
Równomiernie ułożone tkaniny
Dekoracja wnętrza i funkcjonalność

DO WSZYSTKICH

SYSTEMÓW SZYN

FOREST

EASYFOLD

ZASŁONOWYCH 



EasySNAP

taśma z napami

na szynie DS

EasyFLEX

taśma z haczykami na szynie DS

Stwórz
nowoczesny
i wyjątkowy
wzór
upięcia dla
twoich 
zasłon

FOREST
EASYFOLD
SYSTEM

EASYFOLD 

SYSTEM FOREST EASYFOLD

ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY 

JAKO DODATEK DO SZYN FOREST.

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM

BYŁO UZYSKANIE MOŻLIWOŚCI

ŁATWEGO ZAWIESZANIA

SYSTEM EASYFOLD 

JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM

NIE TYLKO DLA TRADYCYJNYCH 

OKIEN W DOMACH I REZYDENCJACH

ALE TAKŻE DLA HOTELOWYCH POKOI,

RECEPCJI I RESTAURACJI

EASYFOLD - MOŻE BYĆ STOSOWANY 

W SZYNACH ZASŁONOWYCH 

OBSŁUGIWANYCH MANUALNIE,

STEROWANYCH SZNURKOWO

I Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

GÓRNE WYKOŃCZENIE FIRAN LUB ZASŁON

W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIĄ TKANINĄ 

BĘDZIE PRZYCIĄGAŁO UWAGĘ I POPRAWIAŁO

WYGLĄD KAŻDEGO POMIESZCZENIA.

RÓWNOMIERNIE UŁOŻONYCH ZASŁON



System Easyfold 
zaprojektowano

w taki sposób by 

ułożenie fałd tkaniny

powstało natychmiast po upięciu

CO POWODUJE ŻE NASZ SYSTEM 

EASYFOLD JEST TAKI WYJĄTKOWY?

» Efekt głębokich fal na tkaninach  

jest widoczny, niezależnie od tego 

czy tkaniny są odsłonięte czy zasłonięte.

» S ystem zaprojektowano w taki sposób  

by ułożenie w formie fali powstało  

natychmiast po upięciu tkaniny.

» Prosty sposób zawieszania wpływa na  

łatwość i szybkość obsługi.

» G órne wykończenie taśmą Easyfold

powoduje, że tkanina zajmuje mniej

miejsca niż wykończona taśmą marszczącą. 

» S znurek łączący suwaki jest zupełnie 

niewidoczny gdy tkaniny są zasłonięte.

»  Suwaki mogą być łatwo wysunięte z podstawy 

dzięki temu skraca się czas pracy na drabinie.

» W  zależności od wybranego marszczenia

użycie Easyfold może być nawet bardziej 

ekonomiczne niż tradycyjnej taśmy (do 33% 

w porównaniu do taśmy ołówkowej). 

» S ystem może być stosowany także z szynami 

giętymi w poziomie.

JAK DZIAŁA SYSTEM  

EASYFOLD W PRAKTYCE? 

» System jest dostępny w dwóch wariantach: 

EasySNAP z metalowymi napami

o ustalonym rozstawie, które są zapinane

na suwakach dwustronnych EasySNAP  

EasyFLEX z kieszonkami do umieszczenia

obrotowych haczyków , pozwala na  

dowolne rozmieszczanie haczyków 

w taśmie upinanej na suwakach EasyFOLD. 

» S pecjalnie zaprojektowane suwaki do mocowania

haczyków obrotowych są połączone ze sobą.

»  Dzięki połączeniu suwaków sznurkiem

firany lub zasłony zawsze będą układać się 

w formie fali.  

Nawet gdy tkaniny są odsłonięte ich wygląd 

sprawi wrażenie starannie przygotowanego.  

» W  zależności od typu tkaniny wprasowywane

taśmy do podklejania tkanin mogą 

być stosowane razem z taśmą EasyFLEX 

dla uzyskania efektownego wyglądu dekoracji.

» T aśma transparentna z kieszonkami EasyFLEX 

pozwala na tworzenie bardzo zróżnicowanego

raportu marszczenia od 150% do 350%!

» T aśma EasySNAP jest dostępna w kolorach:

białym i czarnym oraz w wersji transparentnej 

o rozstawie nap 10 cm i 15 cm tworzącym

marszczenie 180%,200%, 270% i 300%.

» O bydwie taśmy można stosować na 

wszystkich szynach zasłonowych Forest.

szyna DS-XL 

 zaprojektowana dla systemu FES



60%  = 8,0 cm pomiędzy suwakami

80%  = 6,0 cm pomiędzy suwakami

100%  = 5,4 cm pomiędzy suwakami

Głębokość fali 10,75 cm lub 15,75 cm przy

zastosowani taśmy i suwaków EasySNAP.

Sufitowa wnęka nie powinna być mniejsza niż 11 i 16 cm.

W taśmach EasyFLEX głębokość fali jest zależna

od ilości użytych suwaków i taśmy.

Minimalna wnęka sufitowa powinna być

przygotowana z uwzględnieniem długości taśmy 

ILOŚCI SUWAKÓW I TAŚM EASYFOLD 

1 metr 2 metry 3 metry 4 metry 5 metry 6 metry 7 metry

Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość     Ilość

16 suwaków 28 suwaków 40 suwaków 52 suwaki 66 suwaków 78 suwaków 90 suwaków

160 cm 280 cm 400 cm 520 cm 660 cm 780 cm 900 cm

240 cm 420 cm 600 cm 780 cm 990 cm 1170 cm 1350 cm

320 cm 560 cm 800 cm 1040 cm 1320 cm 1560 cm 1800 cm

23 cm 40 cm 56 cm 74 cm 93 cm 110 cm 127 cm

EASYSNAP / EASYFLEX  SUWAKI 60%, 
ROZSTAW SUWAKÓW 8 cm

Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm 
Taśma EasySNAP zwykła 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm 
Taśma EasySNAP XL 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm 

Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:

20 suwaków 36 suwaków 52 suwaki 70 suwaków 86 suwaków 102 120 suwaki suwaków

200 cm 360 cm 520 cm 700 cm 860 cm 1020 cm 1200 cm

300 cm 540 cm 780 cm 1050 cm 1290 cm 1530 cm 1800 cm

400 cm 720 cm 1040 cm 1400 cm 1720 cm 2040 cm 2400 cm

26 cm 51 cm 75 cm 100 cm 122 cm 144 cm 168 cm

EASYSNAP / EASYFLEX  SUWAKI 80%, 
ROZSTAW SUWAKÓW 6 cm

Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm 
Taśma EasySNAP zwykła 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm 
Taśma EasySNAP XL 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm 

Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:

22 suwaki 40 suwaków 58 suwaków 78 suwaków 96 suwaków 114 132 suwaków suwaki

220 cm 400 cm 580 cm 780 cm 960 cm 1140 cm 1320 cm

330 cm 600 cm 870 cm 1170 cm 1440 cm 1710 cm 1980 cm

440 cm 800 cm 1160 cm 1560 cm 1920 cm 2280 cm 2640 cm

30 cm 57 cm 82 cm 110 cm 136 cm 162 cm 186 cm

EASYSNAP / EASYFLEX  SUWAKI 100%, 
ROZSTAW SUWAKÓW 5,4 cm

Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm 
Taśma EasySNAP zwykła 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm 
Taśma EasySNAP XL 

Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm 

Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:

100%

80%

60%

znajdującej się pomiędzy suwakami



INSTRUKCJA DLA PRACOWNI

Niemal każda pracownia szyjąca firany 

i zasłony posiada własne sposoby

na przygotowanie najefektowniejszej dekoracji. 

Niniejszy przewodnik ma wyłącznie na celu 

przedstawienie kilku propozycji z zastosowaniem 

Systemu EASYFOLD.  

Każdorazowo nową tkaninę zalecamy 

sprawdzić wykonując niewielką próbkę

1. Czy tkanina nadaje się do użycia z Easyfold?

2. Który system będzie najwłaściwszy i jaki 

wybrać raport oraz głębokość fali. 

3. Ile dokładnie suwaków i taśmy będzie 

 potrzebne do wykonania gotowego systemu?

 

Nie wszystkie tkaniny są odpowiednie

do uszycia na systemie FLEX lub SNAP 

Może się tak okazać w przypadku materiałów

zbyt grubych lub sztywnych. 

 

Po sprawdzeniu że możliwe będzie użycie 

wybranej tkaniny polecamy zastosowanie

dolnych taśm obciążających lub obciążników 

poprawiających wygląd zasłon lub firan.

Maksymalny ciężar zawieszany na taśmie 

Easyflex nie powinien przekroczyć 10 kg/m.

Mimo to zawsze należy brać pod uwagę 

Suwak z rolką EasySNAP dopuszcza nieco 

większe obciążenie. Na naszej stronie www

znajduje się arkusz kalkulacyjny zawierający  

szczegółowe informacje o ilościach  

rekomendowanych dla każdego typu FES. 

FOREST EASYFLEX SYSTEM

System EasyFLEX składa się z taśmy

transparentnej z kieszonkami. Rolka zawiera

100 metrów. Na 1 metr przypada 100 kieszonek.

W nich mocuje się haczyki podwójne, a następnie 

całość wsuwa do postawy suwaków

znajdujących się w szynie. Suwaki mogą tworzyć  

raport 60% (8,0 cm), 80%(6,0 cm) i 100 % (5,4 cm)

Taśmę zawiesza się na ramionach stosując 

tzw. „haczyki ślimaki”. Sznurki pierwszych  

suwaków wpinane są do ramion prowadzących

by ruch ramion przesuwał połączone ze sobą 

suwaki EasyFLEX.

FOREST EASYSNAP SYSTEM

Głównym elementem systemu EasySNAP jest 

t aśma z napami: biała, czarna lub transparentna.

Zatrzaski ze stali nierdzewnej rozmieszczane

są w stałych odstępach. Wymiar mierzony

pomiędzy środkami nap to 10,75 cm lub 15,75 cm.  

Suwaki mogą tworzyć raport 80% (6,0 cm) 

i 100 % (5,4 cm). Specjalne narzędzie do nabijania

nap pozwala na dodanie dodatkowych zatrzasków

dla uzyskania stabilności mocowania zasłon do 

ramion prowadzących lub zbloczy.

Sznurki pierwszych suwaków wpinane są do ramion

tak by ruch ramion przesuwał połączone ze sobą 

suwaki EasySNAP.

indywidualne ograniczenia.



Easyfold Napa K

Easyfold Napa M
.

Tylna część napy K/M

Easyfold Zaciskacz do nap 

FES EasySNAP suwak 

dwustronny, biały

FES EasySNAP suwak 

dwustronny, czarny

4810900001
1.000 szt. / opak.

4810900002 

1.000 szt. / opak.

4810900003
1.000 szt. / opak.

4870900000
1 szt.

4812001000

500 szt./ opak.

4812006000

500 szt./ opak

CS/CCS/FMS 

EasySNAP Ramię proste L/P

EasySNAP Ramię kątowe
90º lewe

EasySNAP Ramię kątowe
90º prawe

4815401000

15 szt. / opak.

4815301090
15 szt / opak.

4815401090
 15 szt / opak

EasySNAP napa końcowe
do zblocza CCS 

EasySNAP napa końcowa

do zblocza CKS 

FMS Mocowanie napędu z napą

FMS Zblocze z napą

4822501000
25 szt./ opak.

4822601000

   25 szt. / opak.

5103011002
1 szt.

5103011101
1 szt.

Komponenty do systemu EasySNAP

System FES - Forest Easyfold System może być instalowany 

do niemal wszystkich szyn produkowanych przez Forest Group

Taśma EasyFOLD
biała, NORMAL

Taśma EasyFOLD

biała, HEAVY DUTY

Taśma EasyFOLD

czarna, NORMAL

Taśma EasyFOLD
transparent

Taśma EasyFOLD
heavy-duty, biała XL

Taśma EasyFOLD

transparent XL

Suwak EasySNAP

marszczenie 80%

Suwak EasySNAP

marszczenie 100%

Suwak EasySNAP

marszczenie 80% czarny

Suwak EasySNAP

marszczenie 100% czarny

CS/CCS/FMS 
EasySNAP Ramię zachodzące L/P

4810900000
91,44 mtr / rolka

4810900010

91,44 mtr / rolka

4810800000

91,44 mtr / rolka

4810700000
91,44 mtr / rolka

4810900015

91,44 mtr / rolka

4810700015
91,44 mtr / rolka

4812901080
500 szt. / rolka

4812901100

500 szt. / rolka

4813906080
500 szt. / rolka

4813906100

500 szt / rolka

4815301000

15 szt. / opak

ROZMIESZCZENIE SUWKÓW CO 10,75 CM, 850 NAP NA ROLCE

ROZMIESZCZENIE SUWAKÓW CO 15,75 CM, 580 NAP NA ROLCE

FES Ramię z tworzywa
PRAWE

białe

transparent
szare

czarne

FES Ramię z tworzywa
LEWE

białe
transparent

szare

czarne

25 szt./ opak

4815101010

4815101000
4815203010

4815206010

25 szt / opak.

4815201010
4815201000

4815103010

4815106010



FES Ramię z tworzywa
Prawe

białe
transparent

szare
czarne

FES Ramię z tworzywa
Lewe
białe

transparent

szare
czarne

25 szt./ opak.

4815101010
4815101000

4815203010
4815206010

25 szt./ opak.

4815201010

4815201000

4815103010
4815106010

Komponenty do systemu EasyFLEX Komponenty do szyny DS-XL

FES Taśma EasyFLEX DS.-XL Szyna 6 metrów
kolor biały

EasyFLEX Suwak biały 60% 
z haczykiem (8,0 cm)

EasyFLEX Suwak biały 80% 

z haczykiem (6,03 cm)

EasyFLEX Suwak biały 100%

z haczykiem (5,4 cm)

DS.-XL Uchwyt klips
kolor biały 

EasyFLEX Suwak z rolką 60%
i haczykiem (8,0 cm)

EasyFLEX Suwak z rolką 80%
i haczykiem (6,03 cm)

EasyFLEX Suwak z rolką 100%
i haczykiem (5,4 cm)

∗  Easyflex Suwak z rolką może być tylko  
stosowany do szyn CS i CRS 28 mm

Haczyk EasyFLEX
i haczykiem (8,0 cm)

Haczyk „ślimak”  
nylon transparent

4810700016
100 m. / rolka

3916101600
24 mtr / paczka

4812701060

500 szt./ rolka

4812701080

500 szt./ rolka

4812701100
500 szt./ rolka

3918301000

100 szt./ opak.

4812701260
500 szt./ rolka

4812701280

500 szt./ rolka

4812701300

500 szt./ rolka

4812801000
500 szt./ opak.

4812801010
1.000 szt./ opak.

EasyFLEX Ramię kątowe
90º left

4815351090
15 szt./ opak.

EasyFLEX Ramię kątowe

90º right
4815451090
15 szt./ opak.

DS.-XL Zaślepka 3916101000
20 szt./ opak

DS.-XL Zaślepka do sznurka 3916201000
10 par / szt.

Ramię zachodzące L/R 

90º
Pasuje do wszystkich szyn Forest

3916701000
25 szt./ opak

MTS/DS-XL Stoper 4516001000
100 szt./ opak.

Sznurek 3mm, biały 3830401000
200 m / rolka

CKS/DS-XL Łacznik sznurka 1530301000
100 szt./ opak.

ZAPROJEKTOWANA SPEJALNIE DLA SYSTEMU EASYFOLD

PS/DS.-XL Uchwyt sufitowy

twist  
3818200230

100 szt./ opak.

z kieszonkami, transparent



Forest Group Polska Sp. z o.o.

04-761 Warszawa

ul.Zwoleńska 130

www.forestpolska.com 
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JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych 

KS ®

Smart Klick®zapoczątkowało wejście

Forest Group do grona światowych producentów

wysokiej jakości rozwiązań do zasłaniania

i dekoracji okien. Ponad 25 lat później 

systemy zasłonowe Forest Group 

ciągle są innowacyjne, funkcjonalne 

i produkowane z zachowaniem najwyższej jakości 

GWARANCJA 

Wysoka jakość użytych surowców, 

dbałość o detale w procesie projektowania

i produkcji sprawiają, że produkty 

Forest Group są objęte

10 letnią gwarancją! 

 - Klick System wraz z akcesoriami 
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