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Vásárlói tájékoztató 
TERMÉKEK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Forgalmazó:  FOREST HUNGARY Kft.  

 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A. 
 Tel.: 92/507-800 
 www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 

 
Számos termékkategóriához elérhető specifikus vásárlói tájékoztató és/vagy szerelési útmutató, 
ezért kérjük, szíveskedjen ellátogatni weboldalunk letöltések menüpontjára: 

https://www.foresteu.com/letoltes 
Egyszerűbb fogyasztási cikkek esetében az alapvető termékinformációk mellett a rendeltetésszerű 
felhasználást a termék elnevezése is kifejezheti. A vásárlói tájékoztatóban feltüntetett főbb 
irányelvek vagy paraméterek határozzák meg a termékek felhasználási módját, beépítésüket ez 
alapján kell elvégezni. 
Átmérő, jellemző méretek: 
Azoknál a termékeknél, melyek fúrást, vágást, marást illetve egyéb megmunkálást igényelnek, 
minden esetben a termék sajátosságának megfelelően kell kialakítani a megmunkálandó területet. 
Az ide tartozó méretek meghatározásában a termék megnevezése, a Forest katalógus, a vásárlói 
tájékoztató és a szerelési útmutató ad információt. 

https://www.foresteu.com/katalogus-letoltes 
https://www.foresteu.com/letoltes 

Csavarral rögzíthető termékek: 
A csavarral rögzítendő termékek esetében mindig a termék csavarhelyeihez illeszkedő, a 
felhasználás módjának és helyének megfelelő méretű és anyagú csavart kell alkalmazni, szem előtt 
tartva a Forest katalógusban, a vásárlói tájékoztatóban és a szerelési útmutatóban szereplő 
adatokat. A biztonságos rögzítés érdekében minden esetben a csavarfej kialakításához illeszkedő 
csavarozó szerszámot kell alkalmazni. 
Falhoz történő rögzítés: 
Falhoz történő rögzítés esetén a terméket a fal anyagának és minőségének megfelelő rögzítő 
rendszerrel kell felerősíteni. A falhoz rögzített termék szakszerűtlen szerelése súlyos sérüléseket 
okozhat. 
Furattáv: 
Több furattal rögzítendő termékek esetében (pl.: bútorfogantyúk) a termék furattávolságának és a 
rögzítő csavarok méretének megfelelően szükséges a furatokat kialakítani. 
Méretre vágható termékek: 
A bútor kialakításához szükséges méretre vágható termékek (pl.: vízzárók, alumínium profilok, 
evőeszköztartók, stb.) méreteinek kialakítása során, a termék épségének megóvása érdekében 
mindig a termék anyagának és sajátosságainak megfelelő technológiát és szerszámot kell 
alkalmazni. 
Élek és lapok megmunkálása – vízzárás: 
Amennyiben a termék beszerelése a laptermékek élének, illetve lapjának megmunkálásával 
történik, gondoskodni kell a megmunkált felületek megfelelő vízmentes tömítéséről. A fa 
alapanyagú laptermékek nedvességgel, vízzel történő érintkezése lapdagadást okoz. 
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Nem biztonsági zárak: 
A kínálatunkban megtalálható bútorzárakat lakossági felhasználásra ajánljuk. Közületi, ipari 
felhasználás esetén (pl. csomagmegőrzők) kérje ki kollégáink véleményét. A bútorzárak nem 
biztonsági zárak, ezért fokozott vagyonvédelmi célra korlátozottan alkalmasak. 
Öntapadós termékek: 
Öntapadós termékek rögzítésekor gondoskodni kell, hogy a felület por-, zsír- és 
szennyeződésmentes legyen. Továbbá mind a terméknek, mind pedig a felületnek 
szobahőmérsékletűnek kell lennie. 
 
Figyelem!  
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig 
vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 


