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Megdöbbentően valósághű
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A konyhai tevékenységek központi 
eleme a munkalap. Kő- vagy faután-
zat, fényes vagy matt, a választási 
lehetőségek szinte határtalanok. 
Egy biztos, a munkalap kinézete 
alapvetően meghatározza a bútor 
karakterét is. Az Egger ennek tu-
datában minden eddiginél ütősebb 
új felületekkel rukkolt elő, amelyek 
december elejétől már cégünknél is 
elérhetőek. 
Nem csak a felület, hanem a forma 
is alkalmazkodik a modern konyhák-
kal szemben támasztott elvárások-
nak: lekerekítés nélküli, szinte tel-
jesen szögletes éllel találkozhatunk 
egyes új modelleken.
Az egyenes élű munkalapok (1,5 
mm-es rádiusszal) nem csak a di-
vatnak, de a magasabb minőségi el-
várásoknak is megfelelnek, hiszen a 
felületük vastagabb dekor borítást, 
míg élük 1,5 mm vastag, ellenálló 
ABS élzárást kapott. A munkafelület 
a szinkronnyomott technológiának 
és a valódi mélyedéseknek köszön-

hetően megdöbbentő hűséggel utá-
nozza az eredeti fa megjelenését 
(ST28 és ST37 felület). Tökéletesen 
élethű megjelenést úgy érhetünk el, 
ha a látszó végeket a szintén újdon-
ságnak számító ún. bütü élzáróval 
zárjuk le. 
A természetes kő hatású munkala-

pok szintén népszerűek. Az ST87 a 
különleges, matt- és fényes részek 
váltakozásával, míg az ST89 felület 
kopott-mázas megjelenésével nyújt 
új élményt a konyhában.
Az új színek mintái a megújult mun-
kalap kollekciónkban is helyet kap-
tak már.

H1180 ST37 Natural Halifax Oak
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553080 
vízzáró   00015801840
vízzáró egységcsomag  00015710220
laminát tábla 2790 x 2060 mm  00011330650 
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4607254430
ABS bütü élzáró (Q1180 ST9) 
1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4607254435 

H1181 ST37 Tobacco Halifax Oak
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553090 
vízzáró   00015801845 
vízzáró egységcsomag  00015710250 
laminát tábla 2790 x 2060 mm  00011330660 
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4763254430 
ABS bütü élzáró (Q1181 ST9) 
1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4763254435

H3309 ST28 Sand Gladstone Oak
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553100 
vízzáró   00015801850 
vízzáró egységcsomag  00015710220 
laminát tábla 2790 x 2060 mm  00011330670 
ABS élzáró 2,0 x 42 mm, rendelés: fm  E4646254420
ABS bütü élzáró (Q3309 ST9) 
1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4646254435 
Szín- és felületazonos 18 mm-s bútorlap is elérhető 
kínálatunkban!
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H3325 ST28 Tobacco Gladstone Oak
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553110 
vízzáró   00015801855 
vízzáró egységcsomag  00015710250
laminát tábla 2790 x 2060 mm  00011330680
ABS élzáró 2,0 x 42 mm, rendelés: fm  E4649254420
ABS bütü élzáró (Q3325 ST9) 
1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E4649254435
Szín- és felületazonos 18 mm-s bútorlap is elérhető 
kínálatunkban!
U999 ST89 Balck
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553120
vízzáró   00015801860
vízzáró egységcsomag  00015710260
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330700
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020540
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E0231254430

W1000 ST89 White
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553130 
vízzáró   00015801865 
vízzáró egységcsomag  00015710210
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330690
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020550
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E0034254430

F180 ST30 Cosmic White
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553000
vízzáró   00015801800
vízzáró egységcsomag  00015710210 
laminát tábla 3050 x 1310 mm  00011330720
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E8620254430

F181 ST30 Cosmic Grey
munkalap 38/R1,5 x 600 x 4100 mm  00012553010
vízzáró   00015801805
vízzáró egységcsomag  00015710260
laminát tábla 3050 x 1310 mm  00011330730
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E8625254430

F221 ST87 Cream Tessina
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553020 
vízzáró   00015801810
vízzáró egységcsomag  00015710220
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330640
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020440
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E9383254430
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F222 ST87 Terra Tessina
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553030 
vízzáró   00015801815 
vízzáró egységcsomag  00015710260
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330630
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020450 
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E9384254430

F256 ST87 Brown Diamond Slat
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553040
vízzáró   00015801820
vízzáró egységcsomag  00015710230
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330710
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020460
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E9388254430

F310 ST87 Rust Ceramic
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553050
vízzáró   00015801825 
vízzáró egységcsomag  00015710270 
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330600 
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020470
ABS élzáró 2,0 x 42 mm, rendelés: fm  E9332254420
Szín- és felületazonos 18 mm-s bútorlap is elérhető 
kínálatunkban!

F311 ST87 Anthracite Ceramic
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553060 
vízzáró   00015801830
vízzáró egységcsomag  00015710260
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330610 
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020480 
ABS élzáró 2,0 x 42 mm, rendelés: fm  E9333254420 
Szín- és felületazonos 18 mm-s bútorlap is elérhető 
kínálatunkban!

F312 ST87 Chalk Ceramic
munkalap 38/R3 x 600 x 4100 mm  00012553070
vízzáró   00015801835
vízzáró egységcsomag  00015710230 
laminát tábla 2800 x 1310 mm  00011330620
laminát csík (rag.) 5000 x 45 mm  00005020490
ABS élzáró 1,5 x 43 mm, rendelés: fm  E9386254430

A bütü élzáró még inkább valósághű megjelenést 
biztosít a lapoknak!

Az új színek már 
megtalálhatóak mun-
kalap kollekciónkban! 
Bővebb információ 

hírlevelünk 7. ol-
dalán!
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Bütü élzárók 
Annak érdekében, hogy az előző ol-
dalakon is bemutatott fantasztikus 
dekorokat még élethűbbé tegyük, 
az élzárást is a lehető leggondosab-
ban kell kiválasztanunk. Ebben segí-
tenek az ún. bütü élzárók, amelyek 
segítségével a fa struktúráját a rövi-

debb éleken is valósághűen adhat-
juk vissza. Nagyszerű választás bú-
torlaphoz és munkalaphoz egyaránt.
Az élzárók fix szélességi méretek-
ben, a tekercsbontás lehetőségével 
már raktárkészletről rendelhetők.

Q1180 ST9
H1180 ST37 Natural Halifax Oak 
munkalaphoz
1,5 x 43 mm  E4607254435 

Q1181 ST9
H1181 ST37 Tobacco Halifax Oak 
munkalaphoz
1,5 x 43 mm  E4763254435 

Q1250 ST9
H1250 ST36 Navarra Kőris bútor-
laphoz
0,8 x 23 mm  E4517234235 

Q1377 ST9
H1377 ST36 Orleans Homok Tölgy 
bútorlaphoz
0,8 x 23 mm  E4611234235 

Q1379 ST9
H1379 ST36 Orleans Barna Tölgy 
bútorlaphoz
0,8 x 23 mm  E4612234235 

Q1486 ST9
H1486 ST36 Jackson Fenyő bútor-
laphoz
0,8 x 23 mm  E5250234235 

Q1793 ST9
H1793 ST27 Tortona Láva bútor-
laphoz
0,8 x 23 mm  E4955234235 

Q1796 ST9
H1796 ST27 Tortona Natúr bútor-
laphoz
0,8 x 23 mm  E4950234235 

Q3309 ST9
H3309 ST28 Gladstone Homok 
Tölgy bútor- és munkalaphoz 
0,8 x 23 mm  E4646234235 
1,5 x 43 mm  E4646254435 
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Q3325 ST9
H3325 ST28 Gladstone Dohány 
Tölgy bútor- és munkalaphoz 
0,8 x 23 mm  E4649234235 
1,5 x 43 mm  E4649254435  

Q3326 ST9
H3326 ST28 Gladstone Szürkésbézs 
Tölgy bútorlaphoz 
0,8 x 23 mm  E4648234235 

Q3420 ST9
H3420 ST36 Thermo Fenyő bútor-
laphoz 
0,8 x 23 mm  E5260234235 

Q3760 ST9
H3760 ST29 Fehér Szil bútorlaphoz 
0,8 x 23 mm  E4920234235 

Q3766 ST9
H3766 ST29 Sötétbarna Szil bútor-
laphoz 
0,8 x 23 mm  E4925234235 

0,8 mm-es PVC élzárók
Élzáróinkat az egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő 0,8 mm-es 
vastagságban is tovább fejlesztjük. 
A legnépszerűbb színek a megszo-
kott rugalmassággal, rövid szállítási 

határidővel érhetőek el cégünknél. A 
újdonságokról az alábbi táblázat ad 
áttekintést. Az itt felsorolt élzárók 
természetesen 0,4 és 2,0 mm vas-
tagságokban is elérhetők.

Név Bútorlap kód Forest kód Egyedi/fix 0,8 x 21 mm 0,8 x 28 mm 0,8 x 42 mm
Fehér sima K: 110 SM E0010 Egyedi E0010331210 E0010331280 E0010331420
Fehér erezett KA: D129 PS17 E0020 Fix E0020331220   
Fehér gyöngy KA: D129 PS14 E0030 Fix E0030331220   
Manhattan gyöngy K: 540 PE E0110 Fix E0110331220   
Fekete erezett KA: D107 PS17 E0220 Fix E0220331220   
Fekete gyöngy KA: D107 PS14 E0230 Fix E0230331220   
Beige_Ka Ka: D102 PS14 E0315 Fix E0315331220   
Bükk K: 381 PR E3000 Egyedi E3000331220  E3000331420
Bavaria bükk Ka: A818 PS17 E3005 Fix E3005331220   
Savaria bükk F: 401 FS24 E3020 Fix E3020331220   
Öregcseresznye K: 344 PR E3400 Egyedi E3400331220  E3400331420
Marbello cseresznye Ka: A810 PS11 E3495 Fix E3495331220   
Alma_Ka Ka: A377 PS11 E3845 Fix E3845331220   
Sötét calvados_E E: H1951 ST15 E3890 Egyedi E3890331220  E3890331420
Éger_Ka Ka: A803 PS17 E4125 Egyedi E4125331220  E4125331420
Juhar_K K: 375 PR E4300 Egyedi E4300331220  E4300331420
Juhar_Ka Ka: A319 PS17 E4305 Egyedi E4305331220  E4305331420
Nyír Ka: A827 PS11 E4383 Fix E4383331220   
Sötét nyírfa Ka: A351 PS17 E4393 Egyedi E4393331220  E4393331420
Bió fenyő Ka: A815 PS17 E5085 Egyedi E5085331220  E5085331420
Mogyoró K: 9455 PR E5460 Egyedi E5460331220  E5460331420
Color dió F: 476 FS15 E5470 Fix E5470331220   
Dió aida Ka: A811 PS11 E5475 Fix E5475331220   
Bambusz_Ka Ka: A379 PS11 E5855 Fix E5855331220   
Samba Ka: A380 PS11 E5915 Fix E5915331220   
Wenge E: H1555 ST15 E6170 Egyedi E6170331220  E6170331420
Wenge_Ka Ka: A316 PS17 E6173 Fix E6173331220   
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Új munkalap színminta kollekció

Megbízható asztallábak világbajnok árakon

Régi munkalapok újra a választékban

Munkalap színminta kollekciónk fon-
tos segítő eszköze a konyhák ter-
vezésének. Mind a bútorgyártók, 
asztalosok, mind a végfelhasználók 
számára pontos információt ad a 
munkalapok színéről.
A teljesen megújult kollekció a jelen-
leg aktuális választékot tartalmazza, 
beleértve a legújabb, ebben a hír-
levelünkben bemutatott színeket is. 
Fontos azonban tudatában lenni 
annak, hogy a színminta a lapnak 
csak egy kis részletét mutatja be. 

Különösen a változatos felületeknél 
célszerű vásárlás előtt a lapnak egy 
nagyobb felületét is szemügyre ven-
ni. Ezt megteheti viszonteladó part-
nereinknél, ahol általában 24 cm 
széles vágatokkal találkozhat, vagy 
honlapunkon, ahol kb. 60 x 150 cm 
-es munkalap méretet mutatunk 
be (az adott munkalap információs 
adatlapján, a képek fülön).
A kollekció bármely viszonteladó 
partnerünknél igényelhető!

Az asztalok alátámasztásánál fon-
tos szempont, hogy a tartó láb nem 
csak szép, de megbízható is legyen. 
Mindezeken túl az ár is sokszor le-
het döntő tényező a választásnál. 
Új asztallábunk a fenti kívánalmak 
mindegyikének megfelel, sőt, szé-

les magassági- és színválasztékban, 
azonnal raktárról elérhető!
A lábhoz tartalék felfogató 4 db-os 
szettben, külön rendelhető, cikkszá-
ma:  00001543999 
A 31112 asztalláb állíthatósága +15 
mm.

Régi, jól ismert munkalapok ismét elérhetőek kínálatunkban. Az alábbi táblázat ad erről összefoglalót.

szín magasság (mm)
710 810 870 1100

króm 00001540100 00001541100 00001542100 00001543100

gyöngy nikkel 00001540110 00001541110 00001542110 00001543110

alumínium 00001540120 00001541120 00001542120 00001543120

fekete 00001540130 00001541130 00001542130 00001543130

inox 00001540140 00001541140 00001543100

kód megnevezés munkalap csz. munkalap méret lamcsík csz. lamcsík méret lamtábla csz. lamtábla méret

101PE FEHÉR 00012555000 4100x600x28mm 00004820000 4120x32mm 00011320000 4100x1300mm

990PE MÁRVÁNY 00012555050 4100x600x28mm 00004820025 4120x32mm 00011320052 4110x1330mm

458PE CASABLANCA 00012555030 4100x600x28mm 00004820015 4120x32mm 00011320033 4110x1330mm



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

8

Keresztszálirányos bútorlapok

ST30 felületű bútorlapok színmintái

Praktikus csavar

A push-open fió-
kok beépíthető-
ségéről

Ingyen 
katalógus!

Kínálatunkban az Egger bútorla-
pok teljes választéka (170 szín!) 
megtalálható, és akár színazonos 
élzárókkal együtt, azonnal raktár-
készletről elérhető. Egyes uni színek 
izgalmas felületi struktúrával (ST18) 
kaphatók. Ezek a felületek a modern 
bútorok vízszintes elrendezési törek-
vését tovább erősítik. Ennek meg-
felelően a lapok keresztszálirányos 
elrendezésűek, amire a bútorok ter-
vezésénél ügyelni kell! Ezen bútor-
lapok hátoldala sima felületű (ST2).
Az érintett színek: W1000 prémium  
fehér, U999 fekete és U763 gyöngy 
szürke.

Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, 
hogy a fényes (ST30-as felületű) 
Egger bútorlapok színmintája és a 
bútorlap valós színe és fénye kö-
zött eltérés tapasztalható. Ez a két 
anyag (dekorlemez ill. laminált for-
gácslap) eltérő gyártási technológi-

ájából adódik.
Rendelkezésre állnak ugyanakkor 
A/4 méretű, 2 oldalon élzárt bútor-
lap vágataink is, amelyek pontosan 
mutatják be a színt és a fényt. Bi-
zonytalanság esetén azok használa-
tát ajánljuk.

Új csavarunk a fiókcsúszók szere-
lését nagyban megkönnyíti. Az új 
termék a csúszók eurocsavaros fu-
ratába illeszkedik. A 4 x 16 mm-es, 
süllyesztett fejű facsavar lapos fejki-
alakításának köszönhetően teljesen 
a csúszó síkjába símul, így a ha-
gyományos csavarokkal ellentétben 
nem akadályozza a csúszó mozgá-
sát. Cikkszáma:  00103600700 

A nyomásra nyíló fiókok népszerű-
ek a bútorok tervezése és gyártása 
során. A tervezés szabadásga azon-
ban sajnos ebben az esetben sem 
határtalan, a fiókok szélessége, te-
herbírása és súlyelosztása nagyban 
befolyásolja a működést. A push-
open rendszerű fiókok (FDS-PO, 
45SC-PO, Unica) betervezésekor 
kérjük, az alábbi paramétereket ve-
gye figyelembe:

• Teherbírás: 20 kg
• Maximális fiókszélesség: 600 mm

A fenti adatok betartásán túl fontos 
még a fiók megfelelő működtetése 
is: a fiókokat igyekezzünk minden 
esetben középen megnyomni, hogy 
a kilökést mindkét oldalon egyenlő 
erővel indíthassák meg a csúszók, a 
fiókon belüli egyenletes súlyelosztás 
pedig a csúszókra nehezedő terhet 
csökkenti.
Nagyobb fiókok beépítése esetére  
sem maradunk azonban eszköztele-
nek. Ezekben az esetekben bemar-
ható fogantyú profiljaink vagy Gola 
rendszerünk alkalmazása jelenthet 
stílusban illeszkedő alternatívát.

2014-es nagy termékkatalógu-
sunk decemberben és januárban 
ingyenesen igényelhető viszont-
eladó partnereinken keresztül. Az 
akció a január 29-ig cégünkhöz 
beérkezett megrendelésekre, vo-
natkozik - a készlet 
erejéig. 
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Játék - Mi ez? 
Az előző havi kérdésünk helyes
megfejtése:
Maxi felnyíló vasalat

A kisorsolt szerencsés nyertes:
Katona Csaba, Kolozsvár
Gratulálunk! Nyereménye egy
Forest ajándékcsomag.

Érdemes figyelni híreinket, jövőre 
ismét jelentkezünk játékunkkal!


