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Az ASA Group innovatív elosztói 
Versalogic márkanéven 
► 4. oldal 

Ismét lesz Forest Expo! 
► 7. oldal 

Zalaegerszeg legnagyobb nap-
elemes parkja épült fel telephe-
lyünkön
► 2. oldal 
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Zalaegerszeg legnagyobb napelemes parkja
Cégünk több mint 133 millió forintos 
beruházást hajtott végre a közelmúlt-
ban. A fejlesztéshez a Széchenyi 
Terv 53 millió forintos támogatás-
sal járult hozzá, amelyet pályázat 
útján nyert el cégünk. A napelemes 
park a jövőben vállalatunk ener-
giaellátásának 23 százalékát biz-
tosítja. A fejlesztés keretein belül új 
gépeket is vásároltunk. Lecseréltük 
például a hétéves élzáró gépünket 
egy sokkal modernebbre, továbbá 
informatikai fejlesztések is megvaló-
sultak, és beszereztünk egy új 
villástargoncát is. 
A beruházások avatóünnepségét 
március 25-én, kedden tartottuk.
A rendezvényen Vigh László ország-

gyűlési képviselő a Forest Kft. folya-
matos fejlődését és mecénásként 
végzett tevékenységét méltatta, 
majd Gyutai Csaba, Zalaegerszeg 
polgármestere beszélt arról, hogy 
milyen fontos szerepet játszik a gaz-
dasági társaság a város életében, 
évi 30 millió forint körüli iparűzési 
adójával az első 10–15 között sze-
repel a legnagyobb adózók listáján. 
Gyutai Csaba megemlítette, hogy a 
cég a város legnagyobb napelemes 
parkját alakította ki.
Az új létesítményt Vigh László, 
Gyutai Csaba, Rigó Csaba kormány-
megbízott és cégünk két tulajdo-
nosa, Dóra János és Lőrincz Tamás 
avatta fel.

Konfekcionált Egger bútorlapok
Cégünk vevőinek komplex szolgál-
tatást kínál, amelynek egyik alap-
pillére a konfekcionáló tevékenység. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a cégünknél megvásárolható alap-
anyagokat egy magasabb készült-
ségi fokban juttatjuk el vevőinkhez,
egyedi méretekben, akár szerelésre 
kész állapotban is.
Kínálatunkban az alábbi termékcso-
portok érhetőek el konfekcionálva:
• magasfényű és szupermatt frontok
• alumínium keretek
• munkalapok
• élzárók
Ez a kör most az Egger bútorlapok 
feldolgozásával (méretre vágás, 
élzárás, szerkezeti megmunkálás) 

bővült, aminek köszönhetően Ön a 
legszélesebb Egger bútorlap kínálat-
ból válogathat. Az országosan, vi-
szonteladó partnereinken keresztül 
elérhető szolgáltatás az alábbi elő-
nyöket kínálja Önnek:
• 150 színből választhat
• Rövid, 1-2 hetes gyártási határidő 
valamennyi színnél
• Mi kezeljük a maradékot, az nem 
Önnél keletkezik, nem kell
megvennie, raktároznia
• Precíz megmunkálás
• A legmagasabb minőségű, foko-
zottan hő- és vízálló élzárás
• Színazonos ABS élzárók
...és számos további, akár egyedi 
lehetőség
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Ligno Novum Faipari kiállítás Budapesten
Idén 21. alkalommal került megren-
dezésre a Ligno Novum Asztalos-, 
Faipari és Erdészeti Szakkiállítás, 
melyen cégünk ismét kiállítóként 
szerepelt. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a korábbi évekhez viszonyítva 
élénkebb érdeklődés mutatkozott a 
szakma részéről. Standunkon most 
is a legújabb termékeinkkel fogad-
tuk a közönséget.
Bemutattuk új, magasfényű PVC 
frontjaink teljes választékát, ame-
lyek már 23 ragyogó színben érhetők 
el, valamint a kollekció szupermatt 
felületű tagjait is megtekinthették 
a látogatók, amely további 6 szín-
nel gazdagítja a lehetőségek eddig 
is széles tárházát. Ez utóbbi nálunk 
válik elsőként elérhetővé a hazai vá-
sárlók számára. A termékek a koráb-
biaknál is jobb minőségben, hasonló 
árszínvonalon érhetők el, konfekcio-
nálva, színazonos, 3D vagy tetsző-
legesen választott egyéb élzárással. 
Ízelítőt adtunk folyamatosan bővülő 
élzáró kínálatunkból, hangsúlyozva 
azt, hogy bármilyen egyedi igényt ki 
tudunk elégíteni az élzárók szélessé-
gének tekintetében, és a raktárkész-
letünk is jelentősen bővült e téren.
A jó láthatóság kedvéért a plexi kor-
puszokkal készített bemutatófalon 
a Camar újdonságai szerepeltek. 
A minimal stílushoz kapcsolódóan 
gyakran előfordul falra szerelt pol-
cok, nyitott korpuszok alkalmazása. 
A szerkezetnek nagy teherbírásúnak

kell lennie, másfelől előnyösebb a  
nem látható, rejtett függesztő hasz-
nálata. Ennek a célnak felel meg 
a Camar új 821-es sorozatszámú, 
élbe süllyesztett függesztője. Az 
előre kialakított fészekbe szilárdan 
beépített szerkezetet a falra szerelt 
rögzítőlemezhez csatlakoztatjuk, az 
oldalsíkon lévő furaton keresztül egy 
állítócsavarral beállítjuk a szekrényt
függőleges irányba, majd amikor 
a másik furaton keresztül a falhoz 
húzzuk a korpuszt, az ún. anti-drop 
system-et is aktiváljuk, amely meg-
akadályozza a szekrény esetleges 
lezuhanását. A különböző oldal-
vastagságokhoz különböző méretű 
szerelvényeket használunk. Egyre 
gyakoribb megoldás a felületek lap-
féleségekkel történő burkolása, me-
lyet a 814-es panelfüggesztővel ed-
dig is megoldhattak választékunkból. 
A gyártók szerették ezt a terméket 
jó szerelhetősége miatt, a szerelés 
előtt azonban alapként teljesen sík 
felületet kellett képezni. Az új 814-
es elődjéhez képest még komforto-
sabb szerelést tesz lehetővé, hiszen 
a függőleges irányú állításon kívül 
már a homloksíkra merőlegesen is 

állítható. Így kismértékben egyenet-
len felületeken való alkalmazása is 
lehetővé válik.
Az új tolóajtó-szerelvények közül 
az üveg elválasztó ajtók gyártására 
alkalmas silent görgőkkel szerelt és 
ennek megfelelően rendkívül halk 
működésű terméket mutattunk be. 
Az ajtók súlya a felhasznált felső 
síntől függően 80 és 120 kg között 
lehet, az üveg vastagsága pedig 8 és 
12 mm között változhat. A mai igé-
nyeknek megfelelően természetesen 
lehetőség van csillapított önbehú-
zós változat kialakítására mindkét 
irányban. Elérhető a fapanelekkel 
szerelhető megoldás is, 27 mm-es 
anyagvastagságtól felfelé. A felnyíló 
vasalatok közül a pánt nélkül szerel-
hető Free újult meg, ezentúl Free 
Flap néven árusítjuk. A rendkívül ki-
finomultan működő, hét változatban 
kapható szerkezet még könnyebben 
szerelhető, a 135 fokos nyitásszög 
90 foknál lehatárolható. Az új meg-
oldás és a kedvező ár–érték arány 
abszolút elnyerte vásárlóink tetszé-
sét. 
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Már elérhető választékunkban a Versalogic innovatív és 
dekoratív elosztói
Az olasz ASA International Group egyik 
prémium minőségű termékcsaládja 
a Versalogic, mely sokrétű beépít-
hetőségéről és funkcionalitásáról hí-
res irodai elosztócsalád. A termékek 
csaknem minden beépítési igényt ki 
tudnak szolgálni. Megjelenésükben, 
az olasz designnak köszönhetően, 
a  mai trendeknek messzemenőkig 
megfelelő, bármilyen enteriőrbe 

könnyen beilleszthető modellek. De 
ne csak elektromos dugaljak renge-
tegére gondoljunk! Elosztóik kialakí-
tásai között épp úgy megtalálhatóak 
hálózati csatlakozóval, USB-, HDMI-, 
audió és videó kimenettel szerelt 
típusok is. A rejtett elosztóik között 
találunk felnyíló-, kihúzható- és ta-
karófedeles süllyesztett elosztókat 
is.

Mindezeken felül a gyártó megalkot-
ta Master&Slave névre hallgató 
elosztóját is, mellyel környezetünk 
fogyasztóit csoportosíthatjuk, áram-
ellátásukat vezérelhetjük. A termék 
rendelkezik egy elsődleges dugaljjal, 
alárendelt csatlakozókkal és szünet-
mentes áramellátást biztosító fogla-
lattal is. Előnyeit irodai környezetben 
is könnyű elképzelni: 
A számítógép bekapcsolása után, 
melyet az vezérlő dugaljba csat-
lakoztatunk, a vezérelt csatlakozó 
aljzatok is áram alá kerülnek, így 
a nyomtatók, szkennerek, monito-
rok is. A folyamatosan működtetett 
csatlakozót használhatjuk példá-
ul modem, fax berendezések ese-
tén. A leállítás során ugyanezen elv 
alapján a számítógép kikapcsolását 
követően már nem kell külön- kü-
lön a perifériák lekapcsolásával tö-
rődnünk, hiszen azt a versalogic 
Master&Slave automatikusan 
elvégzi. A versalogic különböző 
modelljei helytakaréskosságukról, 
praktikusságukról tanubizonyságot 
téve kerültek fel termékpalettánkba 
és ezentúl cégüknél raktárkészletről 
azonnal rendelhetők.
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VersaFrame
Az egyszerűen asztallapba süllyesz-
tett kivitel, aluminium színű kerettel
3 konnektorral+2 RJ45CAT6 infor-
matikai aljzattal
szín: fekete
méret: 264×51×85mm
kivágási méret: 260×64 mm
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420020 

Versalogic Master&Slave
Energiatakarékos konnektorelosz-
tó 1 db Master; 3 db Slave; 1 db 
szünetmentes aljzattal
szín: fekete
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420010 

Power Cable
3 méteres hosszban
 00010420100 

VersaPull
Az asztallapba süllyesztett, ki-
húzható kivitel, 2 konnektorral+2 
RJ45CAT6 informatikai aljzattal
szín: fekete
méret: 110×217×110mm
kivágási méret: Ø80mm
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420030 

VersaTek
3 konnektorral+2RJ45CAT6 infor-
matikai aljzattal
szín: fekete
méret: 232×51×62,5mm
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420000 

VersaFlap Dual
Az asztallapba süllyesztett, fel-
billenthető fedlappal, 3 konnek-
torral+2 RJ45CAT6 informatikai 
aljzattal
szín: fekete
méret: 266×119×130mm
kivágási méret: 257×121mm
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420040 

VersaLink
Az asztallapba süllyesztett, kibillent-
hető kivitel, 2 db konnektorral / 1 
USB 5V aljzat
2 RJ45 CAT6 informatikai aljzat / 1 
HDMI csatlakozó 
szín: aluminium
méret: 210×155×130mm
kivágási méret: 201×121mm
feszültség: 230V/50Hz
max. teljesítmény: 3500W
a vezeték külön cikkszámon
 00010420050 
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Teret adnak a tervezéshez
Újabb élethű munkalapokkal ta-
lálkozhatnak kínálatunkban. Az új 
színek szinte megszólalásig hason-

lítanak az ihletet adó fa és kő min-
tázatokra. A lapok és kiegészítőik 
(élzárók, lamináttáblák, vízzárók) 

raktárkészletről rendelhetők.

4941 KS - rozsdás acél
munkalap    00012506360 
lamináttábla   00011306530 
élzáró    00004807160 
vízzáró    00015801770 

931 Tiffany Plamky
munkalap    00012506370 
lamináttábla   00011306540 
élzáró   00004807170 
vízzáró    00015801775 

789 Byblos P. Plamky - antik 
cédrus
munkalap    00012506380 
lamináttábla   00011306550 
élzáró  00004807180 
vízzáró    00015801780 

4134 WH - rusztikus fenyő
munkalap    00012506390 
lamináttábla   00011306560 
élzáró    00004807190 
vízzáró    00015801785 

929 Industrial T.f.
munkalap    00012506400 
lamináttábla   00011306570 
élzáró   00004807200 
vízzáró    00015801790 

4155 WH - antik tölgy
munkalap    00012506410 
lamináttábla   00011306580 
élzáró   00004807210 
vízzáró    00015801795 

Új fogassorok
Új termékkel bővült fogasaink lis-
tája. Az új, 4 akasztós fa és fém 
felhasználásával készült S666-440 
névre keresztelt fogassorok 3 variá-
cióban natúr-, fehér és wenge szín-
ben rendelhetőek.
1. fehér  00008904230 
2. natúr  00008904231 
3. wenge  00008904232 

1. fehér 2. natúr  3. wenge
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Magasfényű PVC fóliás kollekciónk kibővült
Újabb magasfényű PVC fronttal bő-
vült választékunk. Az új Fekete le-
vélminta (FP0250) konfekcionálva, 
színazonos, 3D vagy tetszőlegesen 
választott egyéb élzárással is rendel-
hető. 
Az új ajtók minőségét az MDF mag-

anyag, az egyenletesen fényes felü-
let és a hosszú élettartam jellemzi. 
Egyedi méretekben rendelhető, ma-
ximális méret: 2800×1220×18 mm. 
A méretre készített frontok gyártási 
határideje továbbra is egy hét.

szín színazonos élzáró
FP0250 fekete levélminta  E8300231210  
 

Új Forest katalógus - hamarosan!

Várjuk a Forest Expón, május 24-én!

Hamarosan nyomtatásban is elké-
szül új 2014-es katalógusunk, amely 
júniustól, partnereinken keresztül 
válik elérhetővé. Aki nem szeretne 
addig várni az újdonságok megis-
merésével, az digitális formátumban 
már május 6-ától letöltheti web-

oldalunkról a letöltések menüpont 
alatt. A Forest Expó résztvevői szin-
tén kapnak egy ingyenes, nyomta-
tott példányt. Következő, májusban 
megjelenő hírlevelünkben részlete-
sen bemutatjuk a kiadványban sze-
replő termékújdonságokat.

Helyszín:
Forest Hungary Kft. telephelye, Zalaegerszeg, Hock János út 90/A GPS: N (É) 46o 51’ 08”; E (K) 16o 48’ 44”

Program:
9.00 órától Érkezés
10.00 órától  Szakmai programok

• Beszállítói előadások 
• Újdonságaink részletes bemutatása
• Új Forest F-Order, F-Client debütálása és részletes ismertetése

12.30-tól  Ebéd
 • étkezés közben az Intermezzo Latin Club kellemes zenét biztosít
14.00 órától Szórakoztató programok
 • Kovács András Péter - stand up comedy
 • Tóth Gabi
 Kocsmai sportok: óriáscsocsó, kalapácsos erőmérő, boxgép, darts, óriás malom
Közben „Csabi messze földön híres pizzája” sül folyamatosan két kemencében!
Ajándéksorsolások, a Ligno Novumon regisztrált vendégek között és a helyszíni játékok győztesei között egyaránt.
Távozáskor meglepetés ajándékot és új FOREST nagykatalógust kap minden kedves vendégünk!

Jelentkezzen partnerünkön keresztül vagy egyénileg!
Kérjük, töltse ki honlapunkon a jelentkezési lapot: www.foresteu.com
E-mail-en és telefonon is jelezheti részvételi szándékát: beres.ibolya@foresth.hu, tel.: 92/ 507-876

Kérjük, hogy jelentkezését küldje el legkésőbb május 10-ig!
Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal Béres Ibolya kolléganőnkhöz.
92/ 507-876 ● beres.ibolya@foresth.hu

Töltsön velünk egy kellemes, tartalmas napot!



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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Fut a szálirány
Magasfényű lapjaink (PET, PVC) egy 
részénél a mintázat meghatározó 
szerephez jut a látvány szempontjá-
ból. Ilyenkor a megrendelőnek fon-
tos lehet, hogy a mintázat tökélete-
sen fusson az egymás mellé kerülő 
ajtófrontok esetében. Konfekcionáló 
üzemünk májustól vállalja a fenti 
feltételeknek megfelelő gyártást. 
Cégünk minden esetben egyedi ren-
delés alapján készíti el a kért fronto-
kat. Futó szálirány esetén a frontok 

egymáshoz viszonyított helyzetének 
ismerete azonban elengedhetetlen. 
Ezért kérjük, amennyiben a kívánt 
ajtólapokat ezen szempontok alap-
ján rendelik meg, úgy minden eset-
ben részünkre az ajtófrontok teríték-
rajzát elküldeni szíveskedjenek. 
Kérjük, megrendeléskor vegye fi-
gyelembe a táblaméretből adódó 
korlátokat is!
A plusz szolgáltatást cégünk 20% 
felárral vállalja.

Megszűnő ter-
mékeink listája

0656 redőnyzár 
változás

AMP csatlakozó Domus Line trafó 
váltás

Gránit mosogató 
változás

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

A korábbinál megbízhatóbb, stabi-
labb kialakítással újult meg termé-
künk. Ezentúl az eddigi fekete szín 
helyett fekete-nikkel színben áll ren-
delkezésre.
Új cikkszáma:  00003201300  

Egységesítette LED világítástechni-
kai AMP csatlakozóit beszállítónk. 
Ezentúl minden típusú LED fényfor-
rásához egyazon csatlakozó hasz-
nálható. A gyártó felismerte, hogy 
így a beszerelés során sokkal keve-
sebb probléma merülhet fel, és az 
installálást végző szakembereknek 
is egyszerűbb a dolga. Az új kata-
lógusban már módosított cikkszá-

mon találhatóak az új csatlakozóval 
szerelt FLS; FLS W; LDP2/1; LDT3 
ledlámpák és ZH1 ULP/LED; ZH2 
ULP/LED; ZH3 ULP/LED ledes üveg-
polc megvilágítók. 
Az új transzformátorok:

12V/ 5W  00015621912  
12V/ 15W  00015621922  

A Domus Line továbbfejlesztette  
transzformátorait. Az új termékkel 
világítástechnikai rendszereink még 
megbízhatóbbak, korszerűbbek let-
tek. Új cikkszámaik:
12V/ 105W

A Franke a konyhai trendek válto-
zása miatt kivonja a Havanna színt 
a palettájáról. Helyette a legújabb 
divathoz illeszkedő törtfehér színt 
vezetett be Magnolia fantázianéven.

 00015605015  

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! 


