Grandiose & Grandiose Trio
A GRANDIOSE kollekció természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz.

Tömör svédpadlók
20 mm vastag teljes keresztmetszetében tölgy
vagy kőris fafajból készült tömörfa svédpadlók

Naturio

Bunyoro

Balmoral

Silver

Ypsos

Canyon

Brasil

White

Basalt

Pure Oak

Spirit

Style & Style 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.

TRIO – háromrétegű svédpadlók

Kőris

12,7 mm vastag teljes keresztmetszetében Tölgy
fafajból készült háromrétegű svédpadló, mely szerkezetének köszönhetően alkalmas padlófűtésre is.

Soul

Dance

Blues

Pop

Country

Folk

Rock

Funky

Metal

Gospel

Jazz

Reggae

Tölgy

DUO – kétrétegű svédpadlók
9 mm vastag nyír rétegelt lemezen 3 mm vastag
Tölgy fedőréteg.
Két szortimentben, négy választható színű hardwax olaj felületkezeléssel akár padlófűtésre is.
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Provence & Provence Trio
A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésű, markánsan strukturált felületek.

Szén tölgy

Öreg tölgy

Föld tölgy

Mész tölgy

Cottage Brow

Cottage White

Cottage Grey

Wave

Smoked & Smoked Trio
Sötét alapszínek, egyedi felületi struktúrák.

Design, Design Trio & Design Duo
A megszokottól eltérő, különleges, egyedi mintázatú felületek mértani pontossággal megmunkálva.
Naturio

Cross

Dream

Excellent

Farmer

Live

Primus

Major

Trapéz

Trapéz

Trapéz

Chevron 45°, 60°

3D Cube

3D Cube

Mesh

Mesh

Fonott

Textil

DUOFloor
Kétrétegű kivitel, széleskörű felhasználási lehetőségek.

Tavasz
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Nyár

Ősz

Tél
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Csaphornyos parketta
A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülő, hagyományos, nagy teherbírású burkolatot alkot, amely szépsége és
tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség. Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.

Lamella parketta

Tölgy natur

Tölgy standard

Kőris standard

Tölgy rustik

Tölgy markant

Élkötegelt parketta

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.

Tölgy exquisit

Kőris natur

Tölgy natur

Tölgy standard

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.

Füstölt tölgy

Tölgy

Lépcső- és korlátelem
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Tölgy rustik

Kőris natur

Tölgy markant

Kőris standard

Füstölt tölgy natur-standard

Kellemes hatású a lakásban a falépcső.
Lépcsőelemeket szériában és egyedi megrendelésre 20, 30 mm vastagságban beltéri használatra tölgy és gőzölt bükk fafajokban készítünk. Lépcsőelemeink mellé esztergált oszlopokat és
hossztoldott elemekből álló karfákat is kínálunk.
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WallWood3D fából

készült falburkolat

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…

Duplex

Linear

Quadrat

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!

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

