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Egy menő szín:  
tolóajtó profilok  
feketében

A legnépszerűbb, Cosmo tolóajtó 
rendszerünkhöz a profilok már fekete 
színben is elérhetők.
Az alsó- és felső sín, a takaró-, osz-
tó-, és lezáró profilok, 3 már ismert 
és egy új fogantyúprofil mind-mind 
az alumínium és a pezsgő szín mel-
lett már a menő és divatos matt feke-
te színben is elérhető. Ennek köszön-
hetően a lakótér különböző elemei 
szépen összhangba hozhatóak, elég 
csak a színtén matt fekete színben 
is elérhető Gola rendszerre, a fogan-
tyúkra vagy a nem régen megjelent 
Stíli polcrendszerre gondolni. Az új 
Sky profil modern, négyszögletes vo-
nalaival pedig még hangsúlyosabbá 
tehetjük a minimál stílust!

Sky fogantyú profil

hossz: 3 m
fekete  10014610215
alumínium  10014610012

Cosmo fogantyú profil

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610205
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Fiona fogantyú profil

hossz: 2,7m
szín: fekete  
10014610200

Uni befűzős fogantyú profil

hossz: 2,7 m
szín: fekete  
10014610210

Cleft felső sín

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610240

Cleft alsó sín

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610250

Cleft takaróléc

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610260

Lezáró L profil

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610270

Elválasztó T profil

hossz: 3 m
szín: fekete  
10014610280
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Látványos eredmény egyszerűen: külső fémrács szettek
Az új külső fémrácsaink lényegre-
törőek, praktikusak, kompaktok és 
rendkívül könnyen szerelhetőek.
Az ezredfoduló táján nagy divat volt 
konyhákba külső fémrácsokat sze-
relni. Minél több, annál jobb volt a 
jelszó, és gyakran a teljes felsőszek-
rény alatt különböző kosarak sora-
koztak. Mára ez a trend átalakult: a 
külső fémrácsok továbbra is prakti-
kus kiegészítő lehetnek a konyhabú-

toroknak, azonban kisebb hangsúlyt 
kapnak. Ennek megfelelően alakult 
át cégünknél is ennek a termékcso-
portnak a kínálata. 
A most bemutatott külső fámrács 
szetteken tényleg csak azokat az 
eszközöket (pl. napi használatú fű-
szerek, papírtörlő, stb.) tároljuk, 
amelyek mindig kéznél kell, hogy 
legyenek. A modernebb stílus ked-
velőinek a hagyományos krómozott, 

„drót” stílus mellett egy acél színű 
szettet is kínálunk Az akasztó rúd 
önállóan is elérhető a kínálatunk-
ban, hogy mindenki kedvére ösz-
szeválogathassa a kedvenc szettjét 
a már ismert külső fémrácsaink se-
gítségével.
A szetteket könnyen kezelhető, ve-
vőcsalogató csomagolásban szállít-
juk.
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9QKIT
Külső fémrács tartórúd szett

szín: króm

600 mm  10006222000
900 mm  10006222010
1200 mm  10006222020

Meraviglia külső fémrács szett

szín: króm
méret: 1050 × 150 × 200 mm

10006222140

Olimpia külső fémrács szett

szín: acél
méret: 650 × 130 × 55 mm

10006222100

Convenienza külső fémrács szett

szín: króm
méret: 600 × 170 × 170 mm

10006222160

Compact külső fémrács szett

szín: króm
méret: 705 × 150 × 200 mm

10006222120



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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Lábazat előlap
magasság: 120 mm
hossz: 4 m  

alumínium inox  10010901610
matt alumínium  10010901620

30129 kábelkivezető
átm.: 60mm
szín: nikkel
10010400110

30129 kábelkivezető
átm.: 80mm
szín: króm
10010400150

30129 kábelkivezető
átm.: 80mm
szín: nikkel
10010400160

Lábazatelem multicorner
magasság: 120 mm

alumínium inox  10010903070
matt alumínium  10010903080

Műanyag lábazatok 120 mm-es méretben is

Bővült a fém kábelkivezetők családja

Műanyag lábazati előlapjaink eddig 
100 illetve 150 mm-es magassá-
gokban voltak elérhetők. Mostantól 
nem jelent gondot a 120 mm-es lá-
bazat szerelése sem ezekkel a ter-
mékekkel.
A tervezésnél fontos információ le-
het még, hogy nem csak a lábazatok, 
hanem a sarkok egyszerű kialakítá-
sához nélkülözhetetlen multicorner 
elemek és a vízzáró lécek is meg-
egyező színekben elérhetőek, így 
alkalmazásukkal teljessé tehető az 
összhang a konyhabútoron.

A fém kábelkivezetők nem csak tartósabbak, de esztétikusabbak is a régóta megszokottan használt műanyag társa-
iknál. Ez a család vásárlóink kívánságára most újabb három taggal bővült.
A korábban bevezetett 30129 króm kábelkivezető (10010400100) elérhető immár 80 mm-es átmérővel, valamint 
mindkét méretben nikkel színben is.


