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A híres olasz formatervezők által 
megálmodott, letisztult formavilágú, 
exkluzív kidolgozású Confalonieri fo-
gasok és polctartók családja újabb 

izgalmas termékekkel bővült. A ké-
pek magukért beszélnek. A termé-
kek már raktárkészletről, azonnal 
elérhetők.

Elegancia és exkluzivitás

LID014800
Caledonia nikkel
 00008870091 

LID015000
Caledonia nikkel
 00008870111 

LID014700
Caledonia nikkel
 00008870101 



inFOREST  XII. évfolyam  1. szám 2010. február 3

57

76

106

58

PA0027600
Botswana nikkel  00008870131 
Patagonia ezüst  00008870132 
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90

46

PA0027500
Botswana nikkel  00008870081 
Patagonia ezüst  00008870082 
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70 50

PA0027900
Botswana nikkel  00008870071 
Patagonia ezüst  00008870072 

113

144

70

PA0028100
Botswana nikkel  00008870121 
Patagonia ezüst  00008870122 

73 180

82 -105

20 - 40

MS0142600
Botswana nikkel  00013510071 
Patagonia ezüst  00013510072 
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27

71

230

MS0143100
Botswana nikkel  00013510051 
Patagonia ezüst  00013510052 

18

68-108

180

4-45

MS0143200
Botswana nikkel  00013510061 
Patagonia ezüst  00013510062 

80 80

-
-

MS0143600
Caledonia nikkel  00013510081 
Patagonia ezüst  00013510082 

40 60

-
-

MS0143700
Caledonia nikkel  00013510091 
Patagonia ezüst  00013510092 

A kiemelkedően magas fényű, ellen-
álló felülettel rendelkező PET ajtó 
kínálatunk új, divatos színekkel bő-
vült. A sárga és a rózsaszín az egye-
di, vidám hangulatot garantálják, 

míg a tölgy, wenge és ebano faután-
zatok régen várt újdonságok a ma-
gas fényű ajtók kínálatában. Az öt 
új színnel együtt immár 15 modern 
ajtófrontot kínálunk vásárlóinknak.

Valamennyi szín azonnal, raktárkész-
letről rendelhető, tetszőleges, egye-
di méretekben, színazonos vagy 3D 
élzárással. 

Színpompás frontok

A0105
sárga

A0119
rózsaszín

A0191
tölgy

A0196
wenge

A0197
ebano
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A modern konyha kialakításakor ma 
már számos lehetőségünk kínálkozik 
az ajtónyitás megoldására. A ha-
gyományos módszer, hogy a kíná-
latunkban megtalálható 1800 típusú 
fogantyú közül választunk, és ezeket 
szereljük fel az ajtóra. A második le-
hetőség a szintén általunk kínált ún. 
push-open rendszer, amely egy, az 
ajtót kifelé dobó pántból és egy, az 
ajtót a korpuszhoz rögzítő adapter-
ből áll. Ezzel a megoldással nincs 
szükségünk fogantyúkra, hiszen az 
ajtók enyhe, befelé történő nyomás-
ra nyílnak.
Választékunkban találhatóak továb-
bá szálban kapható alumínium fo-
gantyúk is, amelyeket az ajtók élére 

szerelve látványos, vízszintes elren-
dezésű felületeket hozhatunk létre.
Kifejezetten a minimál stílushoz kap-
csolható a kínálatunkba most beve-
zetett ún. Gola rendszer. Ebben az 
esetben a fogantyú nem töri meg 
a látvány szempontjából a frontot, 
hanem a horizontális elrendezést 
hangsúlyozva, a szekrényelemeken 
végigfutó vízszintes alumínium mé-
lyedésként jelenik meg. Itt lehet az 
ajtókat és a fiókelőket megfogni a 
kinyitáshoz. Munkalap alatti és köz-
benső, illetve a felső szekrényhez 
használható profilokkal egyaránt 
rendelkezünk. A rendszer valameny-
nyi eleme már raktárkészletről elér-
hető.

Konyha fogantyúk nélkül

Külső végzáró felső szett
műanyag
 00000691010 

Külső végzáró felső szett
alumínium
 00000691020 

Belső végzáró felső szett
műanyag
 00000691030 

25

57

r5

front

Gola felső profil
alumínium
rendelhető 4200 mm-es szálban
 00000691000 

57

26

29

29

29

29

Belső sarok
alumínium
 00000691040 
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Külső végzáró közbenső szett
műanyag
 00000691110 

Külső végzáró közbenső szett
alumínium
 00000691120 

Belső végzáró közbenső szett
műanyag
 00000691130 

Felsőszekrény vízszintes profil
alumínium
ütközéscsillapító gumi csíkkal
rendelhető 4200 mm-es szálban
 00000691200 

38

18

2,
6

=
=

2810

18

12
,8

2310

gumitömítés

Gola profil

korpusz

ajtó

1,3

szekrényoldal

Gola profil

belső végzáró
végzáró oldal

1,
8

szekrényoldal

Gola profil

külső végzáró

Szerelési segédlet Gola profilokhoz

59
,2

72

25r5

front
72

25

Gola közbenső profil
alumínium
rendelhető 4200 mm-es szálban
 00000691100 

Rögzítőlemez csavarral
felső és közbenső profilokhoz
 00000691990
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Vásárlóink igénye alapján redőny 
rendszerünket szettben is bevezet-
tük. Méretei megfelelnek a kony-
hákban  leggyakrabban alkalma-
zott méreteknek. Az alkalmazható 
elem szélesség 600 mm. A redőny-
tok mélysége lehetővé teszi akár  
300 mm mélységű szekrényekben 
való alkalmazását is, tehát a redő-
nyös szekrényt síkba lehet állítani 
a felsőszekrényekkel. Magassága  
1300 mm, a munkalap és a felső-
szekrény együttes magasságának 

felel meg. A vezetősínek rövidebbre 
vágásával ez a méret  csökkenthető. 
A szerkezet redőnytokos, és a mű-
ködést komfortossá tevő rugók is 
részei a szettnek. 
A gyártó szempontjából összeha-
sonlíthatatlanul egyszerűbb feladat 
a redőnyös szekrény szettből való 
előállítása, mintha szálanként vásá-
rolná meg a szerkezetet. Nem kell az 
alkatrészeket egyenként leszabnia 
és összeállítania, ráadásul mindent 
egybevetve olcsóbb is a redőnyszer-

kezet. A redőnyelemek ragasztó-
szalaggal megerősítve, összeállított 
állapotban vannak a dobozban, és a 
szett tartalmazza az összes szüksé-
ges csavart, valamint kenőanyagot 
is. (Ezzel célszerű vigyázni, mert túl-
zott mennyiség használata esetén a 
rugó túl erősnek bizonyulhat). Ösz-
szességében a szálban vásárolható 
termékhez képest töredék idő alatt, 
kedvezőbb áron készíthetjük el a jó 
minőségű redőnyös szekrényt, per-
sze ha a méretek is megfelelnek.   

Szettben kapható redőny: gyors, pontos beépítés

KIT T1 REDŐNY SZETT 3663
minden, a szereléshez szükséges 
alkatrészt tartalmaz
 00015901000 

Új fogasaink egyedi, modern for-
mavilágot képviselnek, valamint ki-
tűnően illeszkednek a katalógusunk 
5.61 oldalán található 2032, 2033 és 
2016 fogantyúinkhoz is. A termékek 
már raktárkészleten vannak.

Fogantyúkhoz is 
illeszkednek

2019
antikolt ezüst  00008820540 
antikolt réz  00008820550 

2020
antikolt ezüst  00008820560 
antikolt réz  00008820570 

Alumínium lába-
zatok 150 mm-es 
magasságban
Katalógusunk 3.49 oldalán talál-
ható Multicorner lábazat toldó és 
sarokelem valamint az alumínium 
borítású lábazat előlapjaink kínála-
tát vásárlóink kérésére 150 mm-es 
magasságban fejlesztettük tovább. 
A lábazatelemek 4 méteres szálban 
rendelhetők.

Terméknév Cikkszám
Lábazat előlap 
INOX 
H=150mm 

 00010901580 

Lábazat előlap 
MATT ALU 
H=150mm 

 00010901590 

Multicorner 
INOX 
H=150mm 

 00010903050 

Multicorner 
MATT ALU 
H=150mm 

 00010903060 
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A mosogató alatt gyakran marad ki-
használatlan hely. Erre cégünk ed-
dig is kínált megoldást, mostantól 
azonban még nagyobb komforttal 
használhatjuk ki a kínálkozó teret. 
Új, mosogató alá építhető fémrá-
csunknak nem kell fiókkávát készí-

teni, így nagyon könnyen - a többi 
fémrácshoz hasonlóan - lehet sze-
relni. A fémrács jól állja a nedves 
környezetet, a csillapított behúzás 
pedig tovább növeli kényelmét.
A termék már raktárkészletről ren-
delhető.

Profi fémrács mosogató alá

1207Y/90-50 
Kihúzható kosár mosogató alá 
csillapított csukódással
Beépítési méret: 864x210x510 mm
 00006220450 

48104 függesztőnk immár négy 
újabb, a leggyakoribb korpuszszí-
nekhez igazodó kivitelben is elér-
hető kínálatunkból. Az új termékek 
kínálatát az alábbi táblázat foglalja 
össze:

Színes 
függesztők

Terméknév Cikkszám
juharhoz  00009603010 

cseresznyéhez  00009603020 

wengéhez  00009603030 

bükkhöz  00009603040 

A különböző vastagságú ajtók más-
más hosszúságú fogantyúcsavarokat 
igényelnek, így nem mindig megfe-
lelő a fogantyúhoz csomagolt csavar 
mérete. A kiskereskedelemben cél-
szerű különböző hosszúságú csava-
rokat tartani a változatos igények 
kielégítéséhez. A Forest választéká-
ban ezek a csavarok megtalálhatók, 
a kínálatot az alábbi táblázat foglalja 
össze:

Terméknév Cikkszám
M4 x 12  00007100000 

M4 x 14  00007100010 

M4 x 22  00007100020 

M4 x 23  00007100030 

M4 x 25  00007100040 

M4 x 30  00007100050 

M4 x 35  00007100060 

M4 x 45  00007100070 

M4 x 50  00007100080 

Fogantyúcsava-
rok készleten

2009. decemberi hírlevelünkben 
már beszámoltunk arról, hogy né-
hány munkalapunk gyártása új be-
szállítóhoz került, és ezért színük 
kis mértékben módosult. A régi-új 
színekhez a korábbi, „befűzős” víz-
zárótól eltérően színazonos vízzárót 
kínálunk, amelyek kínálatunkban az 
alábbi cikkszámokon érhetők el:

Színazonos 
vízzárók

Terméknév Cikkszám
0415 GL BI  00015801510 

0457 GL AV  00015801515 

0450 GL GR  00015801520 

2441 GL AV  00015801525 

0400 GL AV  00015801530 

1441 GL GR  00015801535 

0441 GL NO  00015801540 

Előző hírlevelünkben ismerhették 
meg alsószekrény függesztőnket, 
amely hiánypótló termék a hazai 
piacon. A beharangozott vasalat 
megérkezett raktárunkba, az alábbi 
cikkszámokon rendelhető:

Alsószekrény 
függesztő

Terméknév Cikkszám
807 02 Z1 INDX
jobbos függesztő  00009600700  

807 02 Z1 INSX
balos függesztő  00009600701  

807 00 01 00DX
jobbos takarólap  00009600710  

807 00 01 00SX
balos takarólap  00009600711  

897 AS Z1 6070
függesztő sín  00009600720  



inFOREST 9 XII. évfolyam  1. szám 2010. február

Népszerű E5801 és E5803 pulttartó 
konzoljaink eddig króm, matt króm 
és matt nikkel színekben voltak el-
érhetőek. Közkedveltek antikolt ki-
egészítőink is, így ezt a kedvező árú 
terméket antikolt kivitelben többen 
hiányolták kínálatunkból. Nem kell 
azonban tovább várniuk, mert a ter-
mékek már raktárkészletről elérhe-
tőek.

Új antikolt konzolok

E5803
egyenes konzol 
antikolt
 00006252213 

E5801
ferde konzol 
antikolt
 00006252113 

Szálban kapható alumínium keret-
profiljaink választéka újabb taggal 
bővült. A TR4 névre keresztelt profil   
szélesebb a már ismert TR15-nél. A 
profil szereléséhez a TRK2 sarokele-

met alkalmazzuk, míg az üveg befo-
gatásához külön gumi hézagkitöltőt 
kínálunk. A termékek már raktár-
készletről rendelhetők.

Újabb szálban kapható 
alumínium keretprofil

TR4
alumínium keretprofil
 00000653150 

20
,2

15,4

50

13
,8

TRUR
üvegbefogó profil
 00000653910 

A DSN 711 teletetős mosogatónk 
megváltozott: megszűntek a job-
bos-balos változatok, helyüket az 
egyszerűbben rendelhető és kezel-
hető kétoldalas változat vette át. 
A régi változatok a készlet erejéig 
rendelhetők. Az új termék cikkszá-
ma: 00012400930

Megújult 
mosogatók

Az ESN 610 mosogatónkat az  EFN 610 
mosogató váltja kínálatunkban. Az új 
termék modernebb kialakításával és 
a hozzá tartozó fém szűrőkosaras le-
eresztővel magasabb esztétikai érté-
ket és minőséget képvisel, ára azon-
ban csak minimálisan emelkedett. A 
termék a fentieknek köszönhetően 
kiváló alternatívát kínál az egyme-
dencés mosogatók választásakor. Az 
új cikkszám: 00012400051

A mosogató, vagy a főzőlap és az 
alá beépített kötő gyakran találkozik 
egymással szerencsétlen módon: 
A kötőbe túl nagy kivágást kell ej-
teni, vagy élére kell fordítani. Ezen 
a problémán segít a képen látható 
alumínium kötő. Elem méretekben 
(végzáróval) és 4600 mm-es szál-
ban (külön rendelhető végzáróval) 
egyaránt kapható.

Megkönnyíti a 
beépítést Terméknév

(névl. méret)
Cikkszám

Alu kötő (fm)  00000696000 

Lezáró elem  00000696010 

450 mm  00000696100 

500 mm  00000696110 

600 mm  00000696120 

800 mm  00000696130 

900 mm  00000696140 

1000 mm  00000696150 
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Szintetikus rattan: egy sokoldalú bútor számos előnnyel
Rattan bútorokkal eddig is sokszor 
találkozhattunk a vendéglátásban, 
nyaralókban és az otthonokban is. A 
rattan bútoroknak azonban számos 
olyan tulajdonsága van, amely hasz-
nálhatóságukat csökkenti, helyes 
kezelésüket megnehezíti. Ezeket a 
hátrányokat kiküszöbölendő, hozták 
létre az ún. műrattan, vagy más né-
ven szintetikus rattan bútorokat. 
Lényegük, hogy a hagyományos 
rattan szövési technológiával nem 
növényi rostokat visznek fel a bú-
torvázra, hanem egy speciális, nagy 
szakítószilárdságú, teljesen UV álló 
műanyag szövetet. Az így készült bú-
torok jól állják a szabadtéri időjárási 
körülményeket. Az alumínium váz 
gondoskodik a korróziómentesség-
ről, míg a speciális műanyag szövet 
hosszú távon is biztosítja a bútorok 
tartósságát esőben, napsütésben, 

hidegben és melegben ugyanúgy. 
A fa részek értékes és ellenálló teak 
fából készülnek.
Ennek köszönhetően ezek a bútorok 
használhatóak kerti bútornak, ven-
déglátóhelyi bútorként étterembe, 
kávézóba, pizzériákba, vagy bevá-
sárló központokba, bel- és kültérre,  
teraszra, vagy kerthelyiségbe egy-
aránt. Színükben, formavilágukban 
nem maradnak el a hagyományos 
rattan bútoroktól, sőt a könnyebben 
kezelhető műanyag szálak szebb lát-
ványt és jó színtartósságot ígérnek.
A jól kialakított ergonómia, valamint 
a kiegészítőként kapható párnák 
gondoskodnak arról, hogy a szinteti-
kus rattan székek és fotelek a tartós 
ülést pihenéssé, felfrissítő kikapcso-
lódássá változtassák.
További előnye ezeknek a bútorok-
nak, hogy kis súlyuknak köszönhe-

tően könnyen mozgathatóak, így 
gyorsan megoldható a velük kialakí-
tott tér átrendezése.
Közeleg a tavasz, s így eljön a kertek, 
a teraszok, loggiák berendezésének 
ideje. Szintén ebben az évszakban 
nyitnak a terek felé a kávézók, étter-
mek, sörözők. A szintetikus rattan 
bútorok igényes, exkluzív megjele-
nésükkel, alak- és színtartósságukkal 
kiváló megoldást nyújtanak ezeknek 
a tereknek a bútorozására. 
A Stilla bútorok köre ezúttal a fent 
ismertetett szintetikus rattan búto-
rokkal bővült. A termékek már rak-
tárkészletről kaphatók. Készüljön Ön 
is a tavaszra, ajánlja vásárlóinak új 
termékcsaládunkat!

A termékek részletezése a követke-
ző oldalon található.
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Borneo
S090 asztal 
1500 x 900 x 730 mm
 00080900110 

Borneo
S091 asztal 
900 x 900 x 730 mm
 00080910110 

Borneo
S092 asztal 
700 x 700 x 730 mm
 00080920110 

Borneo
S093 asztal 
ø1050 x 730 mm
 00080930110 

Buru
S190 karszék
520 x 520 x 860 mm
 00081900110 
beige párna: 00081900000
zöld párna: 00081900001  

Ceram
S191 karszék
575 x 540 x 740 mm
 00081910110 
beige párna: 00081910000
zöld párna: 00081910001

Mallorca
S194 karszék
600 x 500 x 820 mm
 00081940110 

Luzon
S192 szék
480 x 520 x 940 mm
 00081920110 

Luzon
S193 karszék
520 x 600 x 940 mm
 00081930110 

Korzika
S204 sarok/végelem
800 x 800 x 660 mm
 00082040010 
beige párna: 00082040000
zöld párna: 00082040001

Korzika
S203 középső elem
520 x 810 x 660 mm
 00082030010 
beige párna: 00082030000
zöld párna: 00082030001

Korzika
S202 fotel
810 x 810 x 660 mm
 00082020010 
beige párna: 00082020000
zöld párna: 00082020001

Korzika
S205 asztal
üveglappal
700 x 520 x 310 mm
 00082050010 
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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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A 4.38 oldalon található CE kamra-
polc vasalatunk beépítési méretei 
kismértékben eltérnek a katalógus-
ban megadottól. Beszereléskor kér-
jük, hogy az alábbi beépítési mére-
teket vegye figyelembe:
CE1204 1070/1455 x 520
CE1604 1440/1875 x 520
CE1904 1740/2170 x 520

A 8.7. oldalon található gőzölt bükk 
(F462 ME4) élzárónkból csak a 22 
mm széles tekercsek találhatóak 
raktárkészletünkön. A többi széles-
ségi méret egyedi megrendelés tár-
gyát képezi.

A 8.9 oldalon feltüntetett sötét sváj-
ci körte élzárónk az ott megjelölt 
Falco 477 Arosa körte laphoz nem 
illeszkedik.  Helyette a 8.13 oldalon 
található svájci körte élzárót javasol-
juk a laphoz használni.

A 8.19 oldalon a 077 R multiplex 1 
és a 001 R multiplex 2 3D élzárók 
képei felcserélve szerepelnek.

Katalógus   
pontosításokAlábbi termékeink gyártását beszál-

lítónk megszüntette, a cikkek a rak-
tárkészlet erejéig rendelhetők:

Megszűnő termékeink

Cikkszám Termék Kat. old.
00000461301 T0662 cseresznye íves 718 x 320 x 320 mm sarokajtó 1.24                  
00012501641 Munkalap kék onyx WZ8 QZ 4200 × 600 × 28 mm 3.17
00011305995 Laminát tábla kék onyx WZ8 QZ 4200 x 1300 mm 3.17
00004801741 Lam.csík kék onyx QZ 3.17
00015800141 Vízzáró kék onyx WZ8 QZ 4,2 fm  3.17
00006207330 RI545C  Oldalmagasító rács 4.28
00006207340 RI560C  Oldalmagasító rács 4.28
00006207350 RI590C  Oldalmagasító rács 4.28
00006207355 KSLRI090 Mosogató alá építhető szett 4.29
00007550230 185-128 matt alum. 5.18
00004301000 EGO40 300 mm króm/fekete 4.72
00004301010 EGO40 300 mm króm/fehér 4.72
00004300510 EGO10  340 mm barna/fekete 4.73
00007413900 917-105 króm 5.41
00007414100 917-105 réz 5.41
00008105400 G980-128 réz 5.41
00008104210 G 972-64 nikkel 5.42
00007304020 1225-107 ZN29 5.66
00007550471 M12.01.02.D1G 5.103
00007431100 SM 453-29 cser-m.nikkel 5.142
00008003000 S30-112 pácolt tölgy 5.149
00008000300 G18-110 pácolt tölgy 5.149
00008008952 S328-131 fenyő lakk. 5.152
00008008981 S511-88 bükk lakk. 5.152
00008008941 S328-96 bükk lakk. 5.152
00008008942 S328-96 fenyő lakk. 5.152
00007902400 F505-96 tölgy natúr 5.155
00008006500 5019 bükk-m.króm 5.161
00008820212 1237 ZN5 5.171
00008820214 1237 fehér 5.171

Egri partnerünk, a Simon Bútoripari 
Kft. január 18-án - immár hagyomá-
nyosan - szakmai napot szervezett. 
A rendezvényen Panácz György ter-
mékfejlesztési vezető és Pór László 
területi képviselő kollégáink tartot-
tak előadást.
Az egész napos rendezvény két elő-
adássorozatot is magában foglalt, 
délelőtt 10, és délután 2 órai kezdet-
tel. A tulajdonos, László Ferenc be-
vezetőjében elmondta, hogy a meg-
jelentek élni akarását és szakmához 
való ragaszkodását bizonyítja, hogy 
a jelenlegi, sokszor kilátástalannak 
tűnő helyzetben is szép számmal 
vesznek részt a szakmai fórumokon. 

A másik tulajdonos Sikora Zalán tájé-
koztatója után a résztvevők a Forest 
újdonságaival ismerkedhettek meg, 
köztük olyanokkal, amelyek a hazai 
és nemzetközi piacokon is előremu-
tatóak. Élénk érdeklődést váltott ki 
a szerkezeti szempontból előnyös 
CAMAR alsószekrény függesztő és 
az alumínium kötő, a formatervezés 
szempontjából pedig a jövőben sok 
bútoron kaphat fontos szerepet a 
Gola rendszer. 
A megjelent 65 bútorgyártó sok ta-
pasztalattal gazdagodva távozott az 
igényesen megszervezett szakmai 
nap helyszínéről.    

Szakmai nap Egerben


