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Fényt viszünk  
bútoraiba
Világítástechnikai fejezetünk 
is megújult 2018-as katalógu-
sunkban. A fejezet két részre 
osztható, az olasz, dizájn ter-
mékeket szállító DOMUS Line 
kínálatára és a kiváló ár-érték 
arányú lengyel LED szalagok-
ra,  lámpákra.  Rövid  áttekintő 
cikkünk az újdonságokat fog-
lalja össze.

A Domus Line mindig is élen járt in-
novatív megoldásaival, és igazi ola-
szos dizájnjaival. Választékunkban 
régóta megtalálhatóak LED-es lám-
páik, akár modern, akár klasszikus 
kialakítással. A 2018-as katalógu-
sunkban több merész újdonságot is 
találhatnak tőlük partnereink. Ezek-
ből emelünk ki párat az alábbiakban.

Modern és egyedülálló dizájn jellem-
zi X-SIGN névre keresztelt lámpán-
kat. (Katalógus 7.9 oldal)

A félbe hajlított „X” forma ötletesen 
kombinálja a felső- és front oldali 
világításokat, hiszen felső sarokba 
történő alkalmazásával a munkapult 
direkt megvilágítása mellett, a helyi-
ség bevilágításáról is gondoskodik. 
Az X-SIGN TDM ráadásul beépített, 
fényerőszabályozós kapcsolóval is 
ellátott, így további 2 X-SIGN lámpa 
vezérlésére is alkalmas. A lámpák 
bemarás nélkül, egyszerűen telepít-
hetőek.

Leaf HE DR néven található katalógusunkban új fiókvilágításunk. 
(Katalógus 7.10 oldal)
A fiókvilágítást lehet szeretni és nem szeretni, van, aki elenged-
hetetlennek tartja, mások feleslegesnek. Egy biztos: ha a mai bú-
tortrendeknek megfelelően sötét árnyalatokkal és antracit belső 
vasalatokkal alakítjuk ki konyhabútorunkat, mindenképpen érdemes 
megfontolnunk a fiókvilágítást. A Leaf HE DR három szélességi mé-
retben elérhető választékunkban. Legnagyobb előnye az integrált 
szenzor, mely a front csukódásának érzékelésekor automatikusan le-
kapcsolja a lámpát, majd távolodásakor ismét felkapcsolja azt.
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A KOBI HE (Katalógus 7.11 oldal) 
egy, a tükör hátoldalára egyszerű-
en ráragasztható profil, beépített 
LED szalaggal. Segítségével bármi-
lyen egyenes élű tükröt gyönyörűen 
megvilágíthatunk. A 60 illetve 90 
cm-es hosszban elérhető komplett 
lámpa alkalmazható függőleges és 
vízszintes irányban is. 

Újdonság a LED szalag 5 méteres 
60 és 120 LED-es kivitelben (Kata-
lógus 7.19), melyek a bekötő- és 
soroló kapcsokkal igény szerint mé-
retre vághatóak, egyszerűen telepít-
hetőek. Mindkét szalag meleg fehér 
illetve természetes fehér színben is 
rendelhető.

Ráadásul, amennyiben csavarozha-
tó LED profillal szerelik a rendszert, 
elérhető már a profilba  illeszke-
dő  érintő-  és mozgásérzékelős 
kapcsoló. (Katalógus 7.23)

Az OL 11 típusú LED spot lámpánk 
(Katalógus 7.16) egyszerű megoldást 
nyújt a korábban beépített halogén 
spot lámpák helyettesítésére, mivel 
tartósan, költséghatékonyan üzemel-
tethető.
A bemarás nélkül telepíthető LED 
lámpák választéka is bővült. A kes-
keny magasságú elemek könnyedén 
felcsavarozhatóak, a csavarok viszont 
így is rejtve maradnak. Ezt az OL14 
esetében mágneses, az OL15 ese-
tében pattintós takarólappal oldotta 
meg a gyártó. Az OL15W típusú lám-
pa ráadásul beépített érintőkapcsoló-
val szerelt így további 6 db OL15 lám-
pa vezérelhető vele! (Katalógus 7.16)

A hazai piacon rengeteg olcsó világítástechnikai termék található. Ezeknek minősége általában elmarad az elvárttól. 
Fontosnak tartottuk, hogy választékunkban is megjelenjenek olyan lámpák és világítástechnikai eszközök alternatívái, 
amelyek megfelelő minőséget nyújtanak pénztárcabarát áron, sőt - a piaci igényeknek megfelelően - akár villanysze-
relő szakember bevonása nélkül is telepíthetőek legyenek! 
Plusz előny, hogy ebben a kategóriában minden bemarás nélküli világítótestünk diffúzorral rendelkezik, így a LED izzók 
pontszerű fényforrása nem tapasztalható, a lámpából érkező fény homogén, egységes felületű.
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Akik a szögletesebb formákat részesí-
tik előnyben, azoknak az LDK2 típu-
sú, szintén bemarás nélkül telepíthető 
lámpánkat javasoljuk. A 10×10 cm-es 
alapterületű világítótest erős, 3 W-os 
teljesítményével minden bútort fény-
be borít. (Katalógus 7.17)

Fontos, és hasznos kiegészítője a vi-
lágítótesteknek a Mini Touch érin-
tőkapcsoló. A tetszetős, mégis visz-
szafogott külső mögött egy sokoldalú 
szerkezet lapul: nam csak kapcsoló, 
hanem flnyerőszabályozó is egyben, 
ráadásul valamennyi, általunk forgal-
mazott világítástechnikai eszközhöz 
alkalmazható. (Katalógus 7.22)

Megújult a Lehmann zárak választéka
A Lehmann zárak hosszú ideje meg-
bízható elemei vasalat kínálatunk-
nak. Az elmúlt évben a német gyártó 
frissítette alap zárjainak választékát, 
amelyek most már nálunk is elérhe-
tőek.

Az új zárak a korábbi termékek alap-
értékeit és a megszokottan magas 
minőséget megőrizve számos hasz-
nos újdonsággal nyújtanak többet:

• A főkulcsos rendszereknél alap-
vető újdonság, hogy a zárbeté-
tek kivehetőek, ezáltal ha a kulcs 
elveszik vagy esetleg csorbul, 

akkor sem kell a komplett zárat 
kicserélni. Elég csak a kínálatban 
megtalálható kiszedőkulccsal a 
zárbetétet eltávolítani, és újat 
elhelyezni. 

• A zárak 200 különböző, szám-
mal beazonosítható kulccsal 
kaphatók, amelyek igény ese-
tén raktárkészletünkről gyorsan 
pótolhatók (pótkulcs cikkszám: 
10103212000).

• Egyedi megoldások a Lehmann 
rendkívül széles zárválasztékéból 
rendelésre továbbra is elérhetők 
cégünkön keresztül.

• A kisfiókzár jobbos és balos kivi-

telben egyaránt elérhető.
• A forgórúdzár rúdja már két mé-

retben elérhető, így ki tudjuk 
választani a nekünk gazdaságo-
sabb megoldást.

• A forgorúdzár nyitási iránya a ké-
pen is látható kis műanyag kap-
csoló segítségével átfordítható.

Kisfiók zár

új név új cikkszám régi név régi cikkszám
391 kisfiókzár jobbos 10003212000 03 0425 001 002 jobbos 10003210000
391 kisfiókzár balos 10003212010 03 0425 002 002 balos 10003210010
391 egyforma kulcsos 10003212005 03 0425 002 002 egyforma k. 10003210005
391 főkulcsos jobbos 10003212050 03 0425 001 999 (CB7042) 10003211000
391 főkulcsos balos 10003212060 03 0425 001 999 (CB6806) 10003211010
HSA12 főkulcs 10003212090 CB7042 főkulcs 10003211050
  CB6806 főkulcs 10003211060
kiszedőkulcs 10003212095 új termék
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új név új cikkszám régi név régi cikkszám
521 tolóajtó zár 10003212300 03 0792 101 003 10003210300
521 egyforma kulcsos 10003212305 03 0792 101 003 egyforma k. 10003210305

Központi fiók zár
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új név új cikkszám régi név régi cikkszám
421 központi fiókzár 10003212200 03 0922 006 004 10003210200
421 rögzítő lemez 10003212265 04 1218 001 000 rögz. lemez 10003210265
03 0922 650 801 C-profilú rúd
2 db 20 mm-es csappal 10003210250 
03 0922 650 803C-profilú rúd  Változatlan maradt
2 db 31 mm-es csappal 10003210251
03 0912 003 010 Stift 10 mm 10003210255
03 0912 003 007 Stift 7 mm 10003210260

új név új cikkszám régi név régi cikkszám
750 forgórúdzár 10003212110 03 0247 001 123 10003210111
750 egyforma kulcsos 10003212115 03 0247 001 123 egyforma k. 10003210116
750 horog végzáróval, balos 10003212160 04 1262 038 000 horog balos 10003210160
03 1225 011 000 végzáró 10003210170
750 horog végzáróval, jobbos 10003212155 04 1262 037 000 horog jobbos 10003210155
03 1225 011 000 végzáró 10003210170
750 közvezető 10003212165 03 1224 011 000 közvezető 10003210165
750 excenteres ütköző 10003212175 04 1338 002 000 exc. ütköző 10003210175
750 rúd 1,5 m 10003212152 új hosszúság!
750 rúd 2 m 10003212150 04 1232 802 000 rúd 10003210150



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
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Vezeték nélkül könnyebb
A mai telefonok, tabletek akár egy 
nap alatt is lemerülhetnek, így fon-
tos, hogy töltésük gyors és egyszerű 
legyen. Ezt a célt szolgálják bútorba 
építhető (Qi szabványú) vezeték nél-
küli töltőink.
Ha a készülék támogatja a vezeték 
nélküli töltést, elég csak a töltőegy-
ségre helyezni, a töltés automatiku-
san elkezdődik. Ha szeretné, hogy a 
töltő tökéletesen illeszkedjen a bú-
torhoz, válassza a rejtett változatot.

WCQI1 Vezeték nélküli töltő

Asztallapba, fedlapba felülről süly-
lyeszthető kivitel,
D=60 mm-es furat szükséges hozzá
leadott teljesítmény: 5W
USB csatlakozóval

10015621850

WCQI2 Vezeték nélküli töltő

Asztallapba, fedlapba alulról beépít-
hető kivitel,
D=60 mm-es zsákfurat szükséges 
hozzá
átviteli távolság 1-6 mm, az anyag-
tól függően
leadott teljesítmény: 5W
USB csatlakozóval

10015621855

Üvegeink  
alumínium kereteinkhez

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy az általunk forgalmazott, és 
kizárólag alumínium keretekhez 
kapható üvegek, tükrök nem 
biztonsági üvegek. Azok bizton-
sági fóliázásáról (vagy edzéséről) 
a megrendelő feladata gondos-
kodni.


