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Hungarian Point Monarchia 45 / 90° -ban vágott halszálka parkettákból: 

 

 

 

 
 

Elegance Noblesse selection 
A tölgyfára jellemző elegancia, letisztult 
kevésbé mozgalmas válogatás. 
 
Egészséges tűgöcsök és kisebb göcsök 
legfeljebb 5-10 mm átmérőig 
előfordulhatnak, de csak helyenként és 
nem nagy számban.  
Egészséges szijácsráfutás az egyik éltől 
számított 5 mm-en belül előfordulhat.  
Nagyobb göcsök, egyéb fahibák nem 
megengedettek. Természetes színbeli 
eltérések egyes elemek közt 
megengedettek. 

 

Original selection 
Amit a természet produkál válogatás 
nélkül, leghangulatosabb megjelenés! 
 
Egészséges göcsök meghatározatlan 
nagyságban és számban tapaszolva 
megengedettek. Egészséges és 
elszíneződött szijács egyaránt 
megengedett. Szárnyas göcsök, kieső 
göcsök tapaszolva megengedettek. Bél, 
bélnyom megengedett. Egyéb, statikát 
gyengítő fahiba nem megengedett. 
Erőteljesebb színbeli eltérések korlátlanul 
megengedettek. 
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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 a manufakturális padlók nem sorozat gyártottak 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 füstölésnél egy kémiai reakció zajlódik le a tölgyfában lévő csersavval, itt minden egyes fadarab a csersav tartalmától 
függően fog elszíneződni.  
 
-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 forduljon elő 
tized milliméteres szélességi vagy magassági differencia, ezért ennek tolerancia küszöbe 0,5- 1mm körül határozható meg. 
Ezért tesznek fózolt élt az ekkora méretű padlókra, mert így az nem megy az esztétikum rovására.  
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