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Tervezőknek ajánljuk: letölthető CAD fájlok 
Az AutoCAD nem csak a gépészet 
és az építőipar, hanem a belsőépí-
tészet, lakberendezés és bútorterve-
zés egyik alapvető eszköze. 
A CNC vezérelt gyártósorok elter-
jedésével mára már a CAD alapú 
szoftverek használata elengedhe-
tetlen a bútoripar számos területén 
is. A lakberendezők, belsőépítészek 
által megálmodott terv vizualizáció-
jától, a komplett összeállítási tervek 
rajzolásán, elkészítésén át, egészen 
a gyártósori rendszerek program-
nyelvéhez való igazodása teszi ezen 
programok használatát indokoltá.

A CAD alapú szoftvereket használók 

bizonyára tudják, hogy a tervezés 
folyamatát egyszerüsíti, ha a fel-
használni kívánt alkatrészek modell-
jei rendelkezésükre állnak megfelelő 
formátumban, melyet egyszerűen 
beilleszthetnek a tervezés illetve 
összeállítás során.

Az igény valós, egyre több gyártó 
dolgozik 3D-s modellekkel, ezért  
létrehoztunk weboldalunkon egy, 
bárki számára ingyenesen letölthető 
katalógust, melyben termékeink tér-
beli rajzait találhatják. 
Ezzel párhuzamosan a 2020 Tech-
nologies-zal szoros együttműködés-
ben kialakítjuk az ő rendszerükhöz 

(2020 CAD) kapcsolódó Forest map-
pát, mely a termékeink 3D modelljét 
tartalmazza a megfelelő megmun-
kálási helyekkel. Ezáltal a megfelelő 
vasalat kiválasztását és beillesztését 
követően a szükséges furatok, ma-
rások paraméterei automatikusan 
megjelennek a megmunkálási fel-
adatok listájában.

Már elérhető weboldalunkon több, 
mint 100 termék 3D-s dwg rajza, 
melyet a jövőben folyamatosan bő-
vítünk. 
Keresse ön is a letölthető dokumen-
tumok között a 3D-s dwg fájlokat!

Egger ABS élzárók a Forest kínálatában
Széles élzáró kínálatunkat ismét egy 
igen nagy csomaggal bővítettük. A 
legmagasabb minőségi követel-
ményeknek is megfelelő ABS alap-
anyagból készült műanyag élzárók 
területén a bútoriparban jól csengő 
Egger márka termékeiből vezettünk 
be újabb, színazonos élzárókat, 
amelyek a cégünk által folyama-
tosan raktárkészleten tartott, 170 
fajta Egger bútor- és munkalapja-
inkhoz kínálnak tökéletsen színössz-
hangot az élzárás területén. 
Az Eggertől a bővítéssel összesen 
131 fajta ABS élzáró színünk érhető 
el azonnal, raktárkészletről (49 uni, 
23 fantasy és 59 fautánzat), 0,4 
(0,8) / 22 (23) mm és 2,0 / 23 mm-
es méretekben. 
A munkalapokhoz bevezetett 
élzárók 2,0 mm-es vastagságúak és 
szélességükkel a munkalapok vas-
tagságához igazodnak (31, 42 vagy 

64 mm). Az egyedi szélességekről 
értékesítésünk ad bővebb felvilágo-
sítást.
A tökéletesen színazonos élzárókat 
az Egger bútor- és munkalapok kon-
fekcionálása során is felhasználjuk, 
de külön termékként is rendelhe-
tőek. Mint minden Forest élzáróra, 
ezekre a színekre is igaz, hogy bon-
tott tekercsben és ragasztózott kivi-
telben is lehet rendelni.
Ezek a termékek természete-
sen nem csak Egger-es lapokkal 
színazonosak, hanem más, a hazai 
piacon elérhető bútorlapokkal is 
kompatibilisek lehetnek.
A www.foresteu.com oldalról le-
tölthető „Forest élzárók táblázata.
xls”-ben külön fülön összefoglalva, 
valamint a szintén a weboldalon   
fellelhető „Élzárókereső” program-
ban is megtalálhatóak ezek a szí-
nek. 



 VI. évfolyam  6. szám 2014. december 3

Visszatekintő: Gyors és látványos a munka a Nevatóval
Gardróbok polcait, tároló rekeszeit 
hagyományos módon is kialakíthat-
juk, vagy elkészíthetjük állványos 
rendszerben, például alumínium 
profilok segítségével. Ebben nyújt 
segítséget nekünk a kínálatunkba 
egy éve bevezetett Nevato gardrób- 
és polcrendszer, amely egy egye-
dülállóan sokoldalú termékcsalád a 
piacon. A gardróbtervezés és -kivi-
telezés bonyolult feladatát könnyíti 
meg számunkra, változatosságá-
val, méretbeli rugalmasságával és 
egyszerű kivitelezhetőségével. Az 
esztétikus megoldás gardróbszobák-
ban és –szekrényekben, vagy akár 
előszobákban egyaránt helyet kap-
hat. Az sem utolsó szempont, hogy 
a gardrób berendezése a rendszer 

alkalmazásával nagyon gazdaságos 
lesz. A Nevato egy alumínium csö-
vekből összeállított állványrendszer, 
a csomópontokban az alumínium 
színnel harmonizáló műanyag ido-
mokkal. Ezek igen sokfélék lehet-
nek. Képezhetünk belőlük különböző 
hosszúságú lábakat és a szerkezet 
rögzítését a falhoz, vagy hátlaphoz 
is megoldhatjuk egy másik idom-
mal. A polctartó műanyag elemek 
kisebb szekrényelemek rögzítésére 
is alkalmasak, így fiókos elemeket 
is, sőt szükség esetén asztallapokat 
is beépíthetünk a segítségükkel. A 
gardróbok elengedhetetlen részei, a 
vállfatartó rudak akárhol elhelyezhe-
tők a rendszerben a rúdtartó adap-
ter segítségével. Az alumínium csö-

vek a kívánt méretnek megfelelően 
vághatók, vagy egy idom segítségé-
vel toldhatók, habár erre ritkán van 
szükség, a három rendelkezésre álló 
csőhossz (1100, 2200, 2700 mm) a 
legtöbb igényt kielégíti. 
A rendszer teherbírása megfelel a 
gardróbokkal szemben támasztott 
elvárásoknak, 30 cm széles polc 
esetén 30 kg, míg 50 cm széles pol-
cok használatával is 15 kg.
Vásárlóink dolgát még egyszerűb-
bé tehetik a kész szettek, amelyek-
ből három különböző összeállítás is 
„kulcsrakész” megoldást kínál. 
A termék részletes leírása 2014-
es katalógusunk 3.69-3.72. ol-
dalán olvasható.



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

Színazonos élzárók a Falco idei 
újdonságaihoz

IDEA profil változás

Helyesbítések Színeltérés

Megszűnő termékeink listája web-
oldalunkról tölthető le PDF formá-
tumban. Az adott hírlevélhez tartozó 
listát a letöltések/hírlevél menüpont-
ban érheti el.

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

A gyártó megváltoztatta az IDEA fogantyú profilt ( 00014611000 ). Kata-
lógusunk 5.48 oldalán található tolóajtó fogantyú profilhoz ezentúl nem 
kell takaróléc, hogy a rögzítő csavarok fejét elrejtsük, illetve porfogó kefét 
illeszthessünk bele. Az új profilt úgy alakították ki, hogy a kefe takaróléc 
nélkül is illeszkedjen a fogantyúhoz. Ezért a  00014611040  cikkszámon 
szereplő takaróléc megszűnik.

Az új Idea cikkszáma:   00014611001 

Az oldalsó, behúzható 
porfogó kefe cikkszáma:   00014611045 

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 meg-
oldást beküldők között egy Forest 
ajándékcsomagot sorsolunk ki! 
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
A267 redőnytok
A kisorsolt szerencsés nyertes:
Szabó Péter, Kapuvár
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.

• Katalógusunk 5.136. oldalán ta-
lálható  00013700501  cikkszámú 
termékünk megnevezése hibásan 
szerepel. A termék természetesen 
ütközéselnyelő. 
• A 2014. szeptemberi hírlevelünk 
2. oldalán található 0702 taka-
róprofilunk cikkszáma helyesen:  
00015900111 

Folyamatosan törekszünk arra, hogy 
a hazai piacon elérhető bútorlapok-
hoz színazonos élzárót kínáljunk vá-
sárlóink számára. A lapgyártók újdon-
ságait első körben összevetjük a már 
meglévő színválasztékunkkal, majd 
ha ez nem vezet elfogadható ered-
ményre, akkor új élzárót vezetünk 

be. Az általunk forgalmazott EGGER 
bútorlapok mellett a FALCO újdonsá-
gaihoz is továbbfejlesztettük válasz-
tékunkat. Egyes színekhez megfele-
lőnek találtuk a korábbi élzáróinkat, 
a többihez pedig bővítettük a kínála-
tunkat. Az alábbiakban ennek a mun-
kának az eredményét láthatják.

  FALCO fa utánzatú színek Forest kód Élzáró típusa
1.   539    FS22 Antik Fenyő  E5113  Fix ABS
2.   542    FS22 Winchester Dió  E4595  Egyedi ABS
3.   586    FS22 Csoko Sonoma Tölgy E6065  Egyedi ABS
4.   587    FS22 Country Tölgy  E4618  Fix ABS
5.   588    FS22 Canyon Tölgy  E4619  Fix ABS
6.   611    FS22 Luna Szil  E4915  Fix ABS
7.   612    FS22 Thermo Tölgy  E6180  Egyedi ABS

Magasfényű PVC fóliás lapjaink: 
az FP0204 antracit csillám és az 
FP0208 bronz csillám színárnyalatai 
szállításonként minimálisan eltérhet-
nek egymástól! Amennyiben ezekből 
a lapokból egy már meglévő bútor-
hoz vagy falburkolathoz szeretne 
pótlást készíteni, kérjen tőlünk min-
tát az aktuális készletből, hogy meg-
győződhessen a színegyezőségről.


