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Ismerje meg a telített fa előnyeit! 
 

A kertek élővilágának a növények, így a fák is, szerves részét képezik. A faanyag az egyik legősibb 

építőanyag, mely rendkívüli népszerűségét részben természetes szépségének, illatának, valamint könnyed 

megmunkálhatóságának köszönheti. Ha Önnek is fontos a természetesség és egyediség, akkor válassza 

telített fából készült termékeinket, melyek időtálló, természetes és gondozásmentes megoldást nyújtanak az 

Ön kertjébe is. 

Mi is a telített fa? 

A telített fa magas nyomású telítéssel készült faanyag, mely a speciális gyártási technológiának 

köszönhetően védettséget élvez a féregkárok és a korhadás ellen.  

 

 

 



2. 

 

A telített fa előnyei 

Modern gyártási technológia: Az új gyártási technológiának köszönhetően a telített fából készült termékek 

kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek.  

Tartósság és gondozásmentesség: A telített fa termékek maradandóan tartósak és gondozásmentesek. Ápolás 

és felületkezelés nélkül hosszú ideig megőrzik szépségüket. 

Gazdaságosság: A telített fából készült termékek, gazdaságosabbak a felületkezelt fánál és hosszabb ideig 

tartanak. 

Biztonságosság: A telített fa termékek természetesek és biológiailag ártalmatlanok a környezetre. 15 éves 

garanciát korhadás, gomba- és féregkárok ellen kizárólag az általunk forgalmazott, minőségi 

faanyagok használata esetén tudjuk biztosítani. 

Természetesség: A borovi fenyő természetes mintázata és erezete különleges, természetes hatást kölcsönöz a 

végterméknek. Természetes szépségüknek köszönhetően a telített fa termékek széleskörű felhasználást 

tesznek lehetővé.   

Minőség: A gyártás során prémium minőségű borovi fenyőből készülnek a termékek. 

Idővel egyre csak szépül:  A fenyő az évek során ,,beérik”, akárcsak a jó bor, éppen ezért a borovi fenyő 

kiváló választás a kerítés építéshez is. A fenyő változása nem hátrány, éppen ellenkezőleg: idővel nemesedik 

és érettebbé válik.  

 

Festés, pácolás: Igény szerint a telített fa fapáccal utólagosan is pácolható, színezhető nem vizes alapú, 

vastagon fedő páccal. 

Garancia: Telített fa termékeinkre 15 év gyártói garanciát biztosítunk.  
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Hogyan történik a faanyag telítése? 

A gyártási folyamat kezdetén a fa egy autoklávba kerül, ahol vákuumos előkezeléssel eltávolítják belőle a 

nedvességet. Az eltávolított nedvesség helyére speciális biológiai favédő oldat kerül, amely biztosítja a 

későbbiekben a faanyag hosszú távú külső- és belső védelmét a korhadás és féregkárok ellen. A szert erős 

nyomással préselik át a faanyag szíjács részének teljes keresztmetszetében. Az eljárás során a fa szerkezete 

nem sérül, viszont fizikai tulajdonságai megmaradnak. A folyamat utolsó lépéseként a faanyag vákuumos 

utókezelésen esik át. 

*A telítés az Európai elvárásoknak és előírásoknak megfelelően történik. 

 

 

 

 

 

 


