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Összeállítási példák • Postforming termékek, kiegészítők 6.3

Az asztallábak és tartozékaik 
segítségével számos összeállítási 
lehetőség közül választhatunk, 
melyekből a mellékelt ábrák 
nyújtanak ízelítőt.

Postforming 
irodai ajtólap

Irodai asztallap (P-126 profil)
Hosszúság: 4.200 mm
Vastagság: 28 mm

■ Irodai ajtó- és asztallapok

A cseresznye 715 VE és a Bükk 44 CE színű lapok
méretei és cikkszámai a 3.20, 3.21 és az 1.44 oldalon találhatók.

■90˚-os kapcsolóelem

szín: antracit
 00001904300 

■180˚-os befejezőelem

szín: antracit
 00001904200 
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6.4 • Irodabútor asztallábak • Asztallábak, átkötő elem

■ Íróasztalláb szimmetrikus

szín: fekete
500 mm-es talppal:
 00010403100 
670 mm-es talppal:
 00010403110 

■ Íróasztalláb aszimmetrikus

szín: fekete
670 mm-es talppal:
 00010403000 

■Az íróasztalláb tartozékai

■Átkötőelem

szín: fekete
névl. hossz (mm) cikkszám

1200 00010403150

1400 00010403190

1600 00010403195

1800 00010403200

kábelvezető

állítható talp

műanyag végzáró
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Asztalláb tartozékok  6.5

■ASP 41 alátámasztó

íróasztalhoz, átkötőelem nélkül
asztallaphossz max. 1200mm
szín: fekete
 00010403300 

■MSF 27 előlaprögzítő

szín: fekete
rendelhető: párban
 00010403320 

■MST 50 kötőelem

egy szintben lévő asztallapok
toldásához
szín: fekete
 00010403340 

■034001 kábelvezető

az átkötő elemre szerelhető
szín: fekete
 00010403500 
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6.6 • Irodabútor asztallábak • Kör keresztmetszetű kötővel

■Pechino asztalláb

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410000 

A Pechino asztallábakhoz a 6.8-es oldalon 
található burkolatok külön rendelhetők az ott 
szereplő cikkszámokon.

■Lábkötők Pechino asztallábhoz

szín: alumínium RAL9006
méret: ø42 mm

névleges hossz (mm) cikkszám

1200 00010411000

1400 00010411010

1600 00010411020

1800 00010411030
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Irodabútor asztallábak • Kábelcsatornás kötővel 6.7

720

69
5

65

■Tokyo asztalláb

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410010 

A Tokyo lábakhoz a 6.8-es oldalon található 
burkolatok külön rendelhetők, az ott szereplő 
cikkszámokon.

685

65
■Canberra asztalláb

négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410020 

A Canberra lábakhoz a 6.8-es oldalon található 
burkolatok külön rendelhetők, az ott szereplő 
cikkszámokon.

685

65
■Bangkok asztalláb

fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható bukolattal
együtt rendelhető.
rendelés: párban
szín: alumínium RAL9006
 00010410040 

69
5

690

65 ■Kuala Lumpur asztalláb

fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható bukolattal
együtt rendelhető.
szín: alumínium RAL9006
 00010410030 
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6.8 • Irodabútor asztallábak • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők
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műanyag csíkos fém körmintás fém négyszög lyuk. fém csíkos lyuk. fém körlyukas

Tokyo 00010410350 00010410360 00010410370 00010410380 00010410390

Canberra 00010410300 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

Pechino 00010410290 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

■Kábelcsatornás kötők

a Tokyo, Canberra, Bangkok,
Kuala Lumpur és Singapore
asztallábakhoz
szín: alumínium RAL9006

névleges 
hossz (mm)

L (mm) cikkszám

1200 1140 00010411100

1400 1340 00010411110

1600 1540 00010411120

1800 1740 00010411130

■Kábelcsatornás 
teleszkópos kötő

szín: alumínium RAL9006
névleges hossz (mm):1200-2000   
 00010411140 

■Singapore középső láb

L alakú asztalokhoz,
kábelcsatornás kötőkkel
alkalmazható
magasság: 695 mm
átmérő: 80 mm
szín: alumínium RAL 9006
 00010410050 

■Asztalláb burkolatok

■Kábelcsatornás
teleszkópos T-kötők

L alakú asztalokhoz
szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm) cikkszám

710-1110 00010411150

1110-1910 00010411160
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Asztalláb tartozékok • Előlap tartó bilincsek 6.9

■Felfogató

ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz
szín: fekete
 00001508970 

■Gyűrű csavarral

ø 50 mm-es lábhoz:
 00001508965 
ø 60 mm-es lábhoz:
 00001508967 

■Adapter

 00001508972 

■Felhasználási lehetőségek
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6.10 • Kábelcsatorna • Leporelló- és kábelkivezetők

■Műanyag kábelvezető szett

alumínium színben.
Az elemek széthúzott állapotban flexibilis, teljesen 
összenyomott állapotban merev kábelvezető csatornát 
alkotnak.
L=700/840 mm
 00010405000 

A szett tartalma:

Rögzítő 1 db
alsó felfüggesztéshez

Rögzítőelem 2 db
asztallap aljához
csavarozható

Kábelvezető elem 15 db
Ø 58 mm

Talp 1 db

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400600

■Leporelló kivezető

fekete 00010401200

világos szürke 00010401210

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400620

60 szürke 00010400700

60 alumínium 00010400710

80 fekete 00010401050

80 szürke 00010401150

80 alumínium 00010401160
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Kábelkivezetők 6.11

Ø60

21

Ø71.5

■Eclipse 1
Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401180

■Eclipse 2
Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401190

Ø80

21

Ø95

■30103  Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 fekete 00010400020

80 szürke 00010400021

■30102  Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400000

60 szürke 00010400001

60 ezüst 00010400002

60 krém
(juhar)

00010400003

60 capuccino
(cseresznye)

00010400004

60 sötétbarna
(wenge)

00010400005

60 világosbarna
(bükk)

00010400006
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6.12 • Irodai tárolók • Billentyűzettartó, írószertartó

■90 300 E billentyűzettartó

szélesség: 610 mm
mélység: 330 mm
magasság: 60 mm
szín: fekete
 00010401300 

■90 620 írószertartó

szélesség: 414 mm
mélység: 500 mm
magasság: 36 mm
szín: fekete
 00010403400 

■04644 írószertartó

Kifordítható, negyed kör alakú
méret: R172 x 28 mm
szín: ezüstszürke
 00010404500 

■04490 írószertartó

Kifordítható, félkör alakú
méret: R172 x 35 mm
szín: ezüstszürke
 00010404510 
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Irodai tárolószett  6.13

A/4-es felületű tálca

méret: 342 x 63 x 237 mm

Tolltartó

méret: 92 x 10 x 50 mm

Írószertartó

méret: 110 x 63 x 142 mm

CD tartó

méret: 110 x 63 x 142 mm

Alumínium tartósín

l=800 mm

Tartórúd

H=270 mm (az asztal felső síkjától)

A szett tartalma

méretek:
szélesség x magasság x mélység

■90700 Irodai tároló szett

800 x 270 mm

grafit-
alumínium

00010404000

alumínium 00010404001
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6.14 • Szintezőlábak

■PR 2550 17NR szintezőláb 

ø 50 mm
S=17 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
 00010402101 

■PR 2550 44NR szintezőláb

ø 50 mm
S=44 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
 00010402201 

■PR 2625/PR 2130 szintezőláb

25 mm-es laphoz
méret: 90 x 28 mm
szín: fekete
 00010401800 

■PR 2619 NR / PR 2125 F6
szintezőláb

19 mm-es laphoz
méret: 90 x 22 mm
szín: fekete
 00010401750 

■PR 2701/PR 2130 szintezőláb

25-30 mm-es laphoz
méret: 80 x 28-33 mm
szín: fekete
 00010402000 

■PR21.25 F8.22 szintezőcsavar

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M8 x 22
szín: fekete
 00010402300 

PR21.25 F6.22 Szintezőcsavar

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M6 x 22
szín: fekete
 00010402310 

www.foresteu.com
www.foresteu.com

	Forest_katalogus_2009.pdf
	Forest Hungary Kft.
	Bemutatkozunk
	www.foresteu.com
	Stilla bútor (www.stillaeu.com)
	Levél küldése (info@foresteu.com)

	Bevezető
	Áttekintés
	Tárgymutató
	Bútorajtók és tartozékaik
	Tartalomjegyzék
	Tömörfa ajtók
	Üvegezett ajtók rendelésre
	Fenyő tömörfa ajtók
	T0112 koptatott luc, T0221 natúr lakkozott

	Akác tömörfa ajtó
	T0422 modell

	Nyír-cseresznye tömörfa ajtók
	T0632 Arno modell
	T0622 Tronto és T0632 Arno modell
	T0612 Senio modell

	Cseresznye tömörfa ajtók
	T0672 széles keretes, T0642 modellek
	Üvegezett modellek
	T0652, T0662 modellek

	Éger tömörfa ajtók
	T0841, T0842 modellek

	Bükk tömörfa ajtók
	T0722 modell

	Ajtó méret- és cikkszám táblázat
	Tömörfa ajtók
	Kiegészítők
	Tömörfa pillérlécek
	Tömörfa keret osztók

	Üvegezett tömörfa ajtók - T0422

	Kiegészítők, ajánlott korpusz színek
	Tömörfa ajtó méretválaszték
	Fűszerpolcok, polckorlátok

	Fűszertartó fiók, apácarács
	Méret- és cikkszám táblázat Apácarácsok

	Magasfényű MDF fóliás ajtók
	F1206, F1216, F1217
	Ajtó méretválaszték és cikkszámtáblázat

	Magasfényű PET ajtók
	Dialux modell

	Keretléces ajtó • K0165 körte antikolt ajtó
	Postforming ajtólapok
	Keretlécek
	Színválaszték

	Rátétlécek
	Párkányok

	Alumínium trend
	Tartalomjegyzék
	Alumínium keretprofilok
	Szerelési útmutató
	SAS 031 keretprofil és alkatrészei
	Üveg- és akril betétek

	Tolóajtó rendszerek • Alumínium keretprofilokhoz
	Lábazat keretrendszer
	Fali panelrendszer
	Függesztő elemek

	Alumínium fogantyúprofilok

	Postforming termékekés kiegészítők
	Tartalomjegyzék
	Postforming termékek konfekcionálása felsőfokon
	HPL munka- és asztallapok
	HPL irodai asztallapok, P126 profil 
	Eurolight munkalapok
	Tömörfa munkalap
	Vízzárók, vízzáró egységcsomagok
	Lapösszehúzó
	Munkalap vasalások
	Összehúzó vasalatok, élvasalások

	Alumínium munkalap élprofilok
	Lábazatelemek, lábazatvédő profil
	Fiókoldal, ablakpárkány

	Konyhai, fürdőszobai és lakáskiegészítők  
	Tartalomjegyzék
	Mosogatók
	Nemesacél (CNS 18/10)
	Fragranit DuraKleen®
	Kerámiabetétes keverő csaptelepek
	Tartozékok
	Kiegészítők

	Hulladékgyűjtők
	Tárolóeszközök, kiegészítők
	Alumínium tálca, hűtőszekrény tartókeret
	Evőeszköztartók
	Konyhai rendszerezők
	Fa konyhai kiegészítők
	Konyhai fémrácsok
	Felső szekrénybe szerelhető
	Alsó szekrénybe szerelhető
	Sarokszekrénybe szerelhető
	Állószekrénybe szerelhető
	Kiegészítők
	Külső
	Térbe állítható oszlopos rendszer
	Ø35 mm-es rúddal
	Ø50 mm-es rúddal


	Fürdőszobai fémrácsok
	Lakáskiegészítők, CD tartók
	Polctartók
	TV forgatók
	Gardrób program
	Világítástechnikai eszközök
	Tájékoztató
	Halogén lámpák
	12 V (I.) 
	12 V (II.)
	230 V

	Fénycsöves lámpák • 230 V
	Világítástechnikai eszközök tartozékai
	LED lámpák
	12 V
	24 V



	Bútordíszítő elemekés dekorációs anyagok
	Tartalomjegyzék
	Bútorfogantyúk
	Fogasok, fogassorok
	Díszlécek, díszidomok
	Perforált lemezek
	Struktúrlemezek
	Bőr hatású struktúrlemezek
	Bőr és szőrme hatású és plüss struktúrlemezek
	Minta nélküli - Deco-line
	Structure-line
	Perforált struktúrlemezek - Punch-line
	Tükörfóliák - Multistyle
	Elements
	Bőr hatású profilok
	Műanyag profilok


	Irodabútor rendszerek
	Tartalomjegyzék
	Összeállítási példák
	Postforming termékek, kiegészítők
	Irodabútor asztallábak
	Asztallábak, átkötő elem
	Asztalláb tartozékok
	Kör keresztmetszetű kötővel
	Kábelcsatornás kötővel
	Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

	Előlap tartó bilincsek
	Kábelcsatorna
	Leporelló- és kábelkivezetők
	Kábelkivezetők
	Irodai tárolók
	Billentyűzettartó, írószertartó
	Irodai tárolószett

	Szintezőlábak

	Bútorszerelvények
	Tartalomjegyzék
	Bútorpántok
	SALICE bútorpántok
	C9-es önzáró kivetőpántok
	Speciális önzáró kivetőpántok
	Sarokszekrény önzáró kivetőpántok
	Pillér kivetőpántok
	Pántok szögben szerelt ajtókhoz
	Mini önzáró kivetőpántok, üvegajtópántok
	Önzáró kivetőpántok üveg- és keskeny fémkeretes ajtókhoz
	Push-open rendszer
	Alumínium keretes ajtókhoz 

	Pántalátétek
	Normál pántalátétek
	DOMI® gyorsszerelő pántalátétek
	Speciális pántalátétek


	LAMA bútorpántok
	Basic önzáró kivetőpántok
	Gyorsszerelő és „Sigma” önzáró kivetőpántok
	Sarokszekrény önzáró kivetőpánt
	Pillér és szög alatt záródó önzáró kivetőpántok
	Önzáró üvegajtópántok
	Mini önzáró kivetőpántok
	Mini önzáró üvegajtópántok
	Glissando, fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt
	Pántalátétek
	Normál és speciális pántalátétek
	Mini pántalátétek


	CP önzáró kivetőpántok
	Fúrás nélkül rögzíthető üvegajtópánt
	Speciális bútorpántok

	Függőleges harmonika tolóajtó vasalások
	SALICE rendszer
	PRINCE rendszer

	Tolóajtó vasalatok
	Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Fiona fogantyúprofil
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Orient rendszer 18 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Smart és Mini rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
	Idea rendszer 10 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása 

	Tower rendszer 10 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméreteinek kiszámítása 

	SYS 300 hátsó megvezetésű tolóajtó
	Vasalatok excenteres és üvegajtóhoz 
	6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez
	Szerelési segédlet

	300 A és 300 B vasalatok
	1200 vasalat
	100 A és 100 B vasalatok
	Ellenhúzó vasalat, ajtólap görbülés ellen

	Redőny rendszerek
	Redőnytokos- és hátracsúszó változat
	Szerelési útmutató

	Függesztőelemek
	Sarokmerevítők
	Fiókcsúszók
	Fém fiókoldalak
	Oldalmagasító rúd, szerelősablonok
	Adapterek fiókokhoz
	Golyós fiókcsúszók

	Fiókrendszerek
	Duplafalú fém fiókoldal
	Dynamic NT, Tipmatic
	DWD
	Fém evőeszköztartók
	Perforált fa evőeszköztartó

	Bútorzárak
	Zárak, üvegrögzítő
	Központi fiókzárak
	Forgórúd zárak

	Fel- és lenyíló vasalások
	Huwillift
	Huwilift Duo
	Huwilift Duo Forte
	Huwilift Slide
	Tartozékok

	Huwilift Swing
	Tartozékok

	Huwilift Fold
	Tartozékok

	Huwilift Strato
	Tartozékok

	Huwilift Verso
	Tartozékok

	Huwilift Senso
	Tartozékok

	Huwilift Maxi, Free

	Gázteleszkópos felnyíló vasalat
	Egyéb fel- és lenyíló vasalások

	Szellőzőrácsok
	Üvegbefogó profilok
	Ütközéselnyelők
	Szerelvények
	Szerelvények
	Összehúzók
	Polctartók
	Csavartakaró
	Furattakaró, padlóvédő

	Bútorgörgők
	Ipari kerekek
	Asztallábak
	Támasztólábak
	Távtartós polcrendszer 
	Konzolok
	Bisztró asztallábak
	Szekrénylábak
	Műanyag design lábak
	Fa- és fém design lábak
	Műanyag lábak
	Fém szekrénylábak, kiegészítő
	Műanyag lábak, kiegészítők
	Fém és műanyag szintezőlábak 

	Ragasztószalagos rögzítéstechnika

	Élzárók
	Tartalomjegyzék
	Ismertető
	Típusok, méretek és kiszerelési egységek
	Műanyag (Eco, ABS) és papírbázisú élzárók
	Műanyag 3D élzárók
	Élfurnérok
	Éllécek
	Granulált olvadék- és szerelési ragasztók
	Műanyag élprofilok



	Button_www_Foresteu_com: 


