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Új funkciók a megújult weboldalon
1. Mire jók a szűrők, és hogyan 
használjuk ezeket?

A több mint 10000 termékünk kö-
zött könnyű elveszni. Ha nagyjából 
tudjuk azonban, hogy mit szeret-
nénk, akkor a szűrők segítségével 
gyorsan szűkíthetjük a találati listát 
a weboldal termékek menüpontjá-
ban. A szűrés gomb minden termék-
kategóriában a fejléc alatt található 
(1. kép). 
A fogantyúk példáján bemutatva 
(2. kép): tudjuk, hogy 128 mm-es 
furattávolságú fém és króm színű 
fogantyút szeretnénk bútorunkhoz. 
A közel 2000 különböző fogantyút 
tartalmazó választékunkat az anyag, 
szín és méret szűrők kombinált al-
kalmazásával 23 találatra szűkítet-
tük. Így máris könnyebb a választás!

2. Hogyan állíthatjuk össze ked-
venceink listáját, és mire jó ez? 

A termékek között böngészve lát-
hatjuk, hogy a jobb oldali oszlopban 
egy kis csillag látható. Ha erre kat-
tintunk, akkor a termék bekerül a 
kedvenceink közé (ismét rákattintva 
pedig kikerül közülük). A kedvenc-
nek jelölt termékeket sötétzölddel 
jelöltük (a 3. képen a csiga). 
A menüpont fejlécében a kedvencek 
gombra kattintva (4. kép) megte-
kinthetjük az eddig megjelölt favo-
ritjainkat. Itt az x-re kattintva ismét 
van lehetőségünk a nem kívánt ter-
mékek eltávolítására (5. kép).
Ezen a képernyőn egy nagysze-
rű funkció érhető el: a kedvencek 
exportálása gombbal (5. kép) egy 
Excel táblázatot hozunk létre és töl-
tünk le, benne a kedvelt termékek 
nevével (rákattintva a termék webes 
adatlapjára jutunk), cikkszámával 
és egyéb adataival. Ez azért érde-
kes, mert így a kedvencek listájá-
ból bárki egy gombnyomással saját 
rendelést állíthat össze, elég csak a 
rendelendő mennyiséget megadni. 
Ezt később a viszonteladóink egy 
egyszerű művelettel beolvashatják 
és továbbíthatják cégünk felé. Az, 
hogy ez hogyan lehetséges, már egy 
következő cikk témája... 
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Praktikus újdonságok a fürdőszobában
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A május végén megrendezésre 
került Forest Expón többen már 
találkozhattak azokkal a prak-
tikus kiegészítőkkel, amelyek 
komfortosabbá teszik a fürdő-
szobabútorokat. A következő 
oldalakon ezekre kívánjuk fel-
hívni olvasóink figyelmét. 

A fürdőkben két nagyobb tárolási 
igénnyel találkozhatunk: a különbö-
ző tisztálkodási és pipere szereknek 
és a szennyes ruháknak kell megfe-
lelő helyet találnunk. 
Az előbbi feladatra pipere táro-
ló fiókbetét rendszerünk nyújt 
nagyszerű megoldást. Több külön-
böző rendszert is kínálunk a fiók 
méretének és a felmerülő igények-
nek megfelelően, amelyeket további 
nyitott rendszerezőkkel egészíthe-
tünk ki. A műanyag elemek könnyen 
tisztán tarthatóak, a fehér szín pedig 
jól illeszkedik a legtöbb fürdőszoba 
színvilágához. Beépítésük a méretek 
figyelembe vételén kívül nem igé-
nyel különösebb szakértelmet.
A rendszer két kisebb, fürdőszobai 
hulladékok tárolására tökéletesen 
megfelelő és a fürdőszoba szekré-
nyek belméretéhez is igazodó hulla-
dékgyűjtővel lesz teljes. A kukákat 
a rendszerezőkben is elhelyezhet-
jük, vagy egy adatpter segítségével 
a bútorajtóra is akaszthatjuk.
A szennyes ruhák tárolása szintén 
megoldásra vár a fürdőszobai vagy 
mosókonyhai bútorok tervezése és 
kivitelezése során. Kínálatunkban 
már régóta megtalálhatóak a fém-
rácsból készült szennyestartó ko-
sarak, ezek most műanyagból ké-
szült társakat kaptak. A modernebb 
megjelenésen túl a műanyag előnye 
a fémráccsal szemben a könnyű 
tisztíthatóság és az egyszerű  kezel-
hetőség. A kosarakat egy mozdulat-
tal kivehetjük, megkönnyítve ezzel a 
ruhák mosógépbe történő átrakását 
is. Beépítésük egyszerű, egy csavar-
behajtóval elvégezhető.

CA27LGP Pipere fiókbetét
Műanyag fiókrendező betét, 2 db 
kisméretű tároló dobozzal, kozmeti-
kai tárolóval,
szín: fehér
méret: 412 × 69 × 242 mm
a tárolódobozok kereten kívül elhe-
lyezésével: 482 × 69 × 242 mm
 00010002300 

CA35LGP Pipere fiókbetét
Műanyag fiókrendező betét, 3 db 
kisméretű tároló dobozzal, kozmeti-
kai tárolóval
szín: fehér
méret: 436 × 69 ×322 mm
a tárolódobozok kereten kívül elhe-
lyezésével: 506 × 69 × 322 mm
 00010002310 

CA40LGP Pipere fiókbetét
Műanyag fiókrendező betét, 3 db 
kisméretű tároló dobozzal, kozmetikai 
tárolóval, kozmetikai kendő tárolóval
szín: fehér
méret: 412 × 90 × 372 mm
a tárolódobozok kereten kívül elhe-
lyezésével: 482 × 90 × 372 mm
 00010002320 

CA45LGP Pipere fiókbetét
Műanyag fiókrendező betét, 4 db
kisméretű tároló dobozzal, kozmetikai 
tárolóval, kozmetikai kendő tárolóval
szín: fehér
méret: 436 × 90 × 422 mm
a tárolódobozok kereten kívül
elhelyezésével: 506 × 90 × 422 mm
 00010002330 

CE27S nyitott rendező
CA27LGP fiókrendező szélességi
toldására, 1 rekesszel.
szín: fehér
méret: 236 × 84 × 242 mm
 00010002200 

CE35S Nyitott rendező
CA35LGP fiókrendező szélességi
toldására, 3 rekesszel.
szín: fehér
méret: 236 × 84 × 322 mm
 00010002210 

 

Katalógus 
5.40-5.42 

oldal



4  XVIII. évfolyam  3. szám 2016. szeptember

CE40S nyitott rendező
CA40LGP fiókrendező szélességi
toldására, 2 rekesszel.
szín: fehér
méret: 236 × 84 × 372 mm
 00010002220 

CE45S nyitott rendező
CA45LGP fiókrendező szélességi
toldására, 3 rekesszel.
szín: fehér
méret: 236 × 84 × 422 mm
 00010002230 

PATCEB 5 literes hulladékgyűjtő
Anyag: Műanyag
szín:fehér
méret: 170 × 205 × 170 mm
 00010002100 
A termék rendelhető ajtóakasztó 
adapterrel együtt is:
méret: 170 x 202 x 174 mm
 00010002150 

PATCE 5 literes hulladékgyűjtő
billenő fedéllel
Pipere fiókrendezőkbe helyezhető
Anyag: műanyag
szín: fehér
méret: 174 × 232 × 174 mm
00010002110
A termék rendelhető ajtóakasztó 
adapterrel együtt is:
méret: 174 × 229 × 176 mm
 00010002160 

LAB1RIBAC
Beépíthető szennyeskosár
Billenőajtóra szerelhető kivitel
űrtartalom: 40 liter
szín: fehér
méret: 438 x 504 x 222 mm
minimális beépítési méret:
500 × 250 × 530 mm
 00010002000 

LAB1294
Beépíthető szennyeskosár
Fenéklapra szerelhető
űrtartalom: 40 liter
szín: fehér
méret: 255 x 537 x 450 mm
minimális beépítési szélesség:  
300 mm
 00010002050 

Ez nem hiba a SAS profilokon Laminátcsík felü-
letváltozásA SAS alumínium profilok végén 

kisebb foltok találhatók. Ez az  
eloxálási technológiából adódik, a  
6 méteres szálak végén eloxálási 
megfogási nyom látható (kettévág-
va 1-1 végen). Ez minden szálban 
vásárolható SAS alumínium profilnál 
látható, az ebből eredő reklamáci-
ókat a gyártó - és így cégünk sem 
- fogadja el. Kérjük, hogy a SAS pro-
filokkal történő tervezésnél a fentie-
ket vegyék figyelembe.

A H1137 Egger munkalapunk 
laminátcsíkja ST11 helyett a jövő-
ben ST24 felülettel érhető el. A ter-
mék cikkszáma változatlan maradt:   
 00005020330 
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Tolóajtók kiteljesedő kínálata
Tolóajtó szerelvényeink kíná-
lata eddig is igen széles körű 
igényeket tudott kielégíteni, de 
új katalógusunkkal egyidőben 
olyan újdonságokat mutattunk 
be, amelyek hírlevelünk hasáb-
jain is mindenképpen megérde-
melnek egy rövid említést. 

A legnépszerűbb - és mára már 
klasszikussá vált - Cosmo tolóaj-
tókon túl is van számos lehetőség 
arra, hogy jól működő, könnyen sze-
relhető és impozáns megjelenésű 
gardróbszekrényeket gyártsunk. Ezt 
bizonyítják a Nevato, kínálatunkba 
most bevezetett újdonságai.
A Board rendszer első pillantás-
ra nagyon hasonlít a Cosmóra, és 
szerkezetében valóban nem igazán 
tér el attól. Ugyanakkor más profi-
lokkal találkozhatunk, amelyek na-
gyobb változatosságot biztosítanak 
számunkra. A görgők jó minősége 
csendes és akadásmentes futást ga-
rantál számunkra. A külön beépíthe-
tő csillapítókkal pedig tovább növel-
hető a szekrények komfortja.
A Frame keretes rendszer, mint azt 
angol eredetű neve is sugallja egy 
keretes szerkezet, amely öntartó, 
azaz  bármilyen anyagot, például 
akár üveget is lehet használni betét-
ként. 
A Board és Frame vasalatokhoz kü-
lön rendelhető műanyag üveg-
rögzítő clip pedig egy zseniális kis 
találmány, bármely tolóajtó profilhoz 
kiváló segítség a profilnál keske-
nyebb betétanyagok szilárd rögzíté-
sére.
A Harmonic függőleges harmo-
nika tolóajtó rendszer egy hiány-
pótló termék a Forest választékban. 
Az ajtólapok nem kerülnek rögzí-
tésre a szerkénytesthez, hanem a 
sínben szabadon mozgathatók. Az 
ajtók nagy, akár 270 cm magassá-
gig alkalmazhatók. Egy vasalattal 
két szárnyat lehet összekötni, de 
ezek szabadon elmozdíthatóak. Egy 
sínben tetszőleges számú ajtópár 
elhelyzehető, így nagy felületeket is 
eltakarhatunk vele.
Részletes információ katalógusunk 
11.9 - 11.19 oldalán található.

Board fogantyúprofilok

Strong

Efekt Lux+

Lider

Üvegrögzítő clip
Board és Frame tolóajtó rendsze-
rekhez
4 mm betétanyagok rögzítésére 
fogantyú- és „H” profilokhoz.
A klipeket 150 mm-enként kell 
elhelyezni.
rendelés: db • anyag: műanyag
 00014613850 



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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Harmonic függőleges  
harmonika tolóajtó vasalat
Teherbírás 50 kg (a két ajtó együt-
tes maximális súlya)
Maximális ajtóméret:
1,2 x 2,7 m (a két ajtó együttes 
maximális mérete)
A szett tartalma:
• 2 db felső vezető
• 2 db alsó vezető
• 3 db összekötő zsanér 
 00014615200 

Felső sín
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium 
 00014615000 

Alsó sín
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium 
 00014615100 

Megszűnő ter-
mékeink listája

Görgő rajz javítás

Katalógus  
helyesbítés

Vízen is hasítunk

Megszűnő termékeink listája webol-
dalunkról tölthető le PDF formátum-
ban. A listát a https://www.foresteu.
com/hirlevel menüpontban érheti el.

A 141.050 típusú bútorgörgőnk rajza 
a katalógus 15.24 oldalán helytelenül 
jelent meg. A helyes rajz az alábbi:

Katalógusunkban „elrejtettünk” né-
hány hibát. Az eddig megtalált hibák 
jegyzékét honlapunkról letöltheti: 
https://www.foresteu.com/katalogus 

„Zászlóshajónk”, a HunCat a 2016 évi  Erste World Kékszalagon a fantaszti-
kus 6. helyezést érte el abszolút befutási sorrendben! Ezúton is gratulálunk 
a kitűnő eredményhez!

Játék - Mi ez? 
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
FDS Quick stabilizátor
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Zahola Károly
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.


