Fa pa
arkettta fellületv
válogatáso
ok
n fa parkettá
át választottt, így ponto
osan tudja, hogy
h
a fa fe
elület mindeen ízében egyedi
Mivel ön
és külön
nleges. Hiszzen nincs két egyforma
a fa a világo
on, ebből kifolyólag ninncs két azon
nos
furnér te
eríték sem.
Sőt, sokkszor az egyazon fából készített fu
urnér felület is lehet sz
zínében, vaggy struktúrá
ájában
eltérő.
e fa parkettá
ák esetén ö
összesen 11
1 féle válogatott megjeelenítésből
A Meistter Longlife
választh
hat, így számos színárrnyalat áll a rendelkezé
ésére a világ
gostól a söttétebbig, a
karakterestől a hom
mogénebb felületig.
f

Nem re
eklamálha
ató szín és
s struktúra
a eltérések
Felhívju
uk figyelmétt, hogy a be
emutatott ké
ézi mintákho
oz képest a szállított árru megjelen
nésében
eltérhett, így egyazzon rendelé
ésen belül elfogadottt a színárny
yalatbeli, sttruktúrabeli
özőség.
különbö
Az aláb
bbiakban ös
sszefoglalttuk az egye
es válogatá
ások lehets
séges meg
gjelenéseit..

H
Harmoniku
us - A termé
észetes színnvilág kedve
előinek
a
ajánljuk
E
Ebben a válogatásban visszafogoott megjelen
nésű,
e
egyenletes színvilágú, nemes fa aalapanyagot
h
használunk
k. A felület szijácsmentees*, kevés benőtt
b
e
egészséges
s csomó, va
agy fekete ccsomó találh
ható rajta.
A Penta PD
D 450 kollek
kció felületénn előfordulh
hatnak
kkézzel feltöltött és kieg
gyenlített törrött csomók
k.

* A szíjáács a fatest külső
k
része a kéreg alattii szövetréteg
g alatt. A szijá
ácsmentes pparketta gyárrtásakor a
fa legne
emesebb, leg
gértékesebb részét haszn
nálják fel, a gesztet.
g
A sz
zijácsmentess parketta tartósabb,
értékese
ebb, nemese
ebb.

A
Ambiente – A homogé
én felületek kedvelőine
ek ajánljuk
E
Ez egy term
mészetes sz
zínvilágú vá logatás, a felületen
f
n
néhány kise
ebb csomó található.
E
Ezen felül a szijácstól, és az esetlleges kisebb
rrepedésektő
ől válik az összkép
ö
éleettel telivé és
e
elegánssá.

Natúr – A természete
es megjelennés kedvelő
őinek
ajánljuk
A felület kie
egyensúlyozott összkéépét a kiseb
bb benőtt,
valamint a kézzel feltö
öltött csomóók, és a szin
ntén kézzel
setleges felü
ületi repedéések biztosíttják.
feltöltött es
Kisebb méretű feltöltetlen csomókk és repedé
ések
előfordulha
atnak.

Életteli (Le
ebhaft) – Az
z élénk és ttermészetes
s
megjelenés
s kedvelőine
ek ajánljuk
Ebben a vá
álogatásban
n tudatosann csak karak
kteres
színeket és
s struktúrák
kat használuunk, kihangsúlyozva
ezzel a fa természetes
t
s megjelenéését. Ennek
részeként a felületen egészséges
e
s csomók, szijács,
s
és
fekete csom
mók találhatóak.
A PS 300, PD 400, PD
D 450, PD 5550 tölgy felületű
padlók szijá
ácsmentese
ek. A töröttt csomók ké
ézzel
kerülnek fe
eltöltésre. Kisebb mérettű feltöltetle
en csomók
és repedés
sek előfordu
ulhatnak.

Élénk (Vita
al) – A karakteres felül etek kedvelőinek
ajánljuk
álogatásban
n jellegzetess színvilágú
ú és
Ebben a vá
megjelenés
sű, nemes fa
f alapanyaagot haszná
álunk.
Nagyobb méretű
m
csom
mók és esettleges reped
dések
teszik erőte
eljessé a felületet.
Szijácsmen
ntes válogatás. A töröttt csomók ké
ézzel
kerülnek fe
eltöltésre. Kisebb mérettű feltöltetle
en csomók
és repedés
sek előfordu
ulhatnak.

Autentikus
s – A természetes és kkarakteres felületek
f
kedvelőinek ajánljuk
Az alapját az
a Élénk vá
álogatás képpezi, azzal a
különbségg
gel, hogy a törött csom
mók és a rep
pedések
szándékosa
an egyenetlenül kerülnnek feltöltés
sre, hogy
minél inkáb
bb természe
etes és karaakteres felületet
kapjunk vég
geredményül.

Country – A karaktere
es felületek kedvelőine
ek ajánljuk
álogatásban
n jellegzetess színvilágú
ú és
Ebben a vá
megjelenés
sű nemes fa
a alapanyaggot használunk.
A nagyobb méretű cso
omók és az esetleges repedések
r
szándékosa
an egyenetlenül kerülnnek feltöltés
sre, így
jjellegzetes és élő felületet kapunkk végeredm
ményül.
k
egyenetlen fúggaképnek
A gyárilag készült
köszönhető
ően a felület erőteljes m
megjelenésű.

Rusztikus – A rusztikus, karakterres felületek
kedvelőinek ajánljuk
álogatásban
n erős színvvilágú és strruktúrájú
Ebben a vá
felületek találhatóak, amik
a
kellőenn kihangsúly
yozzák a fa
a
természete
es jegyeit.
A nagyobb csomóknak
k, esetlegess repedések
knek és a
ően rusztikuus összképe
et kapunk
szijácsnak köszönhető
ényül. A törö
ött csomók éés a repedé
ések kézzel
végeredmé
kerülnek fe
eltöltésre.

Markáns- A karaktere
es, markánss felületek kedvelőinek
k
ajánljuk
gatást izgalm
mas és erőss szín valam
mint
Ezt a válog
struktúravillág jellemzi. A felület eerőteljesség
gét a
szijácsnak, a markáns
s és fekete ccsomóknak
k, valamint
az esetlege
es repedése
eknek köszzönhetjük.
A törött cso
omók és a repedések
r
kkézzel kerülnek
feltöltésre. Kisebb méretű feltölteetlen csomók és
repedések előfordulha
atnak.

k
markáns fe
elületek
Mountain – Az extra karakteres,
ek ajánljuk
kedvelőine
Az alapját a Markáns válogatás kképezi, de ebben
e
a
ban még töb
bb a szijácss, a fekete és
é a
válogatásb
markáns cs
somó. Ezen
n felül valam
mennyi törött csomó éss
repedés sz
zándékosan
n egyenetlennül kerül feltöltésre.

Canyon- Az
A extra karakteres tölggy felületek
kedvelőine
ek ajánljuk
Ebben a vá
álogatásban
n tölgy felüleeteket hasz
ználunk
rusztikus megjelenéss
m
sel, erőteljess szín és
struktúravillággal. A fe
elület terméészetesen nyers
karakterét tovább erős
sítik a nagyyméretű cso
omók, és a
markáns re
epedések, amik
a
kézzell kerülnek fe
eltöltésre.

