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Még több lehetőség a Gola 
profilokkal
► 5. oldal 

Új fogantyúk modern formavi-
lággal
► 3. oldal 

AeroBus felnyíló vasalat az 
FGV-től
► 2. oldal 
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FGV AeroBus -Tökéletes design, jó hozzáférhetőség
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A kedvező árú, ugyanakkor a mi-
nőségre is nagy hangsúlyt fektető, 
olasz FGV legújabb termékfejleszté-
se a felnyíló vasalatok családjában 
történt. Az AeroBus névre keresztelt 
szerkezet kompakt, kis helyigényű, 
akár kis mélységű fürdőszobabú-
torokban is alkalmazható. Haszná-
latával a szekrényelem teljes ma-
gassága könnyen áttekinthető és 
hozzáférhető. Szerelése a szekrény-
testre egyszerű, az ajtókat pedig 
pántok nélkül, csak rá kell pattintani 
az emelőkarokra. A csendes műkö-
dést csillapított csukódás teszi tel-
jessé. Pozicionálása minden irány-
ban egy mozdulattal lehetséges. 
Ezen kívül egyszerűen állíthatjuk a 
nyitás erősségét, a csillapítás mér-
tékét, valamint azt is, hogy a felnyí-
lás milyen szakaszában szeretnénk, 
hogy segítség nélkül is megálljon a 
felnyíló ajtónk.

A termék július 6-tól, raktárkész-
letről elérhető. A megfelelő vasalat 
kiválasztásában táblázatunk nyújt 
segítséget.
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Az AeroBus előnyei összefoglal-
va:

• Kis helyigény
• Szekrénybelsőbe simuló formaterv
• Egyszerű szerelhetőség
• Működtetéséhez nincs szükség 
pántra 
• Nincs szükség összekötő rúdra a 
két oldali vasalat szinkronban törté-
nő működtetéséhez
• Csillapított csukódás, csendes mű-
ködés
• Kedvező ár

Tekintse meg 
weboldalunkon 
a szerelési film-

jeinket!

Cikkszámaik:

D20  00003335000 
D40  00003335010 

107°

ajtó magasság 
(mm)

ajtó súlya fogan-
tyúval (kg)

180 2,2 - 5,5

200 2,0 - 5,0

D20 250 1,6 - 4,0

300 1,3 - 3,5

350 1,1 - 2,9

400 1,0 - 2,5

180 5,3 - 12,3

200 4,8 - 11,0

D40 250 3,8 - 8,9

300 3,2 - 7,4

350 2,7 - 6,3

400 2,4 - 5,5
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Új fogantyúk modern formavilággal
Új fogantyúink egyedi megjelené-
sükkel stílusosan öltöztetik fel a
bútorokat. Ezúttal a modern termék 
kedvelői találhatnak maguknak új 
kedvenceket a választékunkban.

392A
Furattáv: 288/320 mm
galv. nikkel  00007500830 
matt króm  00007500832 
matt nikkel  00007500835 

392B
Furattáv: 160/192 mm
galv. nikkel  00007500840 
matt króm  00007500842 
matt nikkel  00007500845 



 XVII. évfolyam  3. szám 2015. június4

397B
Furattáv: 160 mm
galv. nikkel  00007500850
matt króm  00007500852 
matt nikkel  00007500855 

Tömörfa ajtók alkatrészei
A szakembereknek nem újdonság, 
hogy a tömörfából készült ajtók és 
kiegészítőik nem minden esetben 
készülnek kizárólag tömörfából. 
Ilyenek lehetnek például az ajtó 
betétek, párkánylécek, fénycsőta-
karók, végzáró elemek. Ennek oka 
leginkább ezeknek az alkatrészek-
nek az alaktartósságában keresen-
dő. Mint azt tudjuk, a hő- és légned-
vesség változásnak kitett helyeken 
(azaz a laboratóriumi körülményeket 
leszámítva mindenhol) a tömörfa fo-
lyamatosan változtatja méreteit és 
alakját. Ez a betétek összeszáradá-
sához, a lakkréteg megrepedéséhez 
és ezáltal a felületkezeléssel el nem 
látott részek „kivillanásához” vezet-
het.
A vezető tömörfa front gyártók, így 
a Forest olasz beszállítói is ezekben 
az esetekben egy, a fenti hatások-
nak jóval kevésbé kitett maganya-
got, általában MDF-et furnéroznak. 
A tömörfa és a furnérozott felület a 
látvány szempontjából egyenértékű. 

A furnérozott alkatrészek alaktartós-
sága, ellenálló képessége nagyobb, 
ugyanakkor eszmei és esztétikai ér-
téke nem csökken, használhatósága 
pedig változatlan marad. 

Kiadványaink nem tartalmazzák 
minden egyes alkatrész részletes 
anyag megjelölését. Amennyiben 
tudni szeretné, hogy az egyes alkat-
részek milyen anyagból készültek, 
érdeklődjön munkatársainknál!
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Gola újdonságok
Az utóbbi évek minimál trendjei-
nek hatására népszerűvé vált Gola 
foganytú profilrendszerünk újabb, 
eddig talán hiányzó megoldásokkal 
bővült. 

Választékunkban ezentúl elérhetővé 
vált a külső sarok profil és az egy,  
illetve kétoldalas függőleges profil, 
amelyeket beépített hűtőszekré-
nyeknél, illetve kamraszekrényeknél 
alkalmazhatunk.

Gola külső sarok
alumínium  00000691050 

Gola függőleges dupla profil
4,7 m szálban
alumínium  00000691300 

Gola függőleges szimpla profil
4,7 m szálban
alumínium  00000691310 



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

Megváltozott az RV80-as csillapító

Változás a Bi-Color élzáróknál

Elkészült és már letölthető frissített 
katalógusunk...

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 visszatért a korábbi rend-
szer alkalmazásához, miszerint a 
csillapítót ezentúl a tetőlap alsó sík-
jára kell szerelni. 
A vasalat alkalmazása estén az ajtók 
egymáshoz viszonyított helyzete - 
jobbos és balos - nem felcserélhető, 
mivel a beakasztók megakadályoz-
zák az ajtószárnyak egymás mögötti 
teljes elhaladását.

Cikkszáma:  00014631090 

A 2014-es nagy katalógusunk meg-
jelenése óta több termék is változott, 
megszűnt, illetve újakat is bevezet-
tünk a piacra. A most elkészült 2015-
ös frissített katalógusban aktualizál-
tuk ezeket a változásokat.
Nyomtatásba ez a kiadás nem kerül, 
de a weboldalunkon a letöltések me-
nüben bárki számára továbbra is in-
gyenesen letölthető.

Beszállítói változás miatt a Bi-Color élzáróknál a fekete/fehér- alumínium 
élzárás helyett fekete/fehér- INOX szín lesz elérhető. Cégünk ezt az élzárót 
javasolja a fekete/ fehér - virágmintás frontokhoz is. 

 E9600236230 , ÉLZÁRÓK  MÜA. 3D ÉLZÁRÓ, 1,0/23 mm 
BI-COLOR FEHÉR-ALUMINIUM  
helyett
 E9601236230 , ÉLZÁRÓK  MÜA. 3D ÉLZÁRÓ, 1,0/23 mm 
BI-COLOR FEHÉR-INOX

 E9610236230 , ÉLZÁRÓK  MÜA. 3D ÉLZÁRÓ, 1,0/23 mm 
BI-COLOR FEKETE- ALUMINIUM  
helyett
 E9611236230 , ÉLZÁRÓK  MÜA. 3D ÉLZÁRÓ, 1,0/23 mm 
BI-COLOR FEKETE-INOX
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Hírlevelünk mellett Facebook olda-
lunkon is törekszünk arra, hogy
rendszeresen jelentkező rovatunk-
kal: a Hét termékével, aktualitá-
sokkal, újdonságokkal, ötletekkel, 
videókkal tegyük érdekessé idővo-
nalunkat minden követőnk számára. 

Még nem csatlakozott a rajongóink
táborába...?
Keressen ránk:
Forest Hungary/Agram/Okovi
és nyomjon egy „Like”-ot!

Kövessen minket
Facebook-on is...


