatt

FP0446 hullámos fekete 
struktúrált felület

SM0104 söt. szürke szupermatt

SM0107 mokka szupermatt

Szupermatt PVC fóliás kollekció

Megszűnő PVC fóliás ajtók

• Egyedi méretekben és táblá-
ban rendelhető, maximális méret: 
2800×1220×18 mm. 
• Tökéletesen matt felület
• Lágy tapintású anyag
• Hosszú élettartam
• Színazonos élzárás
• MDF hordozóanyag

Az alábbi PVC fóliás frontjaink meg-
szűnnek. Egyes színek a raktárkész-
let erejéig még elérhetőek. Kérjük, 
rendelésének leadásakor ezt vegye 
figyelembe. A megszűnő modellek-
nek a fentebb bemutatott új színek 
kitűnő alternatívát kínálnak! Továb-
bi információkért hívja értékesítési 
munkatársainkat.

szín egész tábla színazonos élzáró
SM0101 fehér szupermatt  00100155000   E8810237220 
SM0103 világos szürke szupermatt  00100155300   E8840237220 
SM0104 sötét szürke szupermatt  00100155100   E8850237220 
SM0105 krém szupermatt  00100155400   E8820237220 
SM0106 homok szupermatt  00100155200   E8830237220 
SM0107 mokka szupermatt  00100155500   E8860237220 

FF0101 fehér készlet erejéig 
FF0146 fekete készlet erejéig
FF0105 krém elfogyott
FF0106 capuccino elfogyott
FF0116 piros elfogyott
FF0117 bordó elfogyott
FF0141 lila elfogyott
FF0136 narancs készlet erejéig
FF0104 metál készlet erejéig
FF0196 bambusz készlet erejéig

FF0186 dió elfogyott
FF0109 kávé csillám elfogyott
FF0107 krém csillám beszállítás alatt
FF0108 arany csillám készlet erejéig
FF0197 ében készlet erejéig
FF0147 fekete-ezüst készlet erejéig
FF0148 fehér-ezüst készlet erejéig
FF0149 feh.-krokodil készlet erejéig
FF0192 arany kőris készlet erejéig
FF0198 világos fenyő készlet erejéig


