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MIÉRT ERDÉRT

Borovi

Luc

Vörösfenyő

Ha fenyő, akkor ERDÉRT,
ha ERDÉRT, akkor tradíció.
Otthon a fában 1951 óta!

BÍZHAT BENNÜNK, AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ FAANYAGOT ADJUK:
• Otthon vagyunk a fában 1951 óta: az ERDÉRT munkatársak szakmai ismerete a garancia arra, hogy Ön a legjobb ár-érték arányú terméket kapja.
• Évente 130 nagy labdarúgó pályát beborító gyalult fenyő terméket gyártunk és értékesítünk magyar tulajdonú fenyőfeldolgozó üzemünkből.
Gyaluüzemünkben évi közel 1,1 millió m2 burkoló és 5.500 m3 szelvényárut készítünk saját fűrészüzemünkben gyártott 10.000 m3 alapanyagból.
A megfelelő nedvességtartalmat saját szárító kamráink biztosítják: nagy tételben gyártunk!
• Faanyagainkat megtalálja az egész országban viszonteladóinknál: közel vagyunk Önhöz!
• Hajópadlóink, lambériáink csomagolása átlátszó: látni, mit tartalmaz egy köteg.
• Fontos számunkra a minőség és a környezet védelme. Ezeket belső és európai szabványrendszerünk, valamint nemzetközi minősítésünk (FSC)
együttesen garantálják.
• Többszörös Magyar Brands díjazottak vagyunk.
• Fóliacsomagolásunk a külső szennyeződéstől, kisebb mechanikai hatásoktól, sérülésektől védi az anyagot. Nagyobb tétel vásárlásánál, igény esetén
a paketteket külön fóliasapkázzuk. A fóliatekercselt kötegeket címkézzük, melyen feltűntetjük az áru jellemző adatait, vonalkódját.
• 235 fő magyar munkaerővel dolgozunk, Magyarországon gyártunk.
• Fő termékeink a hajópadló, lambéria, íves faházborító és teraszburkoló. 2018-as újdonságunk a zsindelyes falburkoló. Burkoló elemeken
túl, nagyobb vevői megrendelés esetén bármilyen egyedi mintájú profillécet, mindkét oldalon gyalult lambériát illetve hajópadlót (járó és fózolt
kivitelben), négy oldalon gyalult különböző dimenziójú terméket legyártunk.
GYALULT TERMÉKVÁLASZTÉK AZ ERDÉRT-NÉL 3-4 MÉTER HOSSZÚSÁGBAN:
• Hajópadló: Vastagság: 19, 22 (rendelésre 34, 45 mm), Szélesség: 96, 116, 146 mm
• Lambéria: Vastagság: 12,5, 16 mm, Szélesség: (72/76), 96, 116, 146 mm
• Faházborító (íves, vastag lambéria): Vastagság: 19, 22, Szélesség: 146, (170) mm
• Teraszburkoló (csúszásmentesítés): Vastagság: 22 (rendelésre 28, 34 mm), Szélesség: 146 mm
• Négy oldalt gyalult termékek: Vastagság: 12,5 - 200 mm, Szélesség: 68 - 200 mm
FAFAJVÁLASZTÉK:
• Borovi: más néven erdeifenyő. Sűrű szálszerkezetű, jellegzetesen vöröses árnyalatú, dekoratív rajzolatú fafaj.
• Luc: kisebb csersavtartalma miatt színe világosabb a Borovi fenyőnél. Sárgásfehér fájában a geszt színe megegyezik a szijácséval, így homogénebb
színvilágú felületek kialakítására alkalmas.
• Vörösfenyő: vörös színe, rajzolata egyedi és rendkívül dekoratív. Alkalmazása főként a nedvességnek, az időjárás körülményeinek erősen kitett
helyeken – ahol a tartósság és a szilárdság fontos – javasolt.
FELHASZNÁLÁS:
• Külső és belső burkolása kivállóan alkalmasak.
• Egyszerűen felhasználhatóak (lerakhatóak).
• Felhasználásuk környezetkímélő, károsanyag-kibocsátástól mentes.
• Könnyen felületkezelhetőek (lakkozás, festés).
• Dekoratívak, esztétikusak, környezetüknek kellemes hangulatot adnak.
• Szükség esetén felújíthatóak.
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HAJÓPADLÓ
FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:
• Luc: kevésbé igénybevett felületekhez.
Fózolt luc: főleg külső felületekhez (eresz), a járó luc: elsősorban belső felületekhez (vendégszoba padló).
• Borovi: nagyobb igénybevételű felületekhez, belső és külső felhasználásra mind fózolt, mind járó kivitelben (nappali).
• Vörösfenyő: erős igénybevételre (nappali), főleg külső felhasználásra (terasz, erkély).
MÉRETEK:
Vastagság

Szélesség

Hosszúság

19, 22 mm

96, 116, 146 mm (6 mm-es csappal mérve)

3-4 méter főleg 4 méter (3,0 3,6 3,9 méter)

MINŐSÉG:
• A járó felületű hajópadlót MSZ EN 13990:2004. szabvány szerinti minőségben, a fózolt hajópadlót az ERDÉRT 2005-1 szabvány szerint gyártjuk.
MINŐSÍTÉS:
• A járó felületű hajópadlót A, AB, a kültérit C-ben is, a fózolt hajópadlót A, B és C minőségi besorolásban gyártjuk.
NEDVESSÉGTARTALOM:
• Lakáson belüli fűtött felhasználásra – járó hajópadló 9±2%,
• Kültéri felhasználás – fózolt és járó hajópadló 14±2%.
HAJÓPADLÓ PROFILRAJZOK:

Járó felületű

Jelmagyarázat:
s1 – A hajópadló színlapja (felülete)
h1 – A hajópadló hátlapja		
a – Az alsó perem vastagsága		
b1 – A színlap szélessége		
bp – A profil szélessége		
fb – A csap szélessége		

Fózolt

fd
f
u
nt
nd
w
t

–
–
–
–
–
–
–

A csap vastagsága		
A fózolás mértéke
Az alámetszés mértéke
A horony mélysége
A horony szélessége
A felső perem vastagsága
Az elem vastagsága

LAMBÉRIA
FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:
• Luc: belső fal vagy mennyezet burkolására, tetőtérbeépítéseknél.
• Borovi vagy vörösfenyő: külső felületekhez, homlokzatokhoz.
MÉRETEK:
Vastagság

Szélesség

Hosszúság

12,5; 16 mm

(72/76); 96; 116; 146 mm (6 mm-es csappal mérve)

3-4 méter főleg 4 méter

MINŐSÉG:
• ERDÉRT 2005-2 szabvány szerint gyártjuk.
MINŐSÍTÉS:
• A, B és C minőségi besorolásban gyártjuk.
NEDVESSÉGTARTALOM:
• Általános nedvességtartalom: 14±2%.
LAMBÉRIA PROFILRAJZ:

Jelmagyarázat:
s1 – A lambéria színlapja (felülete)
fd – A csap vastagsága
h1 – A lambéria hátlapja
w – A felső perem vastagsága
a – Az alsó perem vastagsága
nt – A horony mélysége

b1
nd
b2
n1
bp
t
fb

–
–
–
–
–
–
–

A színlap (hasznos) szélessége
A horony szélessége
A színlap szélessége
Feszültségmentesítő horony
A profil szélessége		
Az elem vastagsága
csap szélessége
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FAHÁZBORÍTÓ (ÍVES PROFIL)
FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:
• Íves profiljából adódóan kiválóan alkalmas rönkház illetve gerendaház jellegű felületek képzésére.
• Készülhet belőle kerítés, kapu, garázsajtó, palánk és határoló fal is.
• Belső rusztikus burkolásra is használható.
• A szigorú gyártási követelményeknek köszönhetően a szálak egyszerűen és gyorsan összeilleszthetőek.
• Főként borovi fenyőből készül, rendelésre válogatott luc- és vörösfenyőből is gyártjuk.
MÉRETEK:
Vastagság

Szélesség

Hosszúság

19 és 22 mm (illetve 24, 34, 45 mm)

146 mm/(170) mm (6 mm vagy 10 mm csappal mérve)

3-4 méter főleg 4 méter

MINŐSÉG:
• ERDÉRT 2005-1 szabvány szerint készül.
MINŐSÍTÉS:
• A, B, C, a 34/45 mm-nél A, B és AB.
NEDVESSÉGTARTALOM:
• Külső felhasználásra 14±2%, (rendelésre belső felhasználásra 9±2%)
ÍVES FAHÁZBORÍTÓ PROFILRAJZ:

Jelmagyarázat:
s1 – A íves profil színlapja (felülete)
h1 – A profil hátlapja		
a – Az alsó perem vastagsága		
b1 – A színlap szélessége		
bp – A profil szélessége		
fb – A csap szélessége		

fd
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–
–
–
–
–
–
–

A csap vastagsága		
Az ív vastagsága
Az alámetszés mértéke
A horony mélysége
A horony szélessége
A felső perem vastagsága
Az elem vastagsága

TERASZBURKOLÓ
CSÚSZÁSMENTESÍTŐ MIKROBORDÁVAL
FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS: Főleg borovi, rendelésre luc és vörösfenyőből is gyártjuk. Elsősorban kültéri járófelületek burkolásához
(teraszok, tornácok, stégek, lépcsők, lépegető lapok, kerti dobogók, stb.), de készülhet belőle kerítés és korlát is.
MÉRETEK:
Vastagság

Szélesség

Hosszúság

19; 22 mm (rendelésre 24, 28, 34, 45 mm)

146 mm

3-4 méter főleg 4 méter

MINŐSÉG: ERDÉRT 2005-1 szabvány szerint készül.
MINŐSÍTÉS: A, B, (vörösfenyő AB is) illetve az ezekből kikerülő C minőségben.
NEDVESSÉGTARTALOM: Kültéri felhasználásra 14±2%. (rendelésre fűtött beltéri felhasználás esetén 9±2%)
TERASZBURKOLÓ PROFILRAJZ:
Jelmagyarázat:
Vastagság: 22 mm (rendelésre 34, 45 mm)
Szélesség: 146 mm

EGYÉB GYALULT TERMÉKEK
KÉT LAPON GYALULT TERMÉKEK:
Főleg szélezetlen Borovi fűrészáruból, elsősorban rusztikus kerítések kialakításdához.

NÉGY OLDALT GYALULT TERMÉKEK:
Négy oldalon gyalult, lekerekített élű termékek. Különböző takarásokhoz, sima felületek képzéséhez, valamint vastagságából adódóan galériák
kialakításához, padok készítéséhez is kitűnően alkalmas. Kapható különböző hosszúságban, egyedi méretekben.
FAFAJ:
Luc, Borovi, Vörösfenyő.
Jelmagyarázat: t – az elem vastagsága

b – a profil szélessége

R – a lekerekítés sugara
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ZSINDELYES
FAHÁZPROFIL
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI FALBURKOLÁSRA
Ajánljuk teraszok, erkélyek, kerti konyhák, tároló épületek, kerti házak falazatához, palánkokhoz, villanyóra szekrények ajtajaihoz, vagy tetszőleges kül- és
beltéri függőleges felületek burkolására. Kialakításának köszönhetően elvezeti a vizet, így a hagyományos lambériához képest tartósabb burkolatot képez.
MÉRETEK:
Vastagság

Szélesség

Hosszúság

21 mm

145 mm (csappal mérve)

3-4 méter főleg 4 méter

MINŐSÉG:
• ERDÉRT szabvány 2018-1-L-H szerint készül.
MINŐSÍTÉS:
• A és B.
NEDVESSÉGTARTALOM:
• 14±2%.
ERDÉRT ZSINDELYES FALBURKOLÓ PROFILRAJZA

Jelmagyarázat:
s1 – A zsindely színlapja (felülete)
h1 – A zsindely hátlapja		
a – Az alsó perem vastagsága		
a1 – Könnyítési vastagság		
bp – A profil szélessége		
fb – A csap szélessége		
fd – A csap vastagsága		

r
u
nt
nd
w
t
h

–
–
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–
–
–
–

A lekerekítés mértéke
Az alámetszés mértéke (a hornyolt oldalon megengedett)
A horony mélysége
A horony szélessége
A felső perem vastagsága
Az elem vastagsága
Felfekvési hossz

Az Ön közelében
lévő viszonteladóinkról
termék elérhetőségéről
érdeklődjön
Facentrumainknál!

SZÁMÍTHAT RÁNK!
WWW.ERDERT.HU
WWW.LAMBERIA.HU
WWW.HAJOPADLO.HU

ERDÉRT-Tuzsér Zrt.
4623 Tuzsér, Külterület
Telefon: +36 45 541 110
Fax: +36 45 541 119
E-mail: info.tuzser@erdert.hu
Nyitvatartás: H-P: 7:10-15:30-ig

ERDÉRT-Tuzsér Zrt. Budakeszi Facentrum
2092 Budakeszi, Pátyi út 57.
Tel: +36 23 451 806
Fax: +36 23 457 806
E-mail: info.budakeszi@erdert.hu
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:00-ig

ERDÉRT-Tuzsér Zrt. Debreceni Facentrum
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 4/b.
Tel: +36 52 249 496, +36 52 249 497
Fax: +36 52 249 495
E-mail: info.debrecen@erdert.hu
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30-ig,
Szombat: 7:30-tól 12:00-ig

ERDÉRT-Tuzsér Zrt. Békéscsabai Facentrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 94-96.
Telefon: 06 66 436 936, 06 66 438 702
E-mail: info.bcsaba@erdert.hu
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30-ig
Szombat: 8:00-12:00-ig

