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Izgalmas, új munka-
lap dekorok az Egger 
kínálatából
A munkalapok színvilága az el-
sők között követi le a trendeket. 
Ebben a folyamatos versenyben 
az Egger lapok ismét az élme-
zőnybe tartoznak. 

A kínálatunkba bevezetett új mun-
kalapok között élethű fa- és kőután-
zatok találhatóak. Népszerű Egger 
bútorlapok munkalap megfelelői 
teszik teljessé a képet. A pultok-
hoz természetesen ezúttal is szinte 
minden kiegészítő (lamináttábla, 
laminát csík, ABS élzáró, vízzáró) 
azonnal, raktárkészletről elérhető.

H3730 ST10 Natural Hickory
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553400

vízzáró  10015802130
vízzáró egységcsomag  10015710240
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020820
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331000
ABS élzáró  35885
Bútorlap  20023730180

H050 ST9 Natural Woodblocks
  
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553410
 
vízzáró  10015802135
vízzáró egységcsomag  10015710240 
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020830
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331010

H1176 ST37 White Halifax Oak 
élzárt homlokéllel  

munkalap (38/R1,5 x 600 x 4100 mm)  10012553420
 
lamináttábla (2790 x 2060 mm)  10011331020
ABS élzáró  34594
Bútorlap  20021176180
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H1486 ST36 Pasadena Pine
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553430

vízzáró  10015802140
vízzáró egységcsomag  10015710220
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020840
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331030
ABS élzáró  35250
Bútorlap  20021486180

H2031 ST10 Black Halford Oak
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553440
 
vízzáró  10015802145
vízzáró egységcsomag  10015710260
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020850
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331040

H2032 ST10 Light Hunton Oak
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553450
 
vízzáró  10015802150
vízzáró egységcsomag  10015710260
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020860
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331050

H2033 ST10 Dark Hunton Oak
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm) 10012553460
 
vízzáró  10015802155
vízzáró egységcsomag  10015710260
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020870
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331060

F104 ST2 Latina Marble
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553470

vízzáró  10015802160
vízzáró egységcsomag  10015710230
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020880
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331070
ABS élzáró  39423
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F812 ST9 White Levanto Marble
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553480
 
vízzáró  10015802165
vízzáró egységcsomag  10015710210
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020890
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331080

F637 ST16 White Chromix
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553490
 
vízzáró  10015802170
 vízzáró egységcsomag  10015710210
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020900
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331090

F041 ST15 White Sonora Stone
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553500
 
vízzáró  10015802175
 vízzáró egységcsomag  10015710210
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020910
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331100

F302 ST87 Ferro Bronze
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553510

vízzáró  10015802180
vízzáró egységcsomag  10015710230
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020920
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331110
ABS élzáró  39336
Bútorlap  20030302180

F187 ST9 Dark Grey Chicago Concrete
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553520

vízzáró  10015802185
vízzáró egységcsomag  10015710230
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020930
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331120
ABS élzáró  39329
Bútorlap  20030187180
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F028 ST89 Anthracite Vercelli Granite
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553530

vízzáró  10015802190
vízzáró egységcsomag  10015710260
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020940
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331130
ABS élzáró  39385

F117 ST76 Black Ventura Stone
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm)  10012553540
 
vízzáró  10015802195
 vízzáró egységcsomag  10015710260
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020950
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331140

F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete
 
munkalap (38/R3 x 600 x 4100 mm) 10012553550

vízzáró  10015802200
vízzáró egységcsomag  10015710230
laminátcsík (5000 x 45 mm)  10005020960
lamináttábla (2800 x 1310 mm)  10011331150
ABS élzáró  39328
Bútorlap  20030186180

Univerzális, látványos és takarékos vízzáró
Az egyik legnépszerűbb vízzáró forma 
mostantól egy költséghatékonyabb 
változatban is elérhető - ráadásul 
több, a műanyag lábazati elemekkel 
harmonizáló színben is.
Az új vízzáró műanyag alapú, amely 
a gyártás során egy alumínium be-
vonatot kapott, így növelve meg 
ellenálló képességét, és tökéletes 
esztétikai élményt adva a bútornak. 
Az átgondolt technológiának kö-
szönhetően rendkívül kedvező áron 
elérhető. Az univerzális vízzáró egy-
ségcsomagnak köszönhetően mind 
hagyományosan, fektetve, mind állít-
va elhelyezhető.

3505 vízzáró

hossz: 4 m
fényes alumínium 10015710600
szálcsiszolt alumínium 10015710610
inox 10015710620

3505 vízzáró egységcsomag

szürke  10015710650
inox  10015710660
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Ismét tovább színesedtünk - új magasfényű PVC frontok
PVC fóliás frontjaink választéka ismét 
tovább szélesedett. Az új színek új 
lehetőségeknek nyitnak teret, legyen 
szó konyha-, nappali-, fürdőszobabú-
torról, vagy akár falburkolatról.
A nyolc új szín között olyan ele-
meket is találunk, amelyek a már 
meglévő választék kiegészítésként, 

vagy teljesen önállóan is megállják 
a helyüket (kasmír, inox színek).  A 
teljesen új, szálcsiszolt mintázattal 
két színben találkozhatunk, ame-
lyeket színtén önállóan felhasznál-
va, vagy egymással kombinálva is 
izgalmas bútorok alapjai lehetnek. 
A PVC front választékunk az új ter-

mékekkel együtt már tényleg óriási, 
hiszen összesen 58 szín áll azonnal 
rendelkezésre!
A termékek a megszokott, magas 
színvonalon konfekcionálva, foko-
zottan víz- és hőálló élzárással ellát-
va, egyedi méretekben rendelhető-
ek.

FP0214
Barna metál

FP0601
Matt kasmír fehér

FP0213 
Bronz metál

FP0606
Picasso Bronz

FP0804
Szálcsiszolt ezüst

FP0610 
Matt kasmír krém

FP0605
Picasso inox

FP0801
Szálcsiszolt fehér



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
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Stíli üvegpolcok rögzítéséről

Előző hírlevelünkben adtunk hírt a Stíli állvány- és polcrendszerről. 
Ebben a rendszerben üvegpolcok elhelyezésére is van lehetőség. Több 
kérdés is érkezett cégünkhöz az üvegpolcok megfelelő rögzítéséről, 
amelyre két megoldást is tudunk javasolni (minden esetben az üveg-
polc rögzítő szett 10009720310 alkalmazására lesz szükség):
1) Az üveget UV fényre kötő, speciális üvegragasztóval ragasztjuk az 
adapterhez. Ez a legtöbb üvegező műhely kelléktárában megtalálható. 
Ez tökéletes kötést, biztos tartást és egyenes polcfelszínt biztosít.
2) Két üvegpolc rögzítő szettet alkalmazunk, az üveget a két adapter 
közé szorítva rögzítjük. A szettben található 4 szilikon „pötty” meggá-
tolja az üveglap sérülését és csúszását. Ez olcsóbb, egyszerűbb meg-
oldás, de a polcfelszínünk a felső adapter miatt nem lesz sima.

Üveg tolóajtó profilok rövi-
debb szálakban is

6303 üveg tolóajtó rendsze-
rünk alumínium sínjei eddig 5 
méteres szálakban voltak el-
érhetőek. Vásárlóink kérésére 
mostantól ezek 2 illetve 3 méte-
res szálakban is elérhetőek. Ki-
sebb munkáknál ez költség- és 
anyagtakarékos felhasználást 
tesz lehetővé.
Felső sín 2 m  10014620010
Felső sín 3 m  10014620020
Alsó sín 2 m  10014620110
Alsó sín 3 m  10014620120
Üvegtartó sín 2 m  10014620210
Üvegtartó sín 3 m  10014620220
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Hulladékgyűjtők többféle űrtartalommal
Négy új hulladékgyűjtőt vezettünk be 
kínálatunkba. Az új kukákat az egy-
szerű szerelhetőség praktikus kiala-
kítással és kedvező árral kombinálva 
teszi a már ismert termékek vonzó 
alternatívájává.
A 8201 kódszámú kuka két alapválto-
zatban, azon belül pedig két-két kü-
lönböző kivitelben kapható. A kisebb 
hulladékgyűjtő egyben, 15 literes 
gyűjtővel, vagy két különálló 7 literes 
egységgel elérhető, míg a nagyobb, 
20 literes testvér egyterű, vagy egy 
választóval ketté osztott gyűjtővel 
rendelhető.

8201 hulladékgyűjtő
szín: antracit
űrtartalom 15 l 10010003000
űrtartalom 7+7 l 10010003010

8201 hulladékgyűjtő
szín: antracit
űrtartalom 20 l  10010003050
űrtartalom 10+10 l (osztóval) 10010003060


