Ez a mestermű

A természetes fa értékei
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Ez a mestermű

UV lakk natúrmatt
FACHWERK furnér 0,9 mm
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fekete flíz
a természetes
repedések
alábélelésére, a
különleges öreg fa
megjelenés elérése
érdekében

FACHWERK – Fa, a maga legtermészetesebb megjelenési formájában és
karakterjegyeivel, ami kizárólag ennél a kollekciónál létezik!
A Fachwerk furnér markáns megjelenése érdekében a tölgy bélrészét
dolgozzuk fel furnérként, melynek során kb. 0,9 mm vastagságúra vágjuk
azt.
A HGM Fachwerk terméke alapjaiban megtartja a fa felület karakteres,
öreg fa struktúráját. Aki egy FACHWERK terméket választ, az olyan fajta
fa mellett dönt, amely az azonos építészeti stílusú épületekben is
megtalálható: a göcsök, a rajzolatok, a repedések, a szín-, és strukturális
eltérések mind-mind szándékosak és az öreg fa karakterének
természetességét tükrözik vissza.

A FACHWERK Furnér jellemzői:
Az alábbi részletfotókon láthatja a FACHWERK furnér tipikus jellegzetességeit. Az ágkitörésektől és a repedésektől kezdve, az egy felületen belül
hangsúlyosan látható színeltérésekig tart a fa természetes érzete. Felülettől függően (Natur, Bronze, Titan) a jellemzők jobban, vagy kevésbé
hangsúlyosak. Ezek azonban minden esetben szándékosak és megfelelnek a FACHWERK kollekció jellemzőinek.

Benőtt göcs

Kitört göcs

Repedés

"Tükrösödésnek" nevezzük a fában
előforduló többnyire világos és fényes,
vagy csillámló helyeket , amit a
keresztben elvágott geszt okoz. Ezek
többnyire a tölgy furnérnál előforduló
abszolút természetes jegyek.
Tudatos játék a színekkel a
furnér összeállításánál.

Tölgy „tükrösödés“.

Mivel a furnért nem csiszolják,
hanem vágják, ezért a felületen
keresztirányú lenyomatok
láthatóak, melyek nem
kiküszöbölhetőek.
Lehetséges a színeltérés az
ajtólap és a tok között.

A furnérvágás lenyomatai.

A felület furnérrétegének
vastagsága és a farostok repedései
miatt, az ajtó élénél egyenetlen
lehet a furnér széle. Ez szándékosan
jellemző a karakteres FACHWERK
furnér megjelenésére.
A tokborítás és a tokmag közötti szín,- és
rajzolatbeli különbségek szándékosak.

Előfordulhat egyenetlen furnérszél az
éleknél.

Gyártás és különlegességek

FACHWERK Natur

FACHWERK Natur
A FACHWERK Natur felületnél a
furnér színe változatlan marad.

FACHWERK Natur keresztirányú

FACHWERK Bronze
A Bronze színtónus eléréséhez "megfőzzük" a fát. A farostokat
tartósan hevítik a forró vízben, így érik el a kívánt öreg fa
színárnyalatot. A furnér vágásától függően a színspektrum
különbözően érvényesül. Különösen a növésből fakadó „érdes“
furnérterületek lehetnek világosabbak az egyenletesebb
részekhez képest. Az érdes felületet a farostok főzés általi
kiegyenesedése okozza.

FACHWERK Bronze

FACHWERK Bronze keresztirányú

FACHWERK Titan
A Titan szín előállítása egy speciális eljárás során mosódik
bele a furnérba. Mivel a fa természetes anyag, ezért a
növekedéséből fakadó színeltérések láthatóak a felületen.

FACHWERK Titan

FACHWERK Titan keresztirányú

Kétszárnyú keresztfurnérozás - a furnérok együtt futása
Az egyszárnyú ajtóknál használt furnérválogatás technológia (több ajtó
ugyanabból a furnérkötegből) a kétszárnyú ajtóknál a furnérok
sokszínűsége miatt nem lehetséges. Azaz, a két ajtószárny felületén a
furnérfelület nem tud együtt futni.
A furnérválogatás technológia a Fachwerk ajtóknál egyébként sem
valósítható meg, mert minden egyes ajtó megismételhetetlen, és
másolhatatlan, egy igazi unikum.

HGM és BARTELS FACHWERK-Furnér

Valódi fa felület
csiszolás nélkül, matt
lakkozással.

Valódi fa felület csiszolás
nélkül, matt lakkozással,
utólagos dombornyomással.

A fa maga a természet harmóniája.
Soha nem unalmas vagy egyhangú ; a környezet, ahol nőtt,
meghatározza a színét és a struktúráját, és minden furnérdarab a fa
életét mutatja meg nekünk.
Ebben rejlik a fa igazi vonzereje.

Szállítási határidő 120 év

P

"

Lieferzeit 120 Jahre "

Egy fa nem máról holnapra nő meg. Sok időre van szüksége, amíg egy gyenge sarjból erős és hatalmas fává válik.
Amit pedig ma elültetünk, leginkább csak az unokáink fogják látni. Éppen ezért nagyon fontos a felelősségteljes
és fenntartható bánásmód ezzel a különlegesen nemes alapanyaggal.
Családi vállalkozásként hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az életminőségünket a jövőben is megőrizhessük. Ezért a fa
alapanyagainkat kizárólag újratelepíthető forrásokból szerezzük be.
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