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We love nature, we love parquet
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A minőség ir ánti elkötelezettségünk
Az Európában egyedülálló magyar tölgyerdők és a tölgyfa, mint alapanyag iránti szeretetünk hívta életre tradicionális
tölgyfeldolgozó üzemünket több, mint 25 évvel ezelőtt. A folyamatos fejlesztések valamint a tölgy fűrészáru tovább
feldolgozásának köszönhetően elértük, hogy ma már csak és kizárólag magas minőségű tömör és Triplex fapadlókat gyártunk.
Cégünk filozófiája, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásból származó tölgy rönkből a folyamatos fejlesztések által,
a modern technológia és az innovatív megoldások eredményeként minőségi tölgyfapadlókat állítunk elő vevőinknek.
Munkánk eredménye egy olyan exkluzív és értékálló eredeti tölgyfapadló, amellyel Ön a saját igényei és stílusa szerint
alakíthatja otthonát és életterét.
Inspirálódjon katalógusunkból! Az EDELHOLZ fapadlókkal megvalósíthatja álmait!

Comprehensive Quality Awareness
The Europe-wide unique Hungarian oak forests and the love for the oak wood are the reason that our traditional oak
sawmill started more than 25 years ago. By continuous development and expansion of the processing of oak wood, today
we produce high-quality, finished oak flooring in solid and engineered structure.
Oak logs from sustainably managed forests, modern technology, comprehensive quality awareness, continuous development,
high level of innovation and customer satisfaction are all part of our philosophy. As a result we have developed exclusive,
lasting value natural flooring for you to customize your home, your lifestyle, your living space.
Let yourself be inspired by our catalogue. By choosing EDELHOLZ-FLOORING you can realize your dream.

Amiért az Edelholz fapadló
az Ön legjobb választása:

Why Edelholz massive flooring
is your best choice

· K
 özel a tölgyhöz: Üzemünk Nyugat-Magyarországon, az Európa szerte híres, magyar tölgy erdők szívében,
a dunántúli dombság egy fennsíkján helyezkedik el, közel 10 hektáros területen.

· We are close to our raw materials: our plant is located in the heart of the Europe-wide famous Hungarian
oak forest, on a plateau of the Transdanubian hills of Hungary, at a nearly 10 hectare area.

· Hangsúly a fenntarthatóságon: Megalakulásunk óta nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra és
azóta is csak a fenntartható erdőgazdálkodást folytató, Magyar Állami Erdőgazdaságok biztosítják a kiváló
minőségű tölgy rönköt a számunkra.

· We put great emphasis on sustainability: since the foundation of our company, we have been buying high
quality oak logs only from state-owned forestries with sustainable forest management certification (100% FSC).

· Minőség ellenőrzés nálunk az erdőben kezdődik...: Egyenként válogatjuk ki a gyártáshoz felhasznált tölgy
rönköket az erdőgazdálkodások terüketén.
· … és végigkiséri az egész termelési folyamatot: minőségellenőrzést minden megmunkálási fázisban faipari
szakemberek végzik, előzetesen meghatározott, szigorú kritériumok alapján.
· Európában egyedülálló tölgy alapanyag készlet: Az elmúlt 25 év során építettük fel az alapanyag
készletünket, amely biztosítja hogy minden egyes EDELHOLZ padlónak volt elég ideje, hogy rönkből
padlóvá „formálodjón” a legmagasabb minőséget biztositva. Igy az EDELHOLZ fapadlók valóban egy életen
át szolgálhatják Önt és családját.
· A gyártás egésze egy telephelyen történik: Mi a tölgy rönkök felfűrészelésétől kezdjük a termelést és az
elkészült padlók csomagolásánál, kiszállításánál fejezzük be.
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· Quality control starts in the forest…: we hand-pick every oak log in the forest that we use for the
production.
· … and follows through the whole production process: at every production stage, all the way down to
packiging, our highly qualified engineers carry out quality control checks based on pre-defined, strict criteria.
· Size of our oak wood stock is unique in Europe: Over the last 25 years, we have built a large stock of oak
raw material, which guarantees that every single piece of EDELHOLZ flooring had the time to transform
from wood to flooring with the highest quality without „rushing” the production. So that EDELHOLZ wood
floors can truly serve you and your family for a lifetime.
· The whole production takes place at our factory: we start with sawing the oak logs and finish with
packaging and transporting our ready EDELHOLZ wood flooring.

· Menedzsment apáról fiúra: Az EDELHOLZ-nál három, egymást követő generáció tölgyfeldolgozói
tapasztalata, valamint az innováció iránti folyamatos igény együttesen vezettek oda, hogy a gyártás során
a legősibb és legszebb alapanyag találkozik a legmodernebb technológiával.

· Management from father to son: 3 consecutive generations are in charge of the company passing the oak
processing expertise on for more than over 25 years. This tradition paired with constant need for innovation
has led to a production process where the most ancient and finest raw material is transformed into wood
flooring by state-of-the-art technology.

· Mesterség apáról fiúra: Az EDELHOLZ-manufaktúra negyed évszázada jónéhány mesterember otthona,
méghozzá itt is, generációkon át. Az emberi szem, valamint az emberi kéz nélkülözhetetlen munkája
a legszebb fapadlóink sajátossága. A megmunkálás pontosságát az óriási alapanyag készlet és a fejlett
technológia, az Ön egyediségét pedig mesterembereink páratlan keze munkája garantálják.

· Craftmanship from father to son: The EDELHOLZ Manufactory has been home to many craftsmen since
its establishment, and has seen working different generations of craftsmen from the same family. The
indispensable work of the human eye and human hands is the peculiarity of the most beautiful wood floors.
The uniqueness of your wood flooring is guaranteed by the unmatched hand of our craftsmen.

Az egyedi EDELHOLZ felületi struktúrák ezúton történő megalkotása, valamint a 100 %-ban természetes,
növényi olajokkal történő felületkezelések által, a tölgy erdők ámulatba ejtő varázsát költöztetjük egyenesen
az erdőből az Ön otthonába.

Thanks to all these factors and the natural-oil-treated surfaces, EDELHOLZ solid oak wood flooring can bring
the amazing oak forest straight to your home!

7

Életminőség
Az EDELHOLZ termékeivel a természet költözik otthonába!
Célunk az Ön életminőségének javítása, hogy családja a saját otthonában élvezhesse a természet közelségét!
Minden egyes EDELHOLZ padló növényi olajokkal kezelt, melynek köszönhetően a fa pórusai nyitottak maradnak, így
a padló tovább „lélegzik”, vásárlóink pedig nap mint nap élvezhetik a tölgyfa természetes, kellemes illatát otthonaikban.
A tölgy egyedi struktúrájának és a különleges felületnemesítési eljárásnak köszönhetően a napfény játéka állandóan
változó színhatást hív életre a fa felületén. Ez a „Neverending story” újra és újra elvarázsolja megrendelőinket.
Garantáljuk, hogy fapadlóink káros anyagoktól mentesek, így vigyázva Ön és családja egészségére!

Life Quality
With EDELHOLZ you bring a piece of nature into your home.
Your quality of life in our understanding…
To enjoy a piece of nature in your living space should be the aim for your entire family.
All our EDELHOLZ-FLOORINGS are treated with oxidative oils. At this finishing of the surface, the pores of the wood remain
open, so the flooring can continue to breathe and you can experience the wonderful scent of natural wood flooring every day.
By natural light the beautiful wood structures and the noble finishings results in different effects. All this as a “never-ending
story” in its appearance to your eye and awakens again and again a special pleasure and relaxation for your soul.
We guarantee you and your family wooden flooring that is free of harmful substances and undesirable emissions.
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Tölgy | Oak
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Tölgy | Oak
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Grönland 3300
strukturált | brushed
Art.Nr.: 015

Color ado 1190
gebürstet | brushed
Art.Nr.: 023

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Grönland 3300

Tölgy | Oak

strukturált | brushed
Art.Nr.: 015
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| Flooring | White line

Flooring | White line |
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Barock 5000
Art.Nr.: 037

Tölgy | Oak

Natur al wave swiss weiss
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kézzel gyalult | refined by hand
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Moonstone
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Tölgy | Oak
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Art.Nr.: 122

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Origin 7000
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| Flooring | Grey line
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Pompei 3300
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 010
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Pompei 3300
strukturált, füstölt | brushed, smoked
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Art.Nr.: 010

Tölgy | Oak

48

| Flooring | Grey line
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strukturált | brushed
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strukturált | brushed

kézzel gyalult, füstölt | refined by hand, smoked
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Tölgy | Oak
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strukturált | brushed
Art.Nr.: 078
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Evia 2000
fűrészelt, erezetében fehértett, füstölt | sawn, white limewashed, smoked
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strukturált | brushed
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Greywash

Pompei 3300 antik

strukturált | brushed
Art.Nr.: 144

antikolt, füstölt | antique, smoked
Art.Nr.: 012

Natur al 7000
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| Flooring | Grey line

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Natur al wave 3300 füstölt
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Monte rosa 2000
strukturált | brushed
Art.Nr.: 077
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strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 099
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Tölgy | Oak

strukturált | brushed
Art.Nr.: 142

Tölgy | Oak
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| Flooring | Grey line

Flooring | Grey line |
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Origin limestone nature füstölt
eredeti fűrésznyom, füstölt | sawn, brushed
Art.Nr.: 176
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Tölgy | Oak | 90°

Pompei 3300
strukturált, füstölt | brushed, smoked | 45°
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| Herringbone & Chevron | Grey line
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Tölgy | Oak | 90°
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struktúrált | brushed | 60°
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strukturált | brushed | 60°
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| Herringbone & Chevron | Grey line
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Natur al line
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Natural line |
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Limestone nature

Tölgy | Oak

strukturált | brushed
Art.Nr.: 091

Tölgy | Oak
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Limestone nature
strukturált | brushed
Art.Nr.: 091
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| Flooring | Natural line
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Natur al 8000
strukturált | brushed

Color ado 1190

Art.Nr.: 107

gebürstet | brushed
Art.Nr.: 023

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Natur al 8000

Tölgy | Oak

strukturált | brushed
Art.Nr.: 107
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

69

Tölgy | Oak

Natur al dried limestone nature
Art.Nr.: 155

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Natur al dried limestone nature
Art.Nr.: 155
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |
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Tölgy | Oak

Natur al dried limestone nature
Art.Nr.: 155

Tölgy | Oak

Natur al dried limestone nature

Tölgy | Oak

Art.Nr.: 155
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |
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Tölgy | Oak

Origin limestone nature

Santorini sun limestone nature

eredeti fűrésznyom | sawn
Art.Nr.: 175

finoman hullámozott | hand-scraped

Tölgy | Oak

Art.Nr.: 147

Origin 8000

Tölgy | Oak

Historica limestone nature

eredeti fűrésznyom | sawn

kézzel gyalult | refined by hand

Art.Nr.: 121

Art.Nr.: 146

Tölgy | Oak
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

75

Color ado 1190
gebürstet | brushed

Classic 1000

Art.Nr.: 023

strukturált | brushed
Art.Nr.: 002

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Classic 1000

Tölgy | Oak

strukturált | brushed
Art.Nr.: 002
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |
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Tölgy | Oak

Color ado 1190
strukturált | brushed
Art.Nr.: 023

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Color ado 1190
strukturált | brushed
Art.Nr.: 023
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| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |
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Tölgy | Oak

Historica 1000
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079

Historica 1000

Tölgy | Oak

kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Historica 1000
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079

80

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

81

Tölgy | Oak

Historica 1000
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079

Tölgy | Oak

Historica 1000

Tölgy | Oak

kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079
82

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

83

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Historica 1000
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079

Tölgy | Oak

Historica 1000

Tölgy | Oak

kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 079
84

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

85

Tölgy | Oak

Origin 1000 füstölt
eredeti fűrésznyom, füstölt | smoked, sawn
Art.Nr.: 125

Tölgy | Oak

Origin 1000 füstölt
eredeti fűrésznyom, füstölt | smoked, sawn
Art.Nr.: 125

86

| Flooring | Natural line

Tölgy | Oak

Origin 1000 füstölt

Tölgy | Oak

eredeti fűrésznyom, füstölt | smoked, sawn
Art.Nr.: 125
Flooring | Natural line |

87

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 004

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 004

88

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

89

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 004

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Pompei 1000

Tölgy | Oak

strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 004
90

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

91

Tölgy | Oak

Barock sahar a antik
antik | antique
Art.Nr.: 038

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Barock sahar a antik
antik | antique
Art.Nr.: 038

92

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

93

Natur al wave 1000
strukturált, kézzel gyalult | brushed, hand-scraped wave
Art.Nr.: 113

Tölgy | Oak

Natur al wave 1000
strukturált, kézzel gyalult | brushed, hand-scraped wave
Art.Nr.: 113

Tölgy | Oak

Natur al wave 1000

Tölgy | Oak

strukturált, kézzel gyalult | brushed, hand-scraped wave
Art.Nr.: 113
94

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

95

Tölgy | Oak

Origin 1800
eredeti fűrésznyom | sawn
Art.Nr.: 123

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Origin 1800

Tölgy | Oak

eredeti fűrésznyom | sawn
Art.Nr.: 123
96

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

97

Tölgy | Oak

Pompei 1900
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 196

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Pompei 1900
strukturált, füstölt | brushed, smoked
Art.Nr.: 196

98

| Flooring | Natural line

Flooring | Natural line |

99

Tölgy | Oak

Santorini sun 1000
finoman hullámozott | hand-scraped
Art.Nr.: 053

Santorini sun 1000 füstölt
finoman hullámozott, füstölt | hand-scraped,smoked
Art.Nr.: 055

Tölgy | Oak

Santorini sun 1000 füstölt

Tölgy | Oak

finoman hullámozott, füstölt | hand-scraped, smoked
Art.Nr.: 055
100 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 101

Tölgy | Oak

Naxos 1000
fűrészelt felület | sawn
Art.Nr.: 184

Tölgy | Oak

Naxos 1000

Tölgy | Oak

fűrészelt felület | sawn
Art.Nr.: 184
102 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 103

Kőris | Ash

Color ado 1190

Kőris | Ash

strukturált | brushed
Art.Nr.: 070

Kőris | Ash

Color ado 1190

Kőris | Ash

strukturált | brushed
Art.Nr.: 070
104 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 105

Balaton sun 1000
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 111

Tölgy | Oak

Historica 1000 füstölt
kézzel gyalult | refined by hand
Art.Nr.: 080

Mykonos 1000

Tölgy | Oak

bárdolt | hacked
Art.Nr.: 059

Tölgy | Oak

106 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 107

Balaton 1000 füstölt

Samos 1000

kézzel gyalult,füstölt | refined by hand, smoked
Art.Nr.: 109

régi, újragyalult felület | renovation patterns

Tölgy | Oak

Art.Nr.: 048

Color ado 1800
csiszolt | sanded
Art.Nr.: 024

108 | Flooring | Natural line

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Natur al wave 1000 füstölt
kézzel gyalult, füstölt | smoked, hand-scraped wave
Art.Nr.: 115

Flooring | Natural line | 109

Pompei 1000 antik

Naxos 1190

antikolt, füstölt | antique, smoked
Art.Nr.: 011

Natur al dried
kézzel gyalult, füstölt
kézzel gyalult, füstölt | refined by hand, smoked

Tölgy | Oak

fűrészelt felület | sawn

Tölgy | Oak

Art.Nr.: 046

Capital gothic

Tölgy | Oak

mélyen struktúrált | deeply brushed
Art.Nr.: 028

Art.Nr.: 156

Tölgy | Oak

110 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 111

Pompei 1190

Monte rosa 9900

strukturált, füstölt | brushed, smoked

strukturált | brushed
Art.Nr.: 134

Tölgy | Oak

Art.Nr.: 006

Samos 1000 füstölt

112 | Flooring | Natural line

Tölgy | Oak

Tölgy | Oak

Pompei 1400

régi, újragyalult felület, füstölt | renovation patterns, smoked

strukturált, füstölt | brushed, smoked

Art.Nr.: 049

Art.Nr.: 007

Tölgy | Oak

Flooring | Natural line | 113

3D 1000 füstölt
3D strukturált, füstölt | 3D brushed, smoked
Art.Nr.: 197

3D 1000
3D strukturált | 3D brushed
Art.Nr.: 160

Tölgy | Oak

114 | Flooring | Natural line

Tölgy | Oak

Flooring | Natural line | 115

Color ado 1190
gebürstet | brushed
Art.Nr.: 023

Tölgy | Oak

Capital Black
mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked
Art.Nr.: 029

Tölgy | Oak
Tölgy | Oak

Capital Black
mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked
Art.Nr.: 029

116 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 117

Tölgy | Oak

Color ado 1190
gebürstet | brushed

Capital Black

Art.Nr.: 023

mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked
Art.Nr.: 029

Tölgy | Oak

Capital Black

Tölgy | Oak

mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked
Art.Nr.: 029
118 | Flooring | Natural line

Flooring | Natural line | 119

Limestone nature
strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 091

Natur al 8000

Tölgy | Oak

strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 107

Tölgy | Oak

120 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 121

Capital black
mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked | 90°
Art.Nr.: 029

Capital black
mélyen struktúrált, füstölt | deeply brushed, smoked | 90°
Art.Nr.: 029

Tölgy | Oak | 90°

122 | Herringbone & Chevron | Natural line

Tölgy | Oak | 90°

Herringbone & Chevron | Natural line | 123

Classic 1000
strukturált | brushed | 90°
Art.Nr.: 002

Tölgy | Oak | 90°

Tölgy | Oak | 60°

Classic 1000
strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 002

124 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 125

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004

Historica 1000 füstölt

Tölgy | Oak | 90°

kézzel gyalult, füstölt | refined by hand, smoked, oiled | 90°
Art.Nr.: 080

Tölgy | Oak | 60°

Pompei 1000

Tölgy | Oak | 60°

strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004
126 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 127

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004

Tölgy | Oak | 60°

Tölgy | Oak | 60°

Pompei 1000

Tölgy | Oak | 60°

strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004
128 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 129

Pompei 1000
strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004

Tölgy | Oak | 60°

Pompei 1000

Tölgy | Oak | 60°

strukturált, füstölt | brushed, smoked | 60°
Art.Nr.: 004
130 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 131

Color ado 1190
strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 023

Tölgy | Oak | 60°

Color ado 1190

Tölgy | Oak | 60°

strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 023
132 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 133

Thermo ash | 碳化水曲柳 | 60°

Terr a 8000
strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 136

Thermo kőris | Thermo ash | 60°

Terr a 8000

Thermo kőris | Thermo ash | 60°

Thermo kőris | Thermo ash | 60°

strukturált | brushed | 60°
Art.Nr.: 136
134 | Herringbone & Chevron | Natural line

Herringbone & Chevron | Natural line | 135
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Tölgy Tömörfa Svédpadló
Solid Wood Flooring

Szortírozás
Assortment

Format: 14 × 140 / 160 × 500 – 2300 (2900) mm
20 × 140 / 160 / 180 / 200 / 220 x 500 – 2300 (2900) mm

A magas minőségű Edelholz tömörfa padló alapanyagát az Európa szerte is méltán híres magyar tölgyfa erdők
biztosítják, melyek csodálatos, mézhez hasonlítható aranybarnás színe már önmagában is a minőséget hirdeti.
Tömörfa padlóink állandó és magas minősége az, amely megkülönböztet és kiemel bennünket versenytársainktól.
Előnyünket a rendelkezésre álló hatalmas rönk-és fűrészárukészlet, a gondos és precíz raktározás, a nagy
szárítókapacitás egyedileg kifejlesztett szárítási menetrendekkel, a csúcstechnikájú profilozó gépek és a felületek
max 2900 mm

nemesítésén dolgozó egyedi felületkezelő gépek biztosítják.
A tökéletes szárítást a magas rönk és fűrészáru készleteinkkel tudjuk garantálni, majd az ezt követő hosszú
klimatizációs időszakban hagyjuk, hogy a fa elérje az egyensúlyi fanedvesség állapotát. A legtökéletesebb tömörfa
padló legyártására klimatizált gyártócsarnokaink jelentenek garanciát, hogy Ön is otthonában élvezhesse a magyar
tölgyfa erdők nyújtotta nyugalmat és biztonságot.
The high-quality solid wood flooring is made from one piece of wood. The beautiful honey-colour of the Hungarian oak
is an absolute quality characteristic. Before your solid wood flooring arrives at your home, the production processes of
the flooring take more than one year in our company. Exactly this long time of stocking, careful handling methods and
the good availability at all production steps all this represent our solid wood flooring and sets us apart from competitors.
For the constant high-quality of EDELHOLZ-solid wood flooring are responsible the huge log and timber stock, modern
sawmill, the big and especially for oak specialised drying chambers, the highly developed planing mill and the unique
equipment for surface treatment.

Rusztikus
Rustic

Natúr
Nature

Select
Select

A rusztikus válogatás mozgásba hozza a teret. A fa

Ez a minőségi osztály megőrzi a fa természetes

Ez az exkluzív válogatás színbeli és szerkezetbeli

színgazdagsága, rajzolatának váltakozása igazán

hatását és eredetiségét, mégis a felületkezelésnek

gazdagsága a legnemesebb padló jellemzője.

élettel teli és rusztikus hatást nyújt.

köszönhetően a rusztikus stílusnál valamivel

A fa mintázatának és színeinek játéka harmóniát és

nyugodtabb, egységesebb összképet sugároz.

nyugalmat sugároz.

diverse structure of natural wood this quality grade

A slightly quieter assortment. This quality grade

Slight variation in colour and structure showing the

gives a real rustic effect.

preserves the genuineness of wood while showing a

finest selection. The solid wood flooring presents

more relaxed and uniform picture than the rustic one.

itself uniform and quiet at the highest level.

The constant availability of local logs and timer allow a perfect chamber drying. The long climatisation-time after the
artificial drying, as well as the climate conditioning in the warehouses and production halls leads to a tensionless solid
wood flooring after profiling with high accuracy of fitting.

4 oldalán microfózolt
4 sides microbevelled

magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

A very lively assortment. By the colourfulness and
max 220 mm

14 mm

4 oldalú nút-féderes kialakításr
4 sides tongue and groove
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20 mm

tömör tölgy szerkezet
made from one piece of wood
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Tölgy Triplex Svédpadló
Triplex Flooring

Szortírozás
Assortment

Format: 14 × 180 × 1200 – 2400 (2700) mm
14 × 220 × 1800 – 2400 (2700) mm
14 × 240 × 1800 – 2400 (2700) mm
Fapadlók háromrétegű tölgy szerkezetben…
A Triplex padlók különlegessége a 3 rétegű tölgy felépítés, amely nemcsak a legstabilabb szerkezetet jelenti a rétegelt
padlók között, hanem a cég filozófiáját is megőrzi: „Original-Massive”
Kiemelt figyelmet fordítunk az erdők fenntarthatóságára, így már rönkbeszállítóink felé is követelményként támasztjuk
max 3000 mm

a fenntarthatóság fontosságát, az FSC védjegyet.
Innovatív megoldásainknak köszönhetően elértük, hogy a kitermelt tölgyfa legapróbb részét is felhasználjuk a rétegelt
padlóink középső és alsó rétegéhez, így biztosítva a 120 év alatt megtermett tölgyfa maximális értékkihozatalát. Szakértő
mérnökeink folyamatosan az optimális termelési folyamat elérésére, a trendek és tradíciók figyelembe vételével a termék
folyamatos fejlesztésére törekednek.
The solid oak flooring in a multilayer structure...
Our Triplex flooring has a 3-layer construction of oak. By this we achieve at our engineered flooring a higher quality
and at the same time we stay at our company philosophy “Original – Massive”.
The raw material sourcing with sustainability is a special and important subject for us. By using oak wood residues
for the back layer, core layer and the separation of the three layers, we increase the exploiting of oak wood, as well
as creating value and workplace for local people. We focus especially on the product improvement by continuous
optimizing and expanding the production processes.

Rusztikus
Rustic

Natúr
Nature

Select
Select

A rusztikus válogatás mozgásba hozza a teret. A fa

Ez a minőségi osztály megőrzi a fa természetes

Ez az exkluzív válogatás színbeli és szerkezetbeli

színgazdagsága, rajzolatának váltakozása igazán

hatását és eredetiségét, mégis a felületkezelésnek

gazdagsága a legnemesebb padló jellemzője.

élettel teli és rusztikus hatást nyújt.

köszönhetően a rusztikus stílusnál valamivel

A fa mintázatának és színeinek játéka harmóniát és

nyugodtabb, egységesebb összképet sugároz.

nyugalmat sugároz.

diverse structure of natural wood this quality grade

A slightly quieter assortment. This quality grade

Slight variation in colour and structure showing the

gives a real rustic effect.

preserves the genuineness of wood while showing a

finest selection. The solid wood flooring presents

more relaxed and uniform picture than the rustic one.

itself uniform and quiet at the highest level.

4 oldalán microfózolt
4 sides microbevelled

magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

A very lively assortment. By the colourfulness and
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max 240 mm
tölgy fedőréteg
oak top layer

4,0 mm

tölgy középréteg
oak core layer

6,0 mm

tölgy hordozóréteg
oak back layer

4,0 mm

14 mm

4 oldalú nút-féderes kialakítás
4 sides tongue and groove

3 rétegű tölgy felépítés
3-layer Oak
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Kőris Tömörfa és Triplex Svédpadló
Ash Solid and Triplex Wood Flooring

Szortírozás
Assortment

Tömör | Solid: 1
 4 × 125/140/160 × 500 – 2300 (2900) mm
20 × 125/140/160 × 500 – 2300 (2900) mm
Triplex:	14 × 180 x 1200 – 2400 (2700) mm
14 × 160 x 1200 – 2400 (2700) mm
A tökéletes kőrisfapadló tömör és Triplex szerkezetben. A megvásárolt kőris rönköket a téli időszakban elővigyázatosság
ból azonnal feldolgozzuk fűrészüzemünkben. Felfűrészelést követően a megképződött fűrészárut speciális kiképzésű
hézaglécekre fektetjük, amely garantálja a foltoktól és elszíneződésektől mentes szabadtéri szártást. A kőris szárítás
max 2900 mm

utáni hófehér színét a harmadik lépésben elvégzett vákuumos szárítás garantálja, a megőrzött fehérség és az álgeszt
sokszínűsége egy tökéletesen harmonikus kontrasztot képez.
The ash planks are produced in solid and Triplex structure as well. Immediately after felling the ash logs are split in our
sawmill. As precaution only in winter time, after this process the ash boards are piled with milled stack-battens. All our
ash planks are artificially finished dried by a vacuum-dryer. The result of this is the snow-white ash without any prints of
stack-battens, without discolourations at the planks with brown-pith with the most beautiful contrast between white and
brown and without additional or disturbing colour effects.

4 oldalán microfózolt
4 sides microbevelled

Rustik al
Rustic

Natur
Nature

Select
Select

A rusztikus válogatás mozgásba hozza a teret.

Ez a minőségi osztály megőrzi a fa természetes

Ez az exkluzív válogatás színbeli és szerkezetbeli

A fa színgazdagsága, rajzolatának váltakozása

hatását és eredetiségét, mégis a felületkezelésnek

gazdagsága a legnemesebb padló jellemzője.

igazán élettel teli és rusztikus hatást nyújt.

köszönhetően a rusztikus stílusnál valamivel

A fa mintázatának és színeinek játéka harmóniát

nyugodtabb, egységesebb összképet sugároz.

és nyugalmat sugároz.

motion. The best choice for those who adore wood.

Nature quality grade is living but calm at the

Slight discolourations are characteristic of this

The plurality of red heartwood and knots gives

same time. Red heartwood gives a noble, natural

quality grade. Noble, uniform and absolutely free

the original and genuine appearance to the wood

appearance to the floor. The smaller knots reflect

of red heartwood.

structure.

the genuineness of wood.

14 mm / 20 mm

4 oldalán microfózolt
4 sides microbevelled

Rustic quality grade brings the whole room in
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magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

max 180 mm

kőris fedőréteg
ash top layer

4,0 mm

kőris középréteg
ash core layer

6,0 mm

kőris hordozóréteg
ash back layer

4,0 mm

magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

4 oldalú nútféderes kialakítás
4 sides tongue and groove

tömör tölgy szerkezet
made from one piece of wood

14 mm

4 oldalú nút-féderes kialakítás
4 sides tongue and groove

3 rétegű kőris felépítés
3-layer ash
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Tölgy Tömörfa K astélypadló
Solid Chateau Planks
Format: 2
 7 × 240 – 400 × 2000 – 4500 (5000) mm
20 × 140 – 240 × 2000 – 4000 (4500) mm
Az EDELHOLZ tömörfa padlói a legmagasabb minőséget képviselik.
A legnagyobb méretű padlóink 5 méter hosszúságig és 400 milliméter szélességig különböző méretekben kerülnek
gyártásra az Ön igényeinek megfelelően. Elképzeléseinek megvalósítása a mi célunk, a legkülönlegesebb és
legegyedibb megbízásokat is teljesítjük az Ön elégedettségéért!
„A tölgynek tér és idő kell!” Meggyőződésünk, hogy a tölgyfának időt és teret kell nyújtanunk, hogy az a legmagasabb
fózolt hosszanti él
2 sides bevelled

minőséget tudja képviselni. Gyártási folyamataink szervezésével tiszteletben tartjuk ezt az igényt, minden termelési és

magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

raktározási fázisban óriási készletek garantálják a tökéletes padló minőségét.
Jóllehet, a szabad levegőn történő előpihentetés, az azt követő kíméletes és mesterséges szárítás, a gyártócsarnokok
klímatizálása kiemelkedően magas költségfaktort jelentenek, mégis a minőségi kastélypadló gyártás szívét képezik.
EDELHOLZ produces solid flooring on a very high level.
We produce solid flooring in extraordinary dimension up a length of five meters and width with up to 400mm. We also
fulfil such challenging orders for your satisfaction.
max 5000 mm

Behind this lies our philosophy of the special character of processing oak: “Oak needs space and time”. Perfect
storage already at the air-drying, gentle artificial final-drying and climate conditioning during the entire production line
is extremely complex but exactly these factors form the heart of the correct solid wood flooring production.

27 mm / 20 mm

hosszú oldali nútféderes, rövid oldali vágott kialakítás
tongue and groove on long sides, crosswise cut

tömör tölgy szerkezet
made from one piece of wood

max 400 mm
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Tölgy tömörfa halszálk a
Solid Herringbone / Chevron

Szortírozás
Assortment

Format: 1
 4 / 20 × 100 x 600 mm | 14 / 20 × 125 x 750 mm
14 / 20 × 140 x 840 mm | 14 / 20 × 160 x 960 mm
„Hagyományos parketták modern köntösben”. A tömör halszálkáink tölgy alapanyagból készülnek, melyek generációkon
áthidaló tartósságot és biztonságot nyújtanak családjának. A nem mindennapi méretnek és a fektetési módnak kö
szönhetően egy régi stílus újjászületése valósul meg modern kivitelben. A nagyméretű tömör halszálkát nem csak
nagy presztízzsel rendelkező felújítások során fektetik le, hanem új építésű lakóterekben modern bútorokkal is szívesen
kombinálják.
Az Európa szerte is méltán híres magyar tölgyfa csodálatos színét és különleges struktúráját ez a termék különösen jól
tükrözi. A padlózat mintája a klasszikus magyar 90°-os és a francia halszálka 45° és 60°-os változatában is kapható, melyhez
a tökéletesen illő keretet is biztosítjuk. A keret és a halszálka felületének harmóniája különleges légkört nyújt a térnek.
“The classic in large format” – this is how we call our herringbone/chevron. Our solid oak herringbone/chevron is
manufactured from one piece of wood and provides durability for generations. Due to the extraordinary large sizes, the
beautiful EDELHOLZ-surfaces and wood structure, which can look even more intensive by different installing methods
and by the directions of natural light.
Our herringbone/chevron from solid wood is not only installed in prestigious renovations but also in new buildings.
The beautiful oak colour of the famous Hungarian oak and the special wood structure are shown even more intensive
at this product. It can be installed in the classical herringbone 90° as well as the chevron with 45° and 60°. Matching
edge-frieze are naturally also produced by us.
max 960 mm

Natúr-Rusztikus mix
Nature-Rustic Mix

The beautiful and attractive surfaces impart to the oak herringbone/ chevron an additional flair…

4 oldalán mikrofózolt
4 sides microbevelled

Select
Select

magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

max 160 mm
Mozgásba hozza a teret. A fa szerkezetének, az

Ez az exkluzív válogatás színbeli és szerkezetbeli

álgeszt és az ághegyek sokaságának egyedisége

gazdagsága a legnemesebb padló jellemzője.

lendületet, míg a letisztult színhatások nyugalmat

A fa mintázatának és színeinek játéka harmóniát és

kölcsönöznek otthonában.

nyugalmat sugároz.

A vivid mix-assortment. The solid wood flooring

Solid wood flooring on the highest level.

radiates a pleasant and lively effect due to the varying

The finest selcetion. Richness of colour and tracery,

colour-effects and the different wood structure.

harmony and calmnes in one.
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14 mm

4 oldalú nútféderes kialakítás
4 sides tongue and groove

20 mm

tömör tölgy szerkezet
made from one piece of wood
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Tölgy Triplex halszálk a
Triplex Herringbone / Chevron

Szortírozás
Assortment

Format: 14 × 125 x 750 mm | 14 × 140 x 840 mm | 14 × 160 x 960 mm
Halszálkamintás padlóinkat háromrétegű tölgyfelépítésben is kínáljuk, melynek különlegessége a 3 rétegű tölgy-tölgytölgy felépítés. A Triplex halszálka által sugárzott összehasonlíthatatlan atmoszféra lenyűgözi vásárlóinkat, amelyet
a megszokott magyar 90 °-os, a francia 45°-os és 60°-os fektetési technikák még inkább fokoznak. Az álomszerű
EDELHOLZ-felülettel ugyanúgy elvarázsoljuk Önt mind a tömör, mind a többrétegű változatban. Profilban és színben
hozzá illő kerettel koronázzuk meg padlóinkat, ezzel is kiemelve egyediségüket.
We offer our oak herringbone/chevron also in 3-layer construction.
The special feeling of life and the incomparable atmosphere are given as well as at the solid products. Installation is
possible in the classical herringbone 90° as well as the chevron with 45° and 60°. With the beautiful EDELHOLZ surfaces
we enchant you with Triplex herringbone/chevron the same as with the herringbone/chevron in solid oak. Profileprecise and colour-matching edge-frieze are also prepared and complement our entire range of herringbone/chevron.

max 960 mm

4 oldalán microfózolt
4 sides microbevelled

Natúr-Rusztikus mix
Nature-Rustic Mix

Select
Select
max 160 mm

Mozgásba hozza a teret. A fa szerkezetének, az

Ez az exkluzív válogatás színbeli és szerkezetbeli

álgeszt és az ághegyek sokaságának egyedisége

gazdagsága a legnemesebb padló jellemzője.

lendületet, míg a letisztult színhatások nyugalmat

A fa mintázatának és színeinek játéka harmóniát és

kölcsönöznek otthonában.

nyugalmat sugároz.

A vivid mix-assortment. The solid wood flooring

Solid wood flooring on the highest level.

radiates a pleasant and lively effect due to the varying

The finest selcetion. Richness of colour and tracery,

colour-effects and the different wood structure.

harmony and calmnes in one.
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magas minőségű, természetes
növényi olajos felületkezelés
high-quality, natural oiled surface

tölgy fedőréteg
oak top layer

4,0 mm

tölgy középréteg
oak core layer

6,0 mm

tölgy hordozóréteg
oak back layer

4,0 mm

14 mm

4 oldalú nút-féderes kialakítás
4 sides tongue and groove

3 rétegű tölgy felépítés
3-layer Oak
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Az Edelholz var ázsa
Fascination by Edelholz
Az EDELHOLZ a tölgyfapadlók nemesítésének innovatív specialistája. A magyar tölgy

EDELHOLZ is the innovative specialist at the finishing of oak floorings. With our

utánozhatatlan, természetes tulajdonságait hangsúlyozzuk felületkezeléseink során,

surfaces we strengthen the properties of this incomparable natural wood, so that each

hogy minden egyes padlószál különleges darab legyen.

plank is unique.

Padlóink felületkezelési eljárásainak során számunkra a szín magát a fát jelenti.

Our philosophy in surface treatment: colour means the wood itself for us. Every single

A szálak egyedi és utánozhatatlan rajzolatát, a lenyűgöző színek játékát a természetes

piece, every single plank has its own colour, and all differ a bit from the others. The

anyagokkal történő felületkezelési technikák reakciói hívják életre.

beautiful play of colours is achieved by the various reactions after the different, natural
surface treatment methods.

Padlóink felületeinek előnye, hogy karbantartásuk nem nagy időigényű feladat,
csiszolás nélkül az általunk ajánlott ápolószerekkel könnyedén elvégezhető. Javasoljuk,

Our floorings can always be renewed and refreshed without sanding. The regeneration

hogy a tökéletes ápolás elvégzése érdekében keresse képzett szakembereinket!

and refreshment of the floorings can be done with for this purpose intended care

A környezetet károsító hatásokra folyamatosan figyelünk, így nem csak a gyártás,

materials, carried out by professionals. We are conscious about conservation since we

de a padlók ápolása során is nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra.

think about sustainability also when caring our floorings.

Az idő előrehaladtával párhuzamosan a padló színintenzitásának enyhe változása

As time passes, slight changes may occur in the colour intensity of finished surfaces.

figyelhető meg annak ellenére, hogy az oxidatív olajos felületkezeléseink során UV

Although in all cases of oxidative oil finishing UV-blocker was used, a newly finished

blokkolót is használunk. A frissen olajozott padlók színükben élénkebbnek, élettel

flooring always looks more fresh and vivid than an installed „old” flooring. Sun

telibbnek tűnnek mint a korábban lefektetett társaik, azonban a napsugarak és

exposure and natural light may fade the colour of oil treated floorings. This is a normal,

a természetes fény hatásra a padló veszít kezdeti színének intenzitásából.

natural process that we cannot counteract.

Ez egy természetes folymat amelyet befolyásolni nem tudunk, leginkább

These natural changes occur especially on floorings with special surfaces, e.g.

a különlegesen felületkezelt termékeken figyelhetők meg intenzívebben, mint például

smoked-white oiled surfaces.

a füstölt, fehérre olajozott padlók esetében.
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Felületkezelés

Tisztítás és ápolás

Surface Treatments

Cleaning and Care

Az EDELHOLZ Kft. a sokrétű színvilág és strukturális lehetőségek mellett, a felületkezelési

Az Ön EDELHOLZ padlója magas minőségű növényi olajjal védett a szennyeződések és

As a basis for the numerous choices in colour and structure, Edelholz Kft. offers 2 treat-

A high class surface treatment protects your EDELHOLZ solid wood flooring against dirt

technikák során oxidatív olajokat és wachsot használ.

a nedvesség ellen. Azért, hogy ez a védelem hosszú ideig fennmaradjon és örömét

ment methods: oiling and waxing.

and moisture. Please follow the instructions in order to keep this protection so that you

A felületkezelések során használt OLI-NATURA olajok és wachsok természetes növényi

fapadlója hálás lesz a folyamatos ápolásért és évről évre gyönyörködhet az utánoz

kivonatok, melyek különböző ásványi anyagokat is tartalmaznak. Az OLI-NATURA

hatatlan módon patinásodó termékeinkben.

lelhesse termékünkben, fontos az alábbi utasítások betartása. Garantáljuk, hogy

termékek folyamatos magas minőségi ellenőrzésnek vannak kitéve, ezzel garantálva
a tökéletes megoldást padlóink kezelésére, ápolására.
Az oxidatív olajos felületkezelés
Az olaj a felületkezelés során a fa belsejébe ivódik

A finom homok és por lágy csiszolópapírként dolgozik a padló felületén ezért fontos,

Relatív pár atartalom

a beautiful, individual and natural Patina.

close-to-nature raw materials for the protection of indoor and outdoor woodwork. All
OLI-NATURA oils and waxes are subject to strict test and quality controls.

Fine sand and dirt work like sanding paper, therefore loose particles should be removed
frequently with hair broom or vacuum-cleaner. This dry-cleaning should be done before the

hogy óvja padlóját az esetlegesen rákerülő szeny

Surface treatment by oxidative oil

nyeződésektől. Ezek eltávolításához használjon por

The wood absorbs the oil, which helps to keep the

regular cleaning, the refreshing and the deep cleaning!

Relative Air Humidity

szívót vagy puha sörtéjű seprűt. Padlója tisztítását

naturalness of it. Oiling keeps the pores of the wood

minden esetben száraz tisztítással kezdje!

open, thereby enabling it to create breathe. The oil-

Az EDELHOLZ fapadlói szárítás során 9±2% egyensúlyi

Lehetőség szerint előzze meg, hogy a padlón a sok por

a warm colour effect. Although oil-treated solid wood

EDELHOLZ solid wood floorings are dried to a 9+/- 2% moisture

moisture may also cause harm. You can protect the

és megőrzi annak ter
mé
szetességét. Az olajnak kö
szön
hetően a fa pórusai nyitottak maradnak így té
ve lehetővé, hogy a fa tovább „lélegezzen”. A fe
lü

can enjoy your flooring for many years. Your solid wood flooring will appreciate it and get
OLI-NATURA products are high-quality oils and waxes based on natural plant oils and

Avoid as far as possible, aggressive contaminations on
your flooring. Please also avoid granual materials (e.g.
sand, grains etc.) scratching your flooring. Fluids and

treaded surfaces are pleasant to touch and create

let
kezelő olaj meleg színeket köl
csönöz a fának és

fanedvességre vannak leszárítva, amely érték 20-22°C-os

és az érdes felületű anyagok karcolásokat okozzanak.

floorings need regular maintenance and care, it is sim-

content. This corresponds to the so-called wood moisture

surface of your flooring from constant wear (e.g. pull-

kellemes tapintásúvá teszi azt, eset
leges sérülés

átlagos hőmérséklet és 50-60%-os páratartalom mellett

Ennek érdekében javasoljuk, hogy tegyen az asztalok

ple and not time-consuming to carry out such care by

equilibrium at the average temperature of 20°C and an ambient

ing chairs in and out) by applying a soft felt-layer on the

esetén könnyen javítható, felújítható marad. Jóllehet

változatlan marad. Ezen határértékek garantálják, hogy a

és székek lábára gumi vagy filc alátétet, valamint

the approppriate use of high-quality wood care prod-

humidity of about 50–60%. This range provides an air humidity

feet of chairs, tables and other furniture.

a fadpadló rendszeres ápolást igényel a szín védel

pad
ló nem fog jelentősen mozogni, esetlegesen minimális

kerülje azt is, hogy a kiömlő folyadék (bor, kávé stb.)

ucts which we recommend.

mének érdekében, mégis a magas minőségű ápoló

fúgaképződéssel kell számolni amely a padló lefektetett

a padlóján maradjon esetlegesen foltokat hátrahagyva.

termékekkel ez problémamentesen, különösebb idő

összképét már nem zavarja. Egy átlagos helyiségben, ahol

ráfordítás nélkül elvégezhető.

a hőmérséklet 18-22°C-os és a levegő páratartalma 40-

Az OLI-NATURA fa szappan

level at which the movement of your floor will cause no problem.
As long as the air humidity in the room remains within 40–60%

OLI-NATURA Wood Soap

Surface treatment by wax

and the temperature is between 18–22°C, the floor will be

is a soft cleaning concentrate based on soap for the reg-

The wax we apply on the surface of our solid wood floor-

subject to slight gap formation and minor cupping which is not

ular wiping care of all oil and wax treated wood floorings

disturbing the appearance.

60% között van, ott a fapadló nedvességtartalma már nem

olyan kímélő hatású tisztítószer, amely ideális az olajos

ings is a special combination of oil and wax. While the

A wachsos felületek

változik, ezáltal a mérete is változatlan marad. Abban az

és wachsos felület rendszeres,hétköznapi tisztítására.

oil is deeply absorbed by the pores of the wood, wax

Az EDELHOLZ fapadlók felületkezelése során használt

esetben, ha a fenti határértékektől tartósan eltér a helyiség

Használatával a padló könnyen tisztítható anélkül,

stays on the surface and, due to polishing, gives a silky

wachs egy speciális olaj-wachs kombinációjú felület

klímája úgy a padlón minimális, a fára tipikusan jellemző kis

hogy a felületet különösebben igénybe venné. A fa

shine to your flooring, which can be intensified by further polishing. This type of surface

kezelő anyag. Miközben az olaj mélyen beívódik a fa

hajszálrepedések jelenhetnek meg, illetve csekély fúgakép

szappan friss illatot és kellemesen selymes felületet

is easier to clean and care, more resistant against dirt and eventual water splits without

is a deeply penetrating, quick drying care oil for the first care and reconditioning of natu-

pórusaiba, addig a wachs a fa felületén maradva egy

ződéssel és teknősödéssel számolhatunk.

biztosít padlójának, miközben megbízhatóan távolítja

closing the pores. The flooring will continue to “breathe”.

rally oiled wood surfaces. It is both a cleaner and care product, and gives worn-out oiled

el a koszt és egyéb zsíros szennyeződéseket.

selyemfényű csillogást kölcsönöz annak. Ez a csillogás
polírozás által tovább fokozható.
A wachsos felületkezelések által egy víztaszító, könnyedén ápolható és karbantarható
felületet kapunk anélkül, hogy a fa pórusait lezárnánk. A fa tovább él és „lélegzik”…

in the interior. With this soap, you can clean floorings
easily and intensively without doing harm to the surface.
OLI-NATURA Care Oil

surfaces back their beauty and brilliance. Factory-oiled parquet flooring obtains an additional protection against moisture at edges and joints. Besides an unpigmented natural

Az OLI-NATURA ápoló olaj

version, OLI-NATURA Care Oil is also available in white for the reconditioning of surfaces

mélyre hatoló, gyorsan száradó ápoló olaj a természetes olajokkal kezelt fapadlók fektetés

oiled in white or grey.

utáni első ápolásához, illetve karbantartásához, amely a gyári olajozáson túlmenően
plusz védelmet nyújt padlójának. Tisztító és ápoló hatása mellett az olajos felületnek újra
intenzív színt és fényt kölcsönöz. A gyárilag olajozott padlók fózainak a nedvesség ellen
extra védelmet biztosít. Az OLI-NATURA ápolóolaj a klasszikus natúr szín mellett fehér és
szürke színben is kapható.
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Az Edelholz gyártóként is
figyel a fenntarthatóságr a
Gyártóként fontos hangsúlyoznunk vevőink számára, hogy az EDELHOLZ padlók gyártása
során a környezettudatosság elvét érvényesítjük. Az FSC rendszer bevezetésével csatlakoztunk a nemzetközileg elismert Erdőgondnoksági Tanács által meghatározott legfőbb célhoz,
hogy elősegítsük a világon felelős és fenntartható erdőgazdálkodást és erdőművelést. Alapanyagainkat a fenntarthatóságot előtérbe helyező erdőgazdaságoktól szerezzük be, hogy
unokáink is megismerhessék az erdők gazdag élővilágát és sajátos, nem mindennapi hangulatát. Törekszünk a kb. 120 év alatt megtermett tölgyfa optimális feldolgozására, maximális
értékének kihozatalára, ezzel fejezve ki tiszteletünket a régi idők emlékének.

Edelholz as producer cares
about sustainability
Consumers often don’t know that the utilization of wood and the production of solid and
engineered flooring from it help reforestation and sylviculture, and actively contribute to
the protection of nature. Renouncing wooden flooring means exactly the opposite of this: it
harms nature. With the know-how used in our factory we process wood in the most optimal
way in order to achieve the best yield, thus giving nature a chance.
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