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Kedves Vásárlónk!

Tartalomjegyzék

Közel 50 éve köteleztük el magunkat a tömörfaparketta gyártás terén.
Ez idő alatt megszerzett tapasztalatainkat a mindennapokban alkalmazzuk, technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük annak
érdekében, hogy termékeink az Ön igényeinek legmegfelelőbben illeszkedjenek környezetébe megteremtve annak egyensúlyát,
harmóniáját.
A feldolgozott faanyag teljes egészében szigorú erdészeti törvények betartása mellett kezelt és ellenőrzött magyar erdőkben
növekedett, melyet üzemünkben értő kezek formálnak értékes termékké.
Ne feledje, parkettáink megvásárlásakor Ön tehát értéket is vesz, a valódi fa értékét, mely hosszú évtizedeken keresztül fogja
biztosítani az Ön kényelmét és meghálálja a gondos ápolást!
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Dear Customer!
We have been engaged in the field of solid wood parquet production for 50 years.
We use our experience in our everyday work, we improve our technology continuously in order to create a wood flooring of
absolute perfection diffusing balance and harmony.
Our raw material comes from Hungarian forests handled and checked according to strict forest legislation and formed by
professional hands into valuable products in our factory.
When buying our products you will buy value, which will provide you comfort for long decades and will last for your pleasure.
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Grandiose
4

A GRANDIOSE kollekció természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz.
The GRANDIOSE collection natural, smooth, elegant surface transmitting harmony.
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Grandiose & Grandiose Trio

Naturio

Bunyoro

Balmoral
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Silver
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Grandiose & Grandiose Trio

Ypsos

Canyon

Brasil
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Basalt

Pure Oak

White
10

Grandiose & Grandiose Trio

Spirit
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Style
12

Grandiose & Grandiose Trio

A STYLE kollekció elemei trendi, markáns felületkezelést kaptak, amely
kiemeli a természetes faanyag rajzolatját. A gondosan kialakított egyedi
színválaszték illeszkedik a mai kor belsőépítészeti divatjához.
STYLE product range has trendy, characteristic surfacing which
emphasizes the grain of the wood.
The individual range of colours fits the latest interior design fashion.
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Style & Style Trio tölgy
Style & Style Trio oak
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Country

Rock

Folk

Funky
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Metal
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Style & Style Trio tölgy

Gospel

Jazz

Reggae

Style & Style Trio oak
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Style & Style Trio kőris
Style & Style Trio ash
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Soul

Dance

Blues

Pop
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Fortross, Moszkva

Provence
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A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésű, markánsan
strukturált felületek.
Transmitting the feel of the countryside, special-looking,
rough-finished surfaces.
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Provence & Provence Trio

Föld tölgy / Earth oak

Szén tölgy / Coal oak

Mész tölgy / Chalk oak

Öreg tölgy / Aged oak
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Cottage Brown
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Provence & Provence Trio

Cottage White

Cottage Grey

Wave
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Smoked
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Sötét alapszínek, egyedi felületi struktúrák.
Dark ground-colours, individual surface treatments.
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Smoked & Smoked Trio
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Naturio

Cross

Dream

Excellent
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Live

Primus

Farmer
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Smoked & Smoked Trio

Major
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DUOFloor
32

Kétrétegű kivitel, széleskörű felhasználási lehetőségek.
Two-layer construction, a wide range of application.
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DUOFloor
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Tavasz / Spring

Ősz / Autumn

Nyár / Summer

Tél / Winter
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Szortimentek
Sortiments

Premium
• alapvetően göcsmentes, de göcs néhány helyen maximum 5 mm átmérőig megengedett
• szíjács nem megengedett
• Mainly without knots, but some knots up to 5 mm are allowed scattered 		
• Free from sapwood..

Superior
• göcsök maximum 25 mm átmérőig megengedettek
• kieső göcs 10 mm átmérőig lehetséges
• kisebb repedések színes, környezetbarát pasztával javítva
• természetes növekedésből adódó színeltérés lehetséges
• szíjács nem megengedett
•
•
•
•
•

Knots up to 25 mm are allowed
Knotholes up to 10 mm are allowed
Cracks and knots are filled out with environmentally friendly material
Natural alterations in colour are allowed
Free from sapwood

Antique
• göcsök szélességi mérettől függően 40-80 mm átmérőig megengedettek
• kisebb kieső göcsök, repedések lehetségesek, de színes, környezetbarát pasztával javítva
• természetes növekedésből adódó nagyobb szín és szövetszerkezeti eltérések lehetségesek
• szíjács nem megengedett
•
•
•
•

Knots up to 40-80 mm depending on the width of elements are allowed
Small knotholes and cracks filled out with environmentally friendly material are allowed
Natural alterations in colour and rough structure are allowed
Free from sapwood.

Antique+
• mint az Antique szortiment, de szíjács lehetséges 			
• The same as sortiment Antique but sapwood is allowed
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Tömör svédpadlók
Solid floorboards
20 mm vastag teljes keresztmetszetében
tölgy vagy kőris fafajból készült tömörfa
svédpadlók
Solid floorboards made from oak and ash
in thickness 20 mm

Felépítés:
Teljes keresztmetszetében egy anyagból készült, 20 mm
vastag, 4 élén 1 mm élletöréssel, núttal-csappal ellátott,
nagyméretű parkettaelemek, csiszolt vagy strukturált felülettel, igény szerint színes, 100 %-ban természetes összetételű
olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.
Gyártott méretek:
Tölgy fafajból:
600-1500 x 90 x 20 mm
600-2400 x 120, 140, 160, 180 x 20 mm
Kőris fafajból:
600-2400 x 140 x 20 mm
Csomagolás:
6 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva,
végükön kartonnal, zsugorfóliában

Structure:
Large solid parquet pieces in thickess 20 mm, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue, with sanded or structured surface, treated with 100% natural colour oil in two or
three layers.
Dimensions - Oak:
600-1500 x 90 x 20 mm
600-2400 x 120, 140, 160, 180 x 20 mm
Dimensions - Ash:
600-2400 x 140 x 20 mm
Packaging:
one size in one package, 6 pcs/package in foil with cartoon
at the end
Moisture content: 9±2%

Nedvességtartalom: 9±2%

TRIO – háromrétegű svédpadlók
TRIO – 3-layered floorboards
12,7 mm vastag teljes keresztmetszetében
Tölgy fafajból készült háromrétegű svédpadló, mely szerkezetének köszönhetően
alkalmas padlófűtésre is.
Oak floorboard made from 3-layer in thickness 12,7 mm which is suitable for covering
floor heating systems.

Felépítés:
Három, Tölgy fafajból készült, egymással keresztszálirányú
rétegekből, környezetbarát vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével kialakított rétegelt szerkezet, 4 élén 1 mm-es élletörésekkel, núttal-csappal precíziósan megmunkálva, csiszolt vagy
strukturált felülettel, színes, 100 %-ban természetes olajokkal
két vagy három rétegben felületkezelve.
Gyártott méretek:
1000-1500 x 146 x 12,7 mm
1500-2000 x 185 x 12,7 mm
Rétegrend:
Fedőréteg: 3 mm vastagságú Tölgy, Füstölt Tölgy,
Kőris faanyag
Középréteg: 7 mm vastag Tölgy faanyag
Aljréteg 2,7 mm vastag Tölgy faanyag
Csomagolás:
Szélességi mérettől függően 10 vagy 8 db azonos méretű
elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

Structure:
Produced from three oak layers which grains are perpendicular glued with environment-friendly, water-based (D3) PVAC
adhesive, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue,
with sanded or structured surface, treated with 100% natural
colour oil in two or three layers.
Dimensions:
1000-1500 x 146 x 12,7 mm
1500-2000 x 185 x 12,7 mm
Construction:
Top-layer: 3 mm of Oak, Smoked oak, Ash
Middle-layer: 7 mm of Oak
Under-layer: 2,7 mm of Oak
Packaging:
One size in one package, 8 or 10 pcs/package depending on
the width of the elements in foil with cartoon at the end.
Moisture content: 9±2%

Nedvességtartalom: 9±2%

DUO – kétrétegű svédpadlók
DUO – 2-layered floorboards
9 mm vastag nyír rétegelt lemezen 3 mm
vastag Tölgy fedőréteg.
Két szortimentben, négy választható színű
hardwax olaj felületkezeléssel akár padlófűtésre is.
Plywood of birch in 9 mm as a base and
Oak in 3 mm as a toplayer.
Two sortiments, four different coloures treated with Hardwax Oil even for covering floor
heating systems.
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Felépítés:
Nyír rétegelt lemezre környezetbarát, vízálló (D3) PVAC ragasztó
segítségével felragasztott Tölgy faanyag, mely 4 élén 1 mmes élletörésekkel, núttal-csappal precíziósan megmunkálva,
enyhén strukturált felülettel, négy választható színű hardwax
olajjal kétrétegben felületkezelve készül.

Structure:
Plywood of birch as under-layment and top-layer of oak glueded
together with environmentally friendly, waterproof PVAC (D3)
glue, 4 sides beveled, with tongue and groove precise worked,
sligthly structured, surface, four different colores treated with
two layers of Hardwax Oil.

Gyártott méretek:
Általánosságban 1190 x 125 x 12 mm, de a hosszúsági méret
alapanyagtól függően 1000-1500 mm között változhat.

Dimensions:
1190 x 125 x 12 mm, but depending on the raw material
length may change from 1000 to 1500 mm.

Rétegrend:
Fedőréteg: 3 mm vastag Tölgy faanyag
Aljréteg: cca. 9 mm vastag nyír rétegelt lemez

Construction:
Top-layer: 3 mm of oak
cca. 9,0 mm plywood of birch

Csomagolás:
10 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

Packaging:
One size in one package, 10 pcs/package in foil with cartoon
at the end.

Nedvességtartalom: 9±2%

Moisture content: 9±2%
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Szegélylécek

WallWood3D fából készült falburkolat

Skirtings

WallWood3D

Termékeinkhez kétféle méretű, Tölgy és Kőris tömörfa elemekből
hossztoldott kivitelű szegélylécet ajánlunk.
• 2000x60x20 mm méretben svédpadlókkal azonos színű
felületkezeléssel
• 2400x32x20 mm méretben felületkezelés nélkül

Különböző vastagságú, pontos méretre vágott, 1,92 m2 felület burkolására elegendő Tölgy elemek dobozban, az installáláshoz
szükséges környezetbarát ragasztóval együtt. Felragasztható közvetlenül minden típusú felületre: fára, vakolatra, bútorlapra,
csempére, üvegre, fémre stb…

We offer solid wood skirtings of Oak and Ash to our wooden floors
glued from smaller pieces of wood
• dimension 2000 x 60 x 20 mm treated with the same coloures
of Hardwax Oil as the Floorboards
• dimension 2400 x 32 x 20 mm without surface treatment

Precise cuted wood picies in different thicknesses from oak, 1,92 m2 in one boksz, including the environmentally friendly glue
for the installation. It fits for different type of furfaces to apply as: wood, walls, furniture panels, tiles, glass, metal, etc...

Duplex
40

Linear

Quadrat
41

Design
42

A megszokottól eltérő, különleges, egyedi mintázatú felületek
mértani pontossággal megmunkálva.
Parquet of irregular shape, unique design precise worked.
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Design, Design Trio & Design Duo

Trapéz / Trapeze

Trapéz / Trapeze

Trapéz / Trapeze
44

45

46

Design, Design Trio & Design Duo

3D Cube

Mesh

3D Cube

Mesh
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Chevron 45°, 60°

Fonott / Loop

Textil / Textile
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Design, Design Trio & Design Duo
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Parketták
Parquet floor
50

Hagyományos módon beépíthető, helyszíni felületkezelést igénylő
tömörfa padlók.
Parquet of solid wood for traditional installation including the sanding and coating on the construction site.
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Csaphornyos parketta
Solid strip flooring
A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülő, hagyományos, nagy teherbírású burkolatot alkot, amely szépsége és tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség.
Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.
The solid strip flooring with tongue and groove based on old tradition of centuries.
The hardwood flooring is suitable for surfaces with heavy duty. Because of its beauty and durability it is still very popular. It’s made of real solid wood.

Tölgy natur / Oak natur

Tölgy standard / Oak standard

Kőris natur / Ash natur

Tölgy rustik / Oak rustic

Kőris standard / Ash standard

Tölgy markant / Oak markant
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Lamella parketta
Lamparquet
A lamella parketta egyedülálló módon ötvözi a csaphornyos és a mozaik parketta előnyeit. Csap és nút nélküli kialakítású tömörfa parketta. Megjelenése egyezik a csaphornyos parkettával, lerakás után azonos képet mutat, 10 mm vastagságával azonban
- megfelelve a modern korkövetelményeinek – padlófűtött helyiségek burkolásánál is alkalmazható.
The lamparquet combines the advantages of the solid strip flooring with tongue and groove and the mosaic floor.
It’s a type of solid wood flooring without tongue and groove. The appearance after installation shows the same picture as the
tongue and groove hardwood floors, but the thickness of 10 mm - meeting the requirements of the modern age – makes it
suitable in rooms with underfloor heating too.

Kőris natur / Ash natur

Kőris standard / Ash standard

Füstölt tölgy natur-standard / Smoked Oak natur-standard
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Tölgy exquisit / Oak exquisit

Tölgy natur / Oak natur
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Lamella parketta

Tölgy standard / Oak standard

Tölgy rustik / Oak rustic

Tölgy markant / Oak markant

Lamparquet
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Élkötegelt parketta
Industrial flooring
Az élkötegelt vagy más néven ipari parketta napjaink nagy felfedezettje. Előnyös tulajdonságainak köszönhetően vált ismét divatossá.
Alkalmas színházak, irodák, üzletek, óvodák, vendéglátóegységek,
sőt lakóépületek burkolására.
The industrial flooring today’s great rediscovery. Become popular
again, thanks to the preferred properties.
It’s suitable for theaters, offices, shops, nurseries, pubs, restaurants
and even residential buildings.

Füstölt tölgy / Smoked Oak

Tölgy / Oak
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Egererdő Zrt. Mátraparkett
H-3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.
Kereskedelem / Sales: (+36) 37/502-005, 502-182
Központ / Central: (+36) 37/311-178, Fax: (+36) 37/312-561
matraparkett@egererdo.hu

www.matraparkett.hu

