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Egységesített LED csatlakozók 
► 3. oldal 

Már 15 éve hozzuk a híreket
► 4. oldal 

Bútorainak fűszerei: új 
magasfényű PVC frontjaink 
► 2. oldal 
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Bútorainak fűszerei: új magasfényű PVC frontjaink
Magasfényű PVC frontjaink gazda-
ságos alternatívát kínálnak azoknak, 
akik nem szeretnének lemondani 
a modern búrorok impozáns látvá-
nyáról, de PET ajtóink magas mi-
nőségét nem engedhetik meg ma-
guknak. Eddig 10 színben voltak a 
PVC magasfényű frontok elérhetők,  

most ez a család újabb 9 tag-
gal bővült. Így PET frontjainkkal 
együtt már   40 színben kaphatóak 
magasfényű ajtóink. A bővítéssel 
olyan izgalmas színek kerültek a kí-
nálatba, mint a különleges csillogású 
csillám vagy az ezüst csikozású felü-
letek.

Táblában, vagy egyedi méretekben, 
konfekcionálva, színazonos vagy 3D 
élzárással egyaránt rendelhetők ezek 
a termékek. Az MDF hordozóanyag 
és a minőségi borítás egyenletesen 
magas fényt és tartósságot biztosít.
A táblaméret minden esetben  
2800 x 1220 x 18 mm.

krém csillám FF0107
 00100151200 

fekete-ezüst FF0147
 00100151500 

arany kőris FF0192
 00100151800 

arany csillám FF0108
 00100151300 

fehér-ezüst FF0148
 00100151600 

ében FF0197
 00100151400 

kávé csillám FF0109
 00100151100 

fehér-krokodil FF0149
 00100151700 

világos fenyő FF0198
 00100151900 
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Be kell vallanunk, a közelmúltban 
már-már kezelhetetlen helyzet ala-
kult ki LED világítástechnikai eszkö-
zeink csatlakozói körül. Elhatároztuk, 
hogy kezünkbe vesszük az ügyet! 
Ennek eredményeképp sikerült vala-
mennyi beszállítónknál elérni, hogy 
az AMP saruk nem csak egy-egy 
márkán belül, hanem egymással is 
kompatibilisek legyenek.
Mivel az AMP+ megoldást találtuk 
a legpraktikusabbnak, így ez lesz a 
jövőben az egységes verzió, a LED 
csíkoknál és trafóknál a katalógus-

ban található cikkszámok maradnak 
használatban. A teljes Forest készle-
tet lecseréltük, így már csak az egy-
séges, AMP+ csatlakozóval szállítjuk 
LED világítástechnikai termékeinket. 

Egységesített LED csatlakozók

50

20 19.6

Ø17M4
M4

Megérkezett hozzánk a 2012. októ-
beri hírlevelünkben bemutatott, és 
azóta nagy sikernek örvendő WE03 
jelzésű, 150-es elembe szerelhető, 
teljesen kihúzható fémrácsunk nagy-
testvére.
Az új rács 200-as elembe illeszkedik, 
így szintén sokoldalúan felhasználha-
tó, és rendelkezik a „kisöccs” vala-
mennyi előnyös tulajdonságával.

WE03.5411.01.062 
Oldallapra szerelhető, teljesen ki-
húzható polcrendszer előlaptartóval, 
csillapított csukódással
mindkét oldalra szerelhető
szín: króm hatású
méret: 145 x 485 x 475 mm
beépítési méret: 164 x 560 x 490 mm
 00006231140 

Új méretű fémrács

Módosult rúdbilincs
Katalógusunk 3.45 oldalán találha-
tó  R.UP rúdbilincsünk kismértékű 
változáson esett át. Az új termék 
nagyobb a korábbinál, ezért egymás 
mellett nem felhasználhatóak. A ter-
mék neve és cikkszáma változatlan 
maradt.

Új tolózár
Katalógusunk 5.89 oldalán találha-
tó  314.9203 tolózárunk gyártása 
megszűnt. Mivel keresett termék-
ről van szó, új beszerzési forrás-
ból oldjuk meg az ellátást. Az új,  
TD02.0003.01.064 tolózár cikkszá-
ma:  00003200850 

Fogas furattáv

Gazdaságos láb

Katalógusunk 4.183 oldalán találha-
tó 1229 fogasunk furattávja 23 mm-
re változott. A módosulás a termék 
megjelenését nem befolyásolja.

Új asztallábunk bevezetésekor az ár 
volt az elsődleges szempont. Egy iga-
zán gazdaságos, szép felületi minő-
ségű, általános otthoni használatra 
megfelelő lábat mutatunk most be, 
amely már raktárkészletről elérhető.

331100 asztalláb
magasság: 710 mm
átmérő: 60 mm
szín: króm
 00001540500 



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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Már 15 éve hozzuk a híreket 

Játék - Mi ez? 

15 évvel ezelőtt - a szakmában ak-
kor úttörőként - jelentette meg cé-
günk első hírlevelét, amit akkor egy-
szerűen Forest Híreknek neveztünk 
el. A házilagosan, 100 példányban 
nyomtatott 2 oldalas papírból rövid 
idő alatt 4-8 oldalas kiadvány lett. A 
példányszám is rohamosan emelke-
dett, a 2000-es évek közepén már 
4-5000 nyomtatott példányt helyez-
tek ki partnereink az üzletek pultja-
ira. Az Internet és az e-mail térnye-
rése ezt a hírforrást is átalakította, 
2005 óta már bárki online feliratkoz-
hat híreinkre, és azonnal, elsőkézből 
értesülhet újdonságainkról, meg-
újult szolgáltatásainkról. Szintén 
2005-től horvát nyelven, 2008-tól 
pedig  románul is megjelennek hí-
reink. A 2010 óta inFOREST néven 
rendszeresen megjelenő újságunkat 
ma már több mint 5000-en kapják 

kézhez, nagyobb részük e-mailen 
keresztül. 
Minden alkalommal igyekszünk va-
lami újat és érdekeset nyújtani. Az 
ezúttal 68. alkalommal megjelenő 
hírlevelünkben sincs ez másként, 
lentebb egy játékkal találkozhat a 
kedves olvasó.
Köszönjük, hogy velünk tart! Jó ol-
vasgatást és szakmai elmélyülést 
kívánunk!

Ezúttal egy kis játékba is szeretnénk 
Önt bevonni. 
Az alábbi képen egy termék egy rész-
lete látható. A játék egyszerű: arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy melyik ter-
mékünk melyik részéről van szó?

A megfejtéseket a
foresthungary@gmail.com 

e-mail címre várjuk. A helyes meg-
oldást beküldők között egy Forest 
ajándékcsomagot sorsolunk ki! 
Jó találgatást!

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

Foresthírlevél
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Új tömörfa ajtóink az aktuális trend jegyében

T0672 • Cseresznye, széles keretes

T1053 • Antikolt nyír, négyszögletes

T1044 • Homogenizált nyír, négyszögl.

T0374 • Tölgy, széles keretes
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TISZTELT PARTNERÜNK!

Mint azt már előző hírlevelünkben beharangoztuk,  

idén is számos termékfejlesztés várható cégünknél, 

valamint szolgáltatásainkat is folyamatosan tovább 

bővítjük. Ennek a fejlesztésnek az első nagyobb 

lépéseiről számolunk be hírlevelünkben. Az aktuális 

bővítések is azt a törekvésünket tükrözik, hogy a 

magyar bútorgyártást folyamatosan korszerű, a legú-

jabb divatnak és vásárlói igényeknek is megefelelő 

alkatrészekkel lássuk el. Bízunk abban, hogy ismét 

talál olyan újdonságokat hírlevelünkben, amelyek 

segítségével tovább erősítheti piaci pozícióját.

MÁR ITTHON IS HÓDÍT A MAGASFÉNY

A bútorpiaci trendeket meghatározó olasz és német 

tervezők asztalain már évek óta a magas fényű 

fóliás ajtó a sláger. Ezt a példát követve hazánk-

ban is egyre nagyobb igény van ezekre az ajtókra. 

Eddig azonban nehéz volt hozzájutni ezekhez a 

frontokhoz, így nem is igazán terjedt el itth
on. 

Ez mostantól azonban megváltozik! Új ajtóprogram 

fejlesztésünknek köszönhetően mindenki számára 

elérhetővé válik ez a modern, magas nívójú ter-

mékcsoport. A három legdivatosabb színben, a 

minimal-art konyhák méretrendszerének megfelel-

ve kerültek az új ajtók a Forest kínálatába.

A hírlevelünk fejlécében és az oldal alján látható 

felhasználási példák jól mutatják a termék sokszínű 

alkalmazási lehetőségét. A termékek cikkszám- és 

mérettáblázatát mellékletünk tartalmazza, június 

közepétől raktárkészletről rendelhetők.

F1206

beige magasfényű 

fóliás MDF ajtó

F1216

piros magasfényű 

fóliás MDF ajtó

F1217

bordó magasfényű 

fóliás MDF ajtó
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FOREST
hírekTISZTELT PARTNERÜNK!

Hurrá, nyaralunk! Vagy mégsem? Természetesen a 

nyárhoz a kikapcsolódás, az elmúlt félév fáradalmainak 

kipihenése is hozzátartozik, azonban lazsálásról szó 

sincs házunk táján. Katalógus kiegészítésünk szerkesz-

tési munkái ugyanis egész nyáron folytak, jelenleg már 

a nyomdai előkészítésen dolgozunk. Mire véget ér a 

turisztikai szezon (és kezdődik a bútoripari...), vásár-

lóink már lapozgathatják a kiadványt. Akik pedig igazán 

naprakészek szeretnének lenni, PDF formátumban we-

boldalunkról már letölthetik: www.foresteu.com 

HAMAROSAN MEGJELENIK KATALÓGUS 

KIEGÉSZÍTÉSÜNKA páratlan években megjelenő katalógusunkat páros 

években egy füzettel egészítjük ki. Ebben az évben 

sincs ez másként, szeptemberben jelenik meg a min-

den korábbinál nagyobb terjedelmű, már-már könyv 

formátumú kiegészítés. A kiadvány az elmúlt év fejlesz-

téseit foglalja össze a legfrissebb termékújdonságokkal 

kiegészítve, így több, mint 1000 termékkel találkozhat 

az olvasó. A füzetet a hagyományokhoz híven viszont-

eladóinkhoz juttatjuk el, az asztalosok, bútorgyártók 

és belsőépítészek abban az üzletben vehetik át, ahol 

a 2007-es katalógusukat is megkapták. A kiegészítés 

honlapunkról azonban már most letölhető!

További kiadványokkal is jelentkezünk az ősz folyamán. 

Az egyik ezek közül egy exkluzív termékeket bemu-

tató prospektus lesz, amelyet terveink szerint kataló-

gus kiegészítésünkkel egy időben vehetnek kézbe a 

felhasználók.
Stilla termékeink köre is változik, amelyet egy  -  

szintén szeptemberben megjelenő - szórólapon fogla-

lunk össze. Mivel az étkezőbútorok csoportjában ősszel 

további termékfejlesztés várható, Stilla katalógussal 

legközelebb télen jelentkezünk.

A következőkben a fenti kiadványokból villantunk fel 

néhány képet.
 

Alumínium keretek

Munkalapok új színekben, akár 60 mm vastagságban

LED és fiókvilágítás

www.foresteu.com/web/forest/hirlevel-regisztracio

Szeretettel várjuk  
a Construma kiállítá-
son!

2013. április 10-14.
G pavilon 301G stand

Jöjjön el Ön is, és 
tekintse meg újdon-
ságainkat!


