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01 A VÁLLALAT
A PENTA-FLOOR egy 2015-ben alapított, fa
padlóburkolatokat gyártó vállalat.
Székhelye Románia nyugati részén, a Temes megyei
Csák (Ciacova) településen található, kevesebb,
mint 30 km-re Temesvártól.
A PENTA-FLOOR-t fa padlóburkolatok gyártása
céljából hoztuk létre és az innovatív megoldások
folyamatos tanulmányozásának és kutatásának
köszönhetően alig két év leforgása alatt új
fogyasztói igényeket megcélozva fejleszteni és
bővíteni tudtuk termékpalettánkat.
A létszám bővítésével és a különböző felületkezelési
és
famegmunkálási
eljárásokban
járatos
szakemberek bevonásával a PENTA-FLOOR tovább
növelte késztermékeinek típusát és fejlesztette
fafeldolgozói tevékenységét. Jelenleg a PENTAFLOOR kész padlólapokat gyárt és forgalmaz.
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történetünk
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A PENTA-FLOOR egy csaknem 5 hektáros
területen folytatja gyártói tevékenységét . Ez a
terület kisebb termelési egységekre van felosztva,
amelyek mindegyike egy-egy speciális művelet
elvégzéséhez van berendezve és felszerelve, ezek:
fa elemek és lemezek vágása, nyírfa vágása és
összeillesztése, préselés, profilírozás, mérés és
hitelesítés, csomagolás, tárolás vagy strukturálás,
gyalulás,
törőcsiszolás,
olajos/viaszos
felületkezelés vagy lakkozás.
A PENTA-FLOOR raktárában nyírfából, friss
tölgyfából és régi tölgyfa gerendákból vagy
velencei cölöpökből készült lapokat tárolunk.
Rendelkezünk továbbá szárítókemencével és egy
brikettáló géppel; ez lehetővé teszi, hogy
önellátóak
legyünk,
természetesen
és
gazdaságosan fűtsük a helyiségeinket, egyúttal
csökkentsük a hulladéktermelést.

gyártói
tevékenységünk
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exkluzivitás és
érték
LINEA VECCHIE TRAVI - EFFETTO SETA

“Vecchie travi” a kereskedelmi elnevezése a régi tartógerendákból készült
parkettáknak. Ezt a típusú parkettát különösen meleg, intenzív szín
jellemzi, felületén csomók, rések, kisebb-nagyobb repedések
tanúskodnak a régmúlt eseményeiről.
A színek és árnyalatok sokfélesége varázsolja igazán egyedivé ezeket a
termékeket; hasonlóak ugyan, de mégsem találunk közülük két teljesen
egyformát. Exkluzivitásuk az értékük.
2 RÉTEGŰ– KÉT RÉTEGŰ RÉTEGELT PARKETTALAP
“VECCHIE TRAVI” TÖLGY PADLÓLAP 4,0 mm + exterior nyírfa rétegelt lemez
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“VECCHIETRAVI” TERMÉKCSALÁD BARRIQUE HATÁS
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“VECCHIE TRAVI” TERMÉKCSALÁD – BARRIQUE HATÁS – FRANCIA HALSZÁLKA
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4 OLDALON FÓZOLT
KÖRBEN VÉGIG
KLIKKES KIALAKÍTÁS

KEMÉNYFA, 4,5 MM TÖLGY

15x170/200x800/2420 mm
LAKKOZOTT

15x170/200x800/2420 mm
OLAJJAL KEZELT

15x120/140x500/900 mm
FRANCIA HALSZÁLKA
LAKKOZOTT
15x120/140x500/900 mm
FRANCIA HALSZÁLKA
OLAJJAL KEZELT

Selyemfényű, strukturált
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Selyemfényű), strukturált
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Selyemfényű), strukturált
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Selyemfényű), strukturált
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált

EXTERIOR NYÍRFA
RÉTEGELT LEMEZ
TARTÓRÉTEG

Tartóréteg: nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, fózolt, csomagolt termék
Made in Europe

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE Tűzzel
szembeni viselkedés: DFL –S1 (ha felületkezelt) Fire reaction Dfl –s1 (if varnished)
CARB - EPA Tanúsítvány - CARB - EPA Regulation

Cherry, strukturált
* lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

Formaldehid kibocsátás: E1 – Formaldehyde
Térfogattömeg –Volumetric mass: 700 ± 50 kg/m3
Hőállóság – Thermical resistance: 0,06 m2 K / W

• Dupla sörtéjű kefével strukturálva, ami háromdimenziós hatást kelt és kiemeli a fa
természetes erezetét.
• Környezetkímélő: a felületmegmunkáláshoz nem használunk illékony szerves
vegyületeket (VOC), kizárólag természetes alapanyagú lakkokat/olajokat.
• Tökéletesen pontos illeszkedés, amit a keményfa felület alatti tartóréteg biztosít.
• A keményfa és a tartóréteg között vinyl ragasztó biztosítja a padló megfelelő
szilárdságát.
• 4,0 mm névleges vastagságú keményfa.

MEGJEGYZÉS:
-Újrahasznosított fáról lévén szó, a szélesség méretek kismértékben eltérhetnek, és a
megrendeléseket minden alkalommal külön hagyjuk jóvá, a
rendelkezésre álló alapanyagok függvényében.
-Igény esetén lehetőség van egyedi szélességű és hosszúságú padlólapok legyártására (a maximális
méret 290x3000)

KIEGÉSZÍTŐ FELÜLETKEZELÉSEK: TÖRŐCSISZOLÁS, KÉZZEL GYALULT SZÉLEK

minőség és precíz kivitelezés
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egyedi, különleges
padlózat

Egyedi és rendkívül különleges parketta, amely a világ legszebb városának
történetéből csempész be egy darabot az Ön otthonába. A parketták valódi
velencei cölöpökből készülnek. Olyan tölgyfa cölöpökről van szó, amelyek a
lagúnák vizében töltött hosszú évek során ki voltak téve az árapály jelenség
okozta eróziónak és a hajóférgek által fúrt lyukaknak – ezek az apró tengeri
puhatestűek egyedi mintákat és rajzolatokat véstek a fába.
Garantáljuk, hogy e padlólapok biztosan Velence lagúnáiból származnak.
2 RÉTEGŰ –KÉTRÉTEGŰ RÉTEGELT PARKETTALAP
“BRICCOLE DI VENEZIA” 5,0 mm + exterior nyírfa rétegelt lemez

“elhozza otthonába a világ
legszebb városát”
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4 OLDALON FÓZOLT

MEGMUNKÁLÁS TÍPUSA

16x140/290 (in multilarghezze)
x800/2420mm
LAKKOZOTT

16x140/290 (in multilarghezze)
x800/2420mm
OLAJJAL KEZELT
16x120/140x500/900 mm
FRANCIA HALSZÁLKA
LAKKOZOTT
16x120/140x500/900 mm
FRANCIA HALSZÁLKA
OLAJJAL KEZELT

Selyemfényű, strukturált
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Effetto seta spazzolato
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Effetto seta spazzolato
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált
Effetto seta spazzolato
“Holdfelszín”, strukturált
Barrique, strukturált
Cherry, strukturált

* * lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

• Dupla sörtéjű kefével strukturálva, ami háromdimenziós hatást kelt és kiemeli a fa
természetes erezetét.
• Környezetkímélő: a felületmegmunkáláshoz nem használunk illékony szerves
vegyületeket (VOC), kizárólag természetes lakkokat/olajokat.
• Tökéletesen pontos illeszkedés, amit a keményfa felület alatti tartóréteg biztosít.
• A keményfa és a tartóréteg között vinyl ragasztó biztosítja a padló megfelelő
szilárdságát.
• 5,0 mm névleges vastagságú keményfa.

KÖRBEN VÉGIG
KLIKKES KIALAKÍTÁS

KEMÉNYFA
5,0 mm tölgy
EXTERIOR NYÍRFA
RÉTEGELT LEMEZ
TARTÓRÉTEG

Tartóréteg: exterior nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, fózolt, csomagolt termék
Made in Europe

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE
Tűzzel szembeni viselkedés: DFL – S1 (ha felületkezelt) Fire reaction DFL–S1 (if varnished)
CARB - EPA Tanúsítvány – CARB - EPA Regulation
Formaldehid kibocsátás: E1 – Formaldehyde
Térfogattömeg – Volumetric mass: 700 ± 50 kg/m3
Hőállóság – thermical resistance: 0,06 m2 K / W

• MEGJEGYZÉS:
• -Újrahasznosított fáról lévén szó, a szélesség méretek kismértékben eltérhetnek, és a
megrendeléseket minden alkalommal külön hagyjuk jóvá, a rendelkezésre álló
alapanyagok függvényében.

• -Igény esetén lehetőség van egyedi szélességű és hosszúságú padlólapok legyártására (a
maximális méret 290x3000)

KIEGÉSZÍTŐ FELÜLETKEZELÉSEK: TÖRŐCSISZOLÁS, KÉZZEL GYALULT SZÉLEK
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tartós, nemes és természetes
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VECCHIE TRAVI & BRICCOLE VENEZIANE
TERMÉKCSALÁD

SELYEMFÉNYŰ
OLAJJAL KEZELT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO

SELYEMFÉNYŰ
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO

CHERRY
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO

BARRIQUE
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO

HOLDFELSZÍN
(TERRA DI LUNA)
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO
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Tegye egyedivé a parkettáját
speciális felületkezeléssel!
STRUKTURÁLÁS
A parketta felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A
lágyabb részek kikefélése kihangsúlyozza a fa
természetes erezetét.

ANTIKOLÁS (SZÚRÁGTA HATÁS)
Ez a fajta megmunkálás egy nagyon különleges textúrát eredményez,
kopottas és karakteres megjelenést adva a parkettának.

FŰRÉSZELT FELÜLET
Ezzel a megmunkálással fűrészelt hatást érünk el, a kapott
textúra kiemeli a fa természetes szépségét.

TÖRŐCSISZOLÁS (“SBOTTATURA”)
A parketta felületének és széleinek szabálytalan csiszolása,
amellyel a régi padlóburkolatokra jellemző tipikus
hullámos hatás érhető el.

GYALULÁS
Ez a kézi megmunkálás inkább a parketta felületén képez
hullámosságot, bemélyedéseket és egyenetlenséget,
hangsúlyosabbá téve a parketta rusztikusságát.
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a környezetbarát
parketta

WSF – SAINT TROPEZ COD.9

A WSF padlólapok valódi fából készülnek, ezért hagyományos parketta hatását
keltik; nincs két azonos lap és kellemes, meleg érzetet érzetet biztosítanak. A WSF
egy környezetbarát parketta, tervezése és kivitelezése során optimalizáltuk a
természet által biztosított becses alapanyag, a FA felhasználását. Minden
ragasztóanyagunk környezetbarát, mérgező anyagot egyik sem tartalmaz (vinyl
D4). A WSF magas minőségi szintjét laboratóriumi vizsgálatok bizonyítják.
Alkalmas fűtött és hűtött aljzatokra történő lerakáshoz. Környezetbarát,
formaldehid és pentaklórfenol tartalma irreleváns, mivel jóval a megengedett
határérték alatt van. A WSF kíméli a környezetet, a fákat és az erdőket, előállítása
során maximálisan felhasználjuk a rendelkezésre álló alapanyagokat, így
kevesebb fára van szükségünk, mint a hagyományos parketták esetében.
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WSF DA MM 14/3 • Pavimento da 14 mm di spessore totale composto da supporto in multistrato di betulla e 3 lamelle da
1mm di rovere, finitura con vernice ad altissima resistenza meccanica.
14/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm
Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
14/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm
Milano, Londra, Parigi, Madrid
Berlino, Lisbona
Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

14/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm
14/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm
WSF 3 mm • 3 mm vastagságú padlólap, amely 3 db 1 mm-es tölgyfa lamellából áll, a felületkezelés rendkívül nagy
mechanikai szilárdságú lakkozással történik, ideális parkettázáshoz meglevő burkolatra, parketta felújításhoz vagy
lambériához.
3/3 x 140 x 800 / 1500 mm

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

3/3 x 140 x 800 / 1500 mm

Milano, London, Parigi, Madrid Berlino,
Lisbona

3/3 x 190 x 800 / 2420 mm
3/3 x 190 x 800 / 2420 mm

Berlino, Lisbona
Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

14/ 3 x 230 x 800 / 2420 mm
14/ 3 x 230 x 800 / 2420 mm

Milano, Londra, Parigi, Madrid

lakkok és ragasztók

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino,
Lisbona

WSF A SPINA

WSF 8/1 mm • 8 mm vastagságú padlólap, amely nyírfa rétegelt lemezből készült tartórétegből és 1 mm-es tölgyfa
lamellából áll, a felületkezelés rendkívül nagy mechanikai szilárdságú lakkozással történik.
8/ 1 x 140 x 800 / 1500 mm

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

8/ 1 x 140 x 800 / 1500 mm

Milano, Londra, Parigi, Madrid
Berlino, Lisbona
Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo Milano,
Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisbona

Berlino, Lisbona

• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát
• 4 oldalán enyhén fózolt.
• Minden típusát strukturált kivitelben szállítjuk.

• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát lakkok és ragasztók
• 4 oldalán enyhén fózolt.
• Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.

8/ 1 x 190 x 800 / 2420 mm
8/ 1 x 190 x 800 / 2420 mm

Milano, Londra, Parigi, Madrid

8/ 1 x 140 x 500 / 900 mm
8/ 1 x 140 x 500 / 900 mm

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
Milano, Londra, Parigi, Madrid

10/ 3 x 140 x 500 / 900 mm
10/ 3 x 140 x 500 / 900 mm

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

Berlino, Lisbona

Milano, Londra, Parigi, Madrid
Berlino, Lisbona

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo

14/ 3 x 140 x 500 / 900 mm
14/ 3 x 140 x 500 / 900 mm

Milano, Londra, Parigi, Madrid
* * lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

2 RÉTEGŰ KÉSZPARKETTA SZERKEZETE

• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát lakkok és ragasztók
• 4 oldalán enyhén fózolt.
• Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.
WSF DA MM 10/3 • Pavimento da 10 mm di spessore totale composto da supporto in multistrato di betulla e lamelle di
rovere da 1 mm, finitura con vernice ad altissima resistenza meccanica.

10/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm
10/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm

10/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm
10/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm

Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino,
Lisbona
Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
Milano, Londra, Parigi, Madrid
Berlino, Lisbona

• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC), környezetbarát
lakkok és ragasztók
• 4 oldalán enyhén fózolt.
• Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.

tartós, nemes és
természetes
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A rétegelt padlók rendkívüli előnyöket biztosítanak
- lerakásuk gyors és egyszerű a már meglevő aljzatokra isi
- rendkívül rugalmas járófelület
- csak a fa tud ilyen meleget adni
- nincs kellemetlen szag és lakkozás a lerakásakor
Tartóréteg: fenolbevonatos nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, mikrofózolt, csomagolt termék
Made in Europe

4 oldalon
csaphotrony

1. réteg furnér lemez
composto
ragasztás
p

vinyl
D4 osztály

enyhe
fózolás az
oldalakon
tartóréteg
exterior
nyírfa
rétegelt
lemez
2. réteg
furnér
lemez

3. réteg
furnét
lemez

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE
Tűzzel szembeni viselkedés: DFL–S1 (ha felületkezelt) – Fire reaction DFL –S1 (if varnished)
CARB - EPA Tanúsítvány – CARB - EPA Regulation
Formaldehid kibocsátás: E1 – Formaldehyde
Térfogattömeg – Volumetric mass: 700 ± 50 kg/m3
Hőállóság – thermical resistance: 0,06 m2 K / W
MEGJEGYZÉS:
-Tűzállóság (lakkozott): igény esetén
-Ha víz éri, megdagadhat
-Felületkezelés olajjal vagy lakkal
- Padlófűtés esetén is lerakható
-Úszó vagy ragasztott parkettalerakás
-4 oldalán csap-horony csatlakozással
-Formaldehid és fenol kibocsátástól mentes
-Nem áll fenn allergia veszélye

IGÉNY ESETÉN SZÍNMINTA ÉS ELTÉRŐ FORMÁTUM
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széles választék
minden környezethez

MILANO

MADRID

STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 1

STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 4

LONDRA

LISBONA

STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 2

STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 7

MONZA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 6

PARIGI
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 3

BERLINO
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 5
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VALENCIA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 8

SAINT-TROPEZ
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 9

OSLO
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 10
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SZEGÉLYLÉCEK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

• Rétegelt lemezből készült panelek

SZEGÉLYLÉCEK

• Tölgyfa a lambériákhoz és falburkolatokhoz
• Igény esetén más fafajtákból is
• Igény esetén egyedi formátumok
• A parketta és a lambéria Összehangolt felületkezelése és lakkozása
• 4 oldalán nút/nút marás
• Az illesztéshez csapok

LAKKOZOTT, FURNÉROZOTT, HOSSZÚSÁGA 2400 mm
KERESZTMETSZET

70 x 10 mm
82 x 13 mm
STANDARD FORMÁTUMOK (szálirányos hosszúság x szélesség)

1200 x 2400 mm
600 x 2400 mm
400 x 2400 mm
200 x 2400 mm

2400 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
600 x 1200 mm
400 x 1200 mm
200 x 1200 mm

2400 x 600 mm
1200 x 600 mm
600 x 600 mm
400 x 600 mm
200 x 600 mm

2400 x 400 mm
1200 x 400 mm
600 x 400 mm
400 x 400 mm
200 x 400 mm

2400 x 200 mm
1200 x 200 mm
600 x 200 mm
400 x 200 mm
200 x 200 mm

FELÜLETKEZELÉS

FEHÉR LAKK
NYERS TÖLGY4
LAKKOZOTT TÖLGY/ÁTLÁTSZÓ OLAJ
TÖLGY SZÍNSKÁLA SZERINTI SZÍNEK
PÁCOLT TÖLGY
TÖLGY FESTETT MINTA

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK ÉS TARTOZÉKOK
• NEDVESEDÉSGÁTLÓ

• POLIETILÉN FÓLIA, 2/3 mm vastag
• HANGSZIGETELŐ LAP párazáró réteggel (20 dB)
• HANGSZIGETELŐ LAP (22dB), 4 mm vastag
•ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT / LAKKOZOTT PARKETTÁKHOZ
•INTENZÍV TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT / LAKKOZOTT PARKETTÁKHOZ
•TERMÉSZETES OLAJ AZ OLAJJAL KEZELT PARKETTÁK KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
•FIXÁLÓ OLAJ AZ OLAJJAL KEZELT PARKETTÁK VÍZLEPERGETŐ KÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSHOZ
•NEM TOXIKUS KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ 9+1 Formaldehidet nem tartalmaz
•EGYKOMPNENSŰ RAGASZTÓ KÉSZPARKETTÁKHOZ
•VINYL RAGASZTÓ

gratulálunk a
padlójához
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A FA OSZTÁLYOZÁSA

OLASZ HALSZÁLKA

DIAGONÁL SZEGÉLLYEL
ÉS KERETTEL

MAGYAR HALSZÁLKA

EGYENLETES KÖTÉS

Bármely tulajdonság méretbeli vagy minőségi korlátozás nélkül megengedett,
amennyiben nem csökkenti a fa padlóburkolat szilárdságát és kopásállóságát. Az
egészséges szijács a hátoldalon megengedett, egészen a csap illeszkedésének
felső szintjéig, a hordozófelületre meghatározott korlátozásoktól függetlenül. Az
anyag minőségét 45%-nál nem alacsonyabb és 65%-nál nem magasabb
páratartalom esetén garantáljuk.
Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.
C

FRANCIA HALSZÁLKA

SZABÁLYTALAN KÖTÉS

04 SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK
A létszám bővítésének és a különböző famegmunkálási és felületkezelési
eljárásokban nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakemberek bevonásának
köszönhetően a PENTA-FLOOR növelte késztermékeinek típusát és a standard
parketták mellett halszálka mintás, moduláris és formatervezett padlókat,
továbbá lépcsőket, kiegészítő elemeket és lakberendezési tartozékokat is gyárt.
A PENTA-FLOOR hozzáadott értéke a személyre szabott termékekben és az
egyedi megmunkálásokban és felületkezelésekben rejlik.
Néhány példa: strukturálás, gyalulás, törőcsiszolás, antikolás, fűrészelés,
olajos/viaszos kezelések, lakkozás, reagensekkel, minta szerint.

nagy tapasztalat a fa megmunkálásában és felületkezelésében
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személyre
szabott megoldások
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PENTA FLOOR S.R.L
STRADA GHILADULUI NR.1
307110 CiACOVA, JUD. TiMiS - ROMANiA
TEL +40 721711052
INFO@PENTA-FLOOR.COM
WWW.PENTA-FLOOR.COM

