XV. évfolyam
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A tartalomból

További fogantyú „dömping”
► 2. oldal

Tartós megbízhatóság elképesztő áron - új FDS pántok
► 5. oldal

Kódolt biztonság - új számzár a
Lehmanntól
► 6. oldal

2013. október

A Forest Hungary Kft. hírlevele
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További fogantyú „dömping”
Az előző hírlevelünkben bemutatott
39 új fogantyú után nem megpihenve máris szállítjuk a következő

újdonságokat. Ezúttal a klasszikus
formák és a csillogás szerelmesei
találhatnak újabb inspirációt ezen a

négy oldalon.

634.031
anyag: fém
antik Firenze
króm

00007551810
00007551811

670.096
anyag: fém
furattáv: 96 mm
antik Firenze
króm

00007551820
00007551821

670.128
anyag: fém
furattáv: 128 mm
antik Firenze
króm

00007551830
00007551831

659
anyag: fém
antik Firenze
furattáv: 32 mm
furattáv: 64 mm
furattáv: 128 mm

00007551840
00007551850
00007551860

675
anyag: fém
antik Firenze
furattáv: 96 mm
furattáv: 192 mm

00007551870
00007551880

695
anyag: fém
antik Firenze
gomb
furattáv: 96 mm
furattáv: 128 mm

00007551890
00007551900
00007551910
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685.000
anyag: fém
króm
antik Firenze

00007551920
00007551921

685.096
anyag: fém
furattáv: 96 mm
króm
antik Firenze

00007551930
00007551931

688.000
anyag: fém
króm
nikkel

00007551940
00007551941

688.096
anyag: fém
furattáv: 96 mm
króm
nikkel

00007551950
00007551951

688.128
anyag: fém
furattáv: 128 mm
króm
nikkel

00007551960
00007551961

688.224
anyag: fém
furattáv: 224 mm
króm
nikkel

00007551970
00007551971
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693.015
anyag: fém/kristály
nikkel - Swarovski 00007552280
fekete - Swarovski 00007552281
693.031
anyag: fém/kristály
nikkel - Swarovski 00007552290
fekete - Swarovski 00007552291
693.032
anyag: fém/kristály
furattáv: 32 mm
nikkel - Swarovski 00007552300
fekete - Swarovski 00007552301
693.096
anyag: fém/kristály
furattáv: 96 mm
nikkel - Swarovski 00007552310
fekete - Swarovski 00007552311
693.128
anyag: fém/kristály
furattáv: 128 mm
nikkel - Swarovski 00007552320
fekete - Swarovski 00007552321

667.016
anyag: fém/kristály
nikkel - Swarovski 00007552330
fekete - Swarovski 00007552331

667.032
anyag: fém/kristály
furattáv: 32 mm
nikkel - Swarovski 00007552340
fekete - Swarovski 00007552341
667.096
anyag: fém/kristály
furattáv: 96 mm
nikkel - Swarovski 00007552350
fekete - Swarovski 00007552351
667.128
anyag: fém/kristály
furattáv: 128 mm
nikkel - Swarovski 00007552360
fekete - Swarovski 00007552361
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694.000
anyag: fém/kristály
nikkel - Swarovski 00007552240
fekete - Swarovski 00007552241
694.096
anyag: fém/kristály
furattáv: 96 mm
nikkel - Swarovski 00007552250
fekete - Swarovski 00007552251
694.128
anyag: fém/kristály
furattáv: 128 mm
nikkel - Swarovski 00007552260
fekete - Swarovski 00007552261

694.160
anyag: fém/kristály
furattáv: 160 mm
nikkel - Swarovski 00007552270
fekete - Swarovski 00007552271

Tartós megbízhatóság elképesztő árakon
FDS márkanevünket azzal a céllal
hoztuk létre, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljünk azoknak
a termékeinknek, amelyek a garantált, folyamatosan ellenőrzött,
magas minőséget és a kedvező árat
párosítják. A töretlenül népszerű
FDS fiókrendszerek és fiókcsúszók
mellett függőleges harmonika tolóajtó vasalatok és speciális pántok is

e márkanév alatt váltak ismertté és
kedveltté.
A márka sikere követelte az alap
szerelvények további bővítését is.
Ennek a folyamatnak egy újabb,
fontos lépcsőfoka az ún. alap pántok megjelenése az FDS égisze alatt.
Az új pántok - mint azt már a többi FDS terméktől is megszoktuk és
elvárjuk - minőséget kínálnak, ked-

vező áron.
A termékek a FAIMEI által a szabvány szerint elvégzett 100 000 nyitási ciklusú teszten megfeleltek. Ez,
valamint folyamatos ellenőrzés a
termékkezelés minden szakaszában
(beérkezés, tárolás, szállítás) garantálja a megfelelő minőséget és a
hosszú élettartamot.
FDS-P R
Ráütődő, önzáró kivetőpánt
pántalátéttel
K=3-6 mm • nyílásszög: 110o
00002880000
FDS-P FR
Félig ráütődő, önzáró
kivetőpánt pántalátéttel
K=3-6 mm • nyílásszög: 110o
00002880100

Euro csavarral is rögzíthető

FDS-P K
Közézáródó, önzáró kivetőpánt
pántalátéttel
K=3-6 mm • nyílásszög: 110o
00002880200
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Kódolt biztonság
Lehmann zárjaink sokoldalú felhasználhatóságukról és megbízható minőségükről ismertek. A széles
termékskála most egy számzárral
bővült, amely hiánypótló a hazai
piacon. Fémből vagy fából készült
szerkezetekhez egyaránt alkalmazható. Szerelése egyszerű, használata percek alatt megtanulható.
Biztonságos megoldást nyújt közin-

tézményekben, kulturális- és sportlétesítményekben a szekrények zárhatóvá tételéhez.
A csomagban mellékelt zárnyelvek
a különböző szerkezeti kialakítású
szekrények zárását is lehetővé teszik.
A zár egyszerűen kódolható (lásd az
alábbi ábrát), de a biztonság kedvéért az arra jogosult egy mester

kulccsal is nyithatja, amelyből elegendő szériánként egyet rendelni.
Az elfelejtett kódot a kódkereső tű
segítségével deríthetjük fel.
A hosszú és problémamentes élettartamot a megszokottan magas
Lehmann minőség garantálja.
A számzár már raktárkészletről,
azonnal elérhető.
DialLock számzár
16-18 mm vastag lapokhoz vagy
0,8-3 mm vastag lemezekhez
A zárat a különböző zárási módokhoz megfelelő zárnyelvekkel együtt
szállítjuk.
00003210600
Kódkereső tű
00003210640
Biztonsági kulcs
00003210630

A gyári számkód
megváltoztatása
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Inspiráló SIBU lemezek
Új rovatot indítunk lapunk hasábjain, amelynek keretében időről-időre
a tervezéshez kívánunk inspirációt
adni egy-egy SIBU lemez használatával megvalósult munka bemutatásával. E hónapban a választásunk
egy bőrhatású struktúrlemezre, az

LL Eleganza Goldra esett. Érdemes
megfigyelni, hogy az otthon melege milyen nagyszerűen jelenik meg
ennek az extravagáns felületnek a
fával történő kominálása segítségével. Struktúrlemezeink teljes kínálatát
megtekintheti honlapunkon: www.

Élenjáró üzletet kínálunk
Élzáróink fejlesztése az utóbbi hónapokban az ABS alapanyag területén
hatalmas intenzitással folyik. Szinte
naponta bővül a kollekció olyan színekkel, amelyek más anyagból már
megtalálhatóak kínálatunkban, vagy
új, a hazai forgácslap piacon kapható színekhez igazodó fejlesztésekkel
egyaránt.
E cikk írásának időpontjában 87
ABS szín érhető el azonnal, raktárkészletről. Mire Ön ezt olvassa, ez a
szám már minden bizonnyal 90 felett lesz! Éredemes tehát legalább
hétről-hétre követni minket. A teljes
élzáró kínálatunkat bemutató bútorlap megfelelőségi táblázat letölthető
weboldalunkról:
www.foresteu.com/web/forest/
letoltheto-katalogus
Ezen kívül honlapunk egy összetett,
de könnyen kezelhető kereső felületet is kínál: www.foresteu.com/web/
forest/elzaro-kereso

Miért éri meg a Forest élzáróit
választani?
• versenyképes árak
• 11 éves tapasztalat az élzáró 		
gyártás és forgalmazás területén
• megbízható raktárkészlet és ru galmas kiszállítás
• folyamatos minőség-ellenőrzés
• A Magyarországon forgalmazott,
legkedveltebb bútorlap színekhez
igazodó műanyag bázisú élzáró
• kimagaslóan széles színválaszték 87 egyedi szélességben is rendelhető ABS szín, raktárkészletről.
Ráadásul ez a szám napról-napra
növekszik!
• egyedi szélességek gyártása
• raktárkészletről azonnal elérhetőek a 2.0/22, 28, 32, 42 mm szélességek, vagy akár 720 mm széles lepel is
• új élzáró színkollekció
• új színek folyamatos fejlesztése
és bevezetése
• átfogó, könnyen kezelhető, folya
matosan aktualizált megfelelőségi
táblázat

foresteu.com/web/forest/egyeditermekek.
Képeket, felhasználási példákat pedig
honlapunk http://www.foresteu.com/
web/forest/letoltheto-katalogus menüpontjában található Overview katalógusban találhat.

Üvegrögzítőink
paraméterei
Katalógusunk 3.59 oldalán található üvegrögzítőink - a katalógusban
megjelentektől eltérően - az alábbi
üvegvastagságokhoz alkalmazhatók:
627 íves üvegrögzítő: 2-6 mm
F-910 egyenes üvegrögzítő: 8-10 mm

210-es láb újra
Közkívánatra, megerősített kivitelben újra elérhető a 210-es műanyag
szekrénylábunk. A termék cikkszámai
változatlanok:
100 mm
00014102000
120 mm
00014102010
150mm
00014102020
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Megváltozott sarokfémrács
SC.KCFS sarokszekrényből kiforduló,
2+2 tálcás polcrendszerünk megváltozott. Az új fémrács a régi termék
előnyös tulajdonságait megtartva
fejlődött tovább. A frontrögzítés
három irányba állítható, a kosarak
rögzítése fém fülekkel történik. Új-

donság, hogy a kosarak szürke szín
helyett krómozott felületkezelést
kaptak. A termékek új cikkszámon
érhetőek el:
WF05.8309 balos
00006232011
WF05.8310 jobbos 00006232001

FDS pontosítás
Előző hírlevelünkben összefoglaltuk
a legfontosabb tudnivalókat FDS
fiórendszereinkkel kapcsolatban. A
szövegbe néhány hiba csúszott, ezt
az alábbiakban pontosítjuk. Az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk.
• Az FDS-RCS PO csúszó részleges
kihúzású. A csukódáskor a fiók nem

önbehúzós, a nyitó szerkezet aktiválásához a csukódáskor a fiókot végig
be kell „kísérni”.
• A rejtett görgős fiókcsúszó rendszer, fa fiókokhoz, előlaprögzítő
adapterrel (részlegesen kihúzható,
önbehúzós, csillapított kihúzású és
csukódású, precíz, irányított megvezetéssel) neve helyesen FDS-RCSAR

Már Androidon is
Katalógusunk már androidos készülékeken is elérhető. Az interaktív felület
elsősorban mobiltelefonokra lett optimalizálva, de tabletekre is telepíthető.
Telepítéséhez elég a Google Play áruházban a „Forest interaktív” szavakra
rákeresni, és az elsők között jelenik
meg az ismert Forest-gömb. Telepítés
után (amihez wi-fi kapcsolat javasolt)

a termékek között böngészhetünk,
csoportokra szűrhetjük azokat, vagy
cikkszám alapján kereshetünk. Egyegy terméknél rövid leírást és termékfotót tekinthetünk meg. Töltse
le, próbálja ki Ön is, legyen mindig a
zsebében a Forest katalógus! A program továbbfejlesztéséhez minden
észrevételt szívesen fogadunk!

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

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

LED profil
változás
A 00015621500 cikkszámon található alumínium profil led csíkhoz mostantól fél mm-rel szélesebb kivitelben
(14 helyett 14,5mm) érhető el kínálatunkban.

Megszűnő termékeink listája
Megszűnő termékeink listája weboldalunkról tölthető le PDF formátumban. A listát a letöltések/letölthető
katalógus menüpontban érheti el.

Játék - Mi ez?
Újra jelentkezünk játékunkkal!
Az alábbi képen egy termék egy
részlete látható. A játék egyszerű: arra vagyunk kíváncsiak, hogy
melyik termékünk melyik részéről
van szó? A megfejtéseket a
foresthungary@gmail.com
e-mail címre várjuk. A helyes
megoldást beküldők között egy
Forest ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com

