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Nagy sikerrel zárult a Forest Expo 2014 
A bútoripari szerelvények és belső-
építészeti dekorációs elemek piacán 
a zalaegerszegi Forest Hungary Kft. 
nem csak hazánkban, de a kelet-kö-
zép európai térségben is meghatá-
rozó szereplő. 
Ennek a pozíciónak megfelelően cé-
günk házi vására, amelyet május 24-
én a vállalat telephelyén tartottunk, 
messze túlmutatott egy szokványos 
szakmai rendezvény keretein. 
A Forest Expo idén már negyedik 
alkalommal került megrendezésre. 

get kaphattak abban, hogyan lehet 
design-ban és műszaki tartalomban 
egyaránt előremutató bútorokat 
alkotni. Fontos pontja volt az elő-
adássorozatnak a különböző teher-
bíró szerelvények felelős használatát 
bemutató prezentáció. A látogatók 
megismerhették továbbá cégünk sa-
ját fejlesztésű, új szoftverét is, amely 
a szakmabeliek közös kommunikáci-
ós eszközévé válhat a jövőben. 

A nap további részében a szóra-

koztatás kapott főszerepet: finom 
ételekkel, italokkal és kemencében 
sült pizzával vártuk a vendégeket. 
A délutáni programokat is nagy 
érdeklődéssel fogadták a résztve-
vők, Kovács András Péter stand-up 
comedy előadásával szórakoztatta 
a közönséget, Tóth Gabi énekesnő 
pedig gyönyörű hangjával és ener-
gikus személyiségével nyűgözte le a 
nézőket.
Megújult a cégünk teljes szortiment-
jét bemutató nagykatalógus is. Az 

immár 680 oldalas katalógus felépí-
tése a jól bevált rendszert követi, 
azonban informatikai oldalról fejlet-
tebb változat. A számos terméknél
előforduló QR kódok az okos tele-
fonok használóit irányítják az adott 
termék vásárlói tájékoztatóihoz, 
illetve szerelési utasításaihoz. Ha 
pedig a PDF változatot használják, 

aktív linkek segítségével érhetik el 
néhány pillanat alatt ugyanezeket az 
oldalakat. Minden résztvevő ennek 
egy példányával és egyéb apró aján-
dékokkal térhetett haza. 

A rendezvényről készült további képeket weboldalunkon megtekintheti.

A korábban négynapos nemzetközi 
eseményt ezúttal egy nagyszabású, 
egy napos rendezvénybe sűrítettük 
igazi fesztiválhangulatot varázsolva 
a helyszínre. Közel kilencszáz láto-
gató érkezett autókkal, buszokkal 
Magyarország minden szegletéből, 
Gyulától Sopronig. Számos külföldi 
vendége is akadt a szakmai napnak, 
így nagyobb csoportot üdvözölhet-
tünk Erdélyből, Horvátországból, de 
érkeztek vendégeink Ausztriából is.  
A jelentős eseményen professzor 
emeritus Fekete György belsőépí-
tész és Dóra János Ph.D. a Forest 
Hungary Kft. tulajdonosa köszön-
tötte a résztvevőket. Vendégeink 
közt tisztelhettük még Vígh László 
országgyűlési képviselő, Gyutai Csa-
ba polgármester és Balaicz Zoltán 
alpolgármester urakat, valamint Dr. 
Alpár Tibor urat a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem dékánját is.
 
Az egész napos találkozó délelőtti 
programjában a szakmai fejlődést 
segítő előadások kaptak helyet, így 
a résztvevők megismerhették a leg-
újabb bútoripari trendeket, segítsé-
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Lépjen tovább Ön is! 
Egy vállalkozás sikeressége nagy-
mértékben függ a működéshez 
felhasznált információ tartalmától, 
tartalmának pontosságától, egy-
értelműségétől, érthetőségétől, 
tartósságától, valamint annak be-
szerzésének és továbbításának se-
bességétől. Ezt csak megfelelő in-
formációs technológiai hardver- és 
szoftvereszközökkel tudjuk megva-
lósítani.
Cégünk célja, hogy minél több, jobb 
és pontosabb információt gyűjtsön 
új és meglévő termékeinkről part-
nereink zökkenőmentes ellátása 
érdekében. Természetesen ez a fo-
lyamat csak úgy lehet tökéletes, ha 
Önök, termékeink és szolgáltatása-
ink viszonteladói és végfelhasználói, 
is gyorsan birtokába kerülnek ezen 
információknak, hasznosítják azokat 
mindennapi munkájukban, kapcso-
lataikban, kereskedelmi- és gyártási 
folyamataikban, ügyviteli- és marke-
ting tevékenységeikben. 

A fentiek megvalósításának érdeké-
ben az elmúlt időszakban jelentős 
fejlesztéseket hajtottunk végre in-
formatikai területen.
Ezek a fejlesztések a következők:
• F-Mobil - Android alapú okos te-
lefonokra és táblagépekre fejlesztett 
Forest Interaktív Katalógus, 
mely letölthető a Google Play Áru-
házból
• F-Order 2 – Viszonteladóink-
nak szánt alkalmazás, amely a régi 
F-Order programot váltja le.
• F-Client 2 – Viszonteladóink ve-
vőinek szánt alkalmazás, amely a 
régi F-Client programot váltja le.

Az utóbbi két alkalmazás Windows 7 
sp 1, vagy Windows 8.1 asztali gé-
pekre illetve táblagépekre készült. 
Teljesen új technológiai alapokra 
épülnek és számtalan szűrési, ke-
resési, paraméterezési és funkcio-
nalitási lehetőséggel vannak felru-
házva. Azon ügyfeleinknek akiknek 
még korábbi operációs rendszerrel 
telepített számítógépeik vannak, az 
új alkalmazások nem elérhetőek, 
számukra a weboldalon továbbra is 
letölthetővé tesszük a programok 
előző verzióját.

F-Order 2 és F-Client 2 alkalmazás főbb újításai
- Office-szerű, többablakos, „tabulált” felület
- bejelentkezési felület
- felhasználóhoz kötött program üzemmódok (mindenki, üzlet, belső-iroda)
- komplex és széleskörűen testre szabható szűrési és keresési lehetőségek
- komplex és széleskörűen testre szabható sorbarendezési lehetőségek
- rugalmas nyomtatási és exportálási lehetőségek,
- belső vágólap, „drag&drop” technika,
- kézi- vagy automatikus adatfrissítés,
- modern alkalmazás frissítési lehetőség,
- egyszerűen átrendezhető felület
- adatok és oszlopok láthatóságának, sorrendjének valamint szélességének 
szabályzása,
- beépített és testre szabható nagyító
- a felület beállításának, valamint a szűrési és keresési feltételeknek a 
mentése az alkalmazásból való kilépés előtt
- dokumentumok (megrendelés, reklamáció, árlista) állapotkezelése (pisz-
kozat, aláírva, elküldve, stb.)
- lehetőség dokumentum másolatok készítésére,
- reklamációnál dokumentum (kép, pdf, xls, stb.) csatolási lehetőség
- árlisták / árajánlatok készítése
- segédanyagok gyűjteménye és azok automatikus frissítése
- a folyamatban lévő és jövőbeli fejlesztésekhez egyszerűen kapcsolódik
- többnyelvű kezelési felület

Próbálja ki Ön is az új felületet! Segítségével munkát spórolhat meg, 
információt rendezettebbé, alaposabbá teheti. Viszonteladóink honlapunk 
(www.foresteu.com) jelszóval védett, „Partnereknek” menüpontjából 
tölthetik le. Amennyiben Ön nem cégünktől közvetlenül vásárol, a prog-
ram használatának lehetőségéről érdeklődjön viszonteladó partnereinknél! 
Észrevételeit, javaslatait a nedelov.ferenc@foresth.hu címre várjuk!
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Inspiráló SIBU lemezek

Sunrise System innovatív világítástechnika

Újabb inspiráció egy SIBU lemez 
használatával megvalósult munká-
ból! A formák és textúrák sokasá-
ga jelenik meg ebben az ausztriai  
bárban az SG Pearl Ray Gold üveg-
hatású akril struktúrlemez alkalma-
zásával. Struktúrlemezeink teljes kí-
nálatát megtekintheti honlapunkon: 

www.foresteu.com/web/forest/
egyedi-termekek. Képeket, felhasz-
nálási példákat pedig honlapunk 
http://www.foresteu.com/web/
forest/letoltheto-katalogus menü-
pontjában található Overview kata-
lógusban találhat.

Minden évszakban sajátosak a fé-
nyek. Megfelelő világítással elérhet-
jük, hogy lakásunk alkalmazkodjon 
a kinti fényekhez, hangulatunkhoz, 
ezáltal is növelve komfortérzetün-
ket.

A SIRO szakemberei elhatározták, 
hogy megalkotják azt a világítási 
rendszert, melyet minden ember sa-
ját igényei szerint változtathat egy 
innovatív vezérlő segítségével.
Az Easy Control Duo vezérlés hasz-
nálatával a Sunrise System a nap 
minden időpontjában képes az Ön 
egyéni igényének megfelelően, fo-
kozatmentesen változtatni a világí-
tás fényerejét és a színhőmérsékle-
tet.

A kiállításokon és szakmai vásáro-
kon hatalmas érdeklődés övezte ezt 
a világítástechnikai rendszert, mely-
nek elterjedése nagy léptékekkel 
halad. Az innovatív fokozatmentes 
kapcsoló kényelmessége, komfort-
érzete teszi oly népszerűvé az ügy-

A kapcsoló rádióhullámokkal műkö-
dik, így nem kell azt bekábelezni. 
Dupla kattintással választhatjuk ki, 
hogy a gomb forgatásával  a fény-
erőt, vagy a színhőmérsékletet állít-
juk. 

További információt weboldalunkon, 
letölthető szórólapjaink között talál.
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Új fogantyúk
2014-es katalógusunkban már sze-
replő (4.32 oldal) új fogantyúinkra 
szeretnénk ezúttal felhívni a figyel-
met. A modern kialakítás és szín-
választék a mai nyugati trendeknek 
megfelelően méltán lehet itthon is 
trendi darab.

MB091440 - fém
1. patagónia ezüst  00007590140 
2. caledonia nikkel  00007590141 
3. matt fehér   00007590142 

MB091420 - fém
1. patagónia ezüst  00007590120 
2. caledonia nikkel  00007590121 
3. matt fehér   00007590122 

MB091430 - fém
1. patagónia ezüst  00007590130 
2. caledonia nikkel  00007590131 
3. matt fehér   00007590132 

MB091020 - fém
1. pretória króm   00007590110 
2. botswana nikkel  00007590111 

MB091480 - fém
1. patagónia ezüst  00007590150 
2. matt fehér   00007590151 

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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Új fogantyúk
2014-es katalógusunkban már sze-
replő új fogantyúink egy másik cso-
portja is külön figyelmet érdemel 
(4.44 oldal). A modern kialakítás 
és divatos szín teszi ezeket a dara-
bokat trendivé.

E058-042 - fém
1. króm    00007652140 
2. inox    00007652141 

E056-160 - fém
1. króm    00007652120 
2. inox    00007652121 

E054-192 - fém
1. inox    00007652100 
2. nikkel   00007652101 
3. króm    00007652102 

E055-034 - fém
1. inox    00007652110 
2. nikkel   00007652111 
3. króm    00007652112 

1.

1.

1.

2.

2.

3.2.

1.

E057-160 - fém
1. króm    00007652130 
2. inox    00007652131 

2.

2. 3.
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Új fogasok
2014-es katalógusunkban új foga-
sokkal is jelentkeztünk  (4.170-
4.171 oldal). Modern megjelené-
sükkel és kedvező árukkal minden 
bizonnyal gyorsan népszerűvé vál-
nak.

E1015 - fém
matt króm  00008860150 

E1010 - fém
króm-nikkel  00008860100 

E1011 - fém
króm-nikkel  00008860110 

E1013 - fém
króm-nikkel  00008860130 

E1014 - fém
matt króm  00008860140 

Új fogantyúk
2014-es katalógusunkban már sze-
replő (4.6 oldal) új fogantyúinkra 
szeretnénk ezúttal felhívni a figyel-
met. A modern kialakítás és az ajtó 

illetve fiók felső élébe történő bema-
rás teszi ezeket a darabokat egye-
divé.

A027 - fém
295 mm  00007653410 
395 mm  00007653420 
595 mm  00007653430 

A028 - fém
295 mm  00007653440 
395 mm  00007653450 
595 mm  00007653460 



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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Megszűnő ter-
mékeink listája

Versalogic elosztók tápjairól

Változás az 
alumínium 
keretprofiloknál

Csillapított csukódást biztosító
adapter 135-170°-os pánthoz

Magasfényű PET 
kollekciónk új 
színnel bővült

Megszűnő termékeink listája webol-
dalunkról tölthető le PDF formátum-
ban. A listát a letöltések/letölthető 
katalógus menüpontban érheti el.

Mivel megszűnő termékeink között 
található olyan, amely már nem sze-
repel a 2014 katalógusunkban, így a 
listában ezt külön jeleztük.

Az alumínium keretprofiloknál talál-
ható sarokelemhez  00000654911  
ezentúl a csavart kérjük, külön szí-
veskedjen megrendelni. 
A csavarok cikkszáma (db):
 00103600450  

A Forest Expón nagy sikerrel mu-
tattuk be új termékcsaládunkat, a 
Versalogic hálózati elosztó rend-
szert, amely különböző beépítési 
lehetőségeket kínál a bútortervezés 
során. A piacon szereplő verseny-
társaikhoz képest ezek a termékek 
különösebb villanyszerelői ismeret 
nélkül is telepíthetőek. A palettán-
kon szereplő termékek 3 típusú 
betápcsatlakozással rendelkeznek.

• Versalogic saját kivitelű 3 polusú csat-
lakozójával (Versatek, Master&Slave, 
Versapull, Versaflap Dual)
• 3 pólusú, 230V AC, 10A 
terhelhetőségű csatlakozó aljzat 
(mint az asztali számítógépek eseté-
ben - Versalink)
• hagyományos dugaljjal, fixen sze-
relt vezetéken (Versaframe)
A termékekről előző hírlevelünkben 
már részletesen beszámoltunk.

Játék - Mi ez? 
Újra jelentkezünk játékunkkal!
Az alábbi képen egy termék rész-
lete látható. A játék hűséges olva-
sóinknak egyszerű: arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy melyik termé-
künkről van szó? 
A megfejtéseket a
foresthungary@gmail.com 
e-mail címre várjuk. A helyes 
megoldást beküldők között egy 
Forest ajándékcsomagot sorso-
lunk ki! 
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
LL Eleganza Silver struktúrlemez
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Baudermann Anita, Emhő-
Baudermann Kft., Gyula 
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.

Már a 248.OS06.05 pántunk csu-
kódása is csillapítottá tehető. A 
951.0F15.65 Glissando TL170 adap-
ter utólag is szerelhető, nem szük-
séges egy ajtón minden pántra sze-
relni. Szerszám nélkül szerelhető, 
a rögzítőkarmok segítségével köny-
nyedén bepattintható. A csillapítás 
erőssége egy mozdulattal, kézzel 
állítható. Cikkszáma:  00002801250  

Új magasfényű PET színünk a leg-
újabb divattrendeknek nyit utat a 
magasfény világába: 
világos szürke A0145 
A többi PET színhez hasonlóan tábla-
mérete: 4250 × 1020 mm, élzárója:  
E8015235230 


