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Illuminati Iris svédpadló 3D felülettel 

 

Ebben a svédpadlóban a szürke többféle árnya-

lata is megtalálható, fehéres erezetvilággal. 

Azon svédpadlók közé tartozik, amelyek ritka-

ság számba mennek, mivel előállításuk roppant 

bonyolult. A svédpadló 3D felületi megmunká-

lásának köszönhetően, a legfásabb hangulatú - 

tapintású, amit egy padlónál ellehet érni. 

 

Fafaj 

Európai tölgy (quercus robur) 

 

Felületi megmunkálás 

Erősen strukturált, többlépcsős természetes 

lúg * olajozott, waxolt tölgyfa svédpadló. 

 

Karbantartás 

Az Iris svédpadló a beépítést követően első 

ápolást nem igénylő felület, természetesen ab-

ban az esetben, ha azt a megfelelő időben vé-

gezzük el. A napi takarítás: pórszívó, majd azt 

követően enyhén nedves felmosás ajánlott (a 

nedves takarítást maximum hetente egyszer 

ajánljuk). 

Ápolás: felhasználástól függően (utcai cipő, házi 

kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy közületi) 

kérje ki a véleményünket. De átlagos felhaszná-

lás mellett 2-3 évente ajánlott a padló ápolóola-

jozása.  

 

a 

Választható Iris svédpadló szélességek, és árak Rusztikus válogatásban: 

190 mm szélességben: bruttó 27.800 Ft / m2 

220 mm szélességben: bruttó 29.300 Ft / m2 

 

 

Ennél a típusnál szelektálás nem kérhető: 

 

 

mailto:info@fatikparketta.hu
http://www.fatikparketta.hu/
http://www.facebook.com/FatikParkett


Illuminati svédpadló mintabolt és bemutatóterem 
H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65. 

 

 
Parketta mintabolt és bemutatóterem   Fatik Kft. 
: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.  06 1 350 7335:  
: info@fatikparketta.hu  06 70 328 4412:  

www.fatikparketta.hu  www.facebook.com/FatikParkett 

 

Szerkezet: Multiplex szerkezeten 6mm nemesfa 

  

 

 

Csomagméret: 1800-2480mm 

Csomag darabszám: 5 egész, és 2 vágott szál 

Hosszméret: 600-2480mmm 

Vastagság: 16mm 

    Választható minták, amelyek külön árat képeznek. 

            

              45°                           60°                          90° 

 

          Chantilly                                   Monarchia 

            

 

 

Színszórás:     

 0     50       100  

Itt nem a fa természetéből fakadó színszórásra gondolunk. 

 

 

Mennyire strapabíró a felülete:  

 0     50       100 

A parketta zárására felhasznál anyag, figyelembe véve azt a tényt, hogy fa. 

 

 

Érési folyamat az idő során:    

 0     50       100  

A fa nem tud ellenállni az Uv sugárzásnak, de itt is vannak fokozatok. 
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Kiegészítők: 

Lépcsőprofilok: 

                         Classico lépcsőprofil                                                           Piatto lépcsőprofil  

       

Méret: 40 x 60 x 1000 - 2400mm 

Ár: bruttó 5.500 Ft / fm 

 

Szegélylécek: 

 

4cm magas /20x40x1500-2200mm /: bruttó 2.000 Ft / fm 

6cm magas /20x60x1500-2200mm /: bruttó 2.500 Ft / fm 

7cm magas /15x70x1500-2200mm /: bruttó 2.500 Ft / fm 
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Információ:  

Minden termék egyedi kivitelű, a rendelni kívánt tételeknél kérjük, különös gondot fordítsanak a mennyiségekre és a 

pontos felmérésre.  

Mivel ezek nem sorozatgyártott padlók, ezért nem fogunk találkozni két 100%-ig egyforma felülettel! Ez adódik, a két 

egyforma fa nem létezik elvéből, különösen érvényes ez a füstölt típusú padlóinknál, ahol nagyobb színszórással kell 

kalkulálni.  

* A többlépcsős lúgozásnál egy kémiai reakció zajlik le a tölgyfában lévő csersavval, itt minden egyes fadarab a 

csersav tartalmától függően fog elszíneződni. Így nem csak a nagyobb színszórással, hanem a mintatáblákhoz 

képest árnyalatnyi különbséggel is kell számolni! Ez érvényes a kollekciónkat tartalmazó összes lúgozott típusú 

padlóra, ezért kérem, csak akkor rendeljen lúgozott padlót, ha ezt eltudja fogadni. 

Minden egyes svédpadlónk körben mikrofózolva kerül gyártásra, ez a fózolás ma már az esztétikai megjelenésről szól, 

de alapvetően ennek technikai szerepe lenne. Ekkora méretű padlókat nem lehet úgy legyártani, hogy abban ne for-

duljon elő tized milliméteres szélességi vagy magassági differencia, ezért ennek tolerancia küszöbe 0,5- 0,8mm körül 

határozható meg. A fentiek miatt tesznek fózolt élt az ekkora méretű padlókra, mert így az nem okoz esztétikai prob-

lémát a megjelenésben. 

 

Az éghajlatról és a padló megjelenéséről: 

Annak ellenére, hogy a padlót a fák legstabilabb részeiből dolgozzuk ki, de padlója reagálhat a relatív páratartalom és 

hőmérséklet változására. Ez a reakció minimális, ha az éghajlat a szállítás pillanatától és az egész életen át szabályozha-

tó a padló az Ön otthonában. Ideális esetben a relatív páratartalmat 40 és 60% között kell tartani, szobahőmérsékle-

ten17-23 Celsius fokon. A padlófűtési rendszereknek nem szabad megengedni, hogy a fa 27 foknál (felületi hőmérsék-

let) melegebb legyen. A padló illesztéseinél apró rések jelennek meg, és kisebb (pl. hajszál repedések) előfordulhatnak. 

Ezek a jellemzők egy valódi fapadlónál nem minősülnek hibának. A szokásos szezonális mozgás nem befolyásolja a 

padló élettartalmát, de a helyes körülmények fenntartása segít a szezonális mozgás minimalizálásában. Erről bővebb 

felvilágosítást a kivitelezési és padlóápolási útmutatóban talál. 

 

 

* Kérem minden esetben vegye figyelembe, hogy természetes és megismételhetetlen alapanyagról van szó. Mi csak a 

munkánkat hozzáadva, hozzuk ki a fában rejlő szépséget! Az eredetén változtatni nem tudunk és nem is akarunk! Ezért 

ne várja el tőlünk, hogy kétszer ugyanazt tudjuk produkálni. Gondolja csak át, hogy sem megjelenésben, sem fizikában 

nincs két pontosan ugyanolyan fa, mint ahogy ember sem. 
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