TEAKFA
KERTI BÚTOROK

TA RTALOM

Kedves Olvasó!
Cégünk 1996-ban indította útjára a hazánkban vadonatújnak számító,
különleges terméket, a teakfából készült kerti bútort.
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Valójában csak Magyarországon számít újdonságnak, a világon mintegy
200 éve ott áll golfpályákon, kastélykertekben, botanikus kertekben,
parkokban, tengerpartokon, hajófedélzeten, a híresen szép angol kertekben...
A kert mindig is az emberi kultúra fontos része volt, és ma is az.
Szomorú tény, hogy új ház építésekor Japánnal (20%) és NyugatEurópával (10%) szemben Magyarországon a teljes építési költségbô1
csak 0–3%-ot szánunk kertépítésre, a kert díszleteire. Reméljük, hogy
pozitív változáshoz járulhatunk hozzá ezzel a szép termékkel és általa
gazdagodhat a honi kertkultúra is.
Hiszen a bútor meghatározó eleme a kert hangulatának. Ha helyét,
formáját, anyagát jól választjuk meg, akkor nem pózol, nem harsog,
hanem funkciót sugároz, és hívogat akár egész évben – „illatos tavaszi
zsongásban, harsány napsütésben, hûs nyáréjen, ôszi lombhulláskor,
téli szikrázó ég alatt...”
Mint a Stella Garden teakfa bútorok.
Helyezkedjen el ezeken a szép vonalú székeken, padokon. Tapasztalja
meg, hogy az ülômagasság, a háttámla dôlésszöge, a karfák állása,
a fafelület finomsága együtt teremtik meg azt a harmóniát, kényelmet,
amire talán mindig is vágyott.
Újabb és bôvebb katalógusunk bemutatja a Stella Garden kollekció
darabjait, de szeretné inspirálni is Önt. Ötleteket adni egy oly garnitúra
összeállításához, mely végre kifejezi életstílusát és szebbé, természetközelibbé teszi életterét.
Szeretettel várjuk Önt bemutatótermeinkben.
Pelle Péter

Zsengellér Péter

cégvezetô

cégvezetô

England asztal (006E) és Snick szék (012A)
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Steamer nyugágy (009A)

MIÉRT TEAKFÁBÓL?
A teakfa a világon mindenütt a kerti bútorok ideális
faanyaga. Egyenletes, tömör szövete, gyönyörû
világosbarna színe és kivételes tartóssága tette népszerûvé.
Elhasználhatatlan,
rendkívül
ellenálló
trópusi
keményfa. Egyedülálló tulajdonsága, hogy más
faanyagokkal szemben károsodás, vetemedés, repedés
és korhadás veszélye nélkül lehet kint hagyni a
szabadban. Sima felülete sohasem szálkás és a fém és
mûanyag bútorokkal szemben a forró nyári napokon
sem melegszik át, nem tapad a bôrünkhöz.
Nagyon magas természetes olaj- és kovasavtartalma
miatt kezeletlenül is ellenáll minden farontó bogárnak,
gombának, így akár egész évben ott állhat kertjében –
esô, hó, jég nem árthat neki.
Míg él, nem hagyja cserben.
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Fiatal teakerdô

A Tectona Grandis teakfa legfontosabb tulajdonságai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

trópusi keményfa
tömör és egyenletes szövettel rendelkezik
nagyon magas a rostok közötti olajtartalma
rendkívül tartós és hosszú életû
vegyszerekkel, savakkal szemben ellenálló
kártevôkkel szemben ellenálló
gombákkal szemben ellenálló
nem károsítja esô, hó, fagy, nap
nem vetemedik
nem korhad
nem gyúlékony
nem szükséges kezelni
jól megmunkálható
szép aranybarnás szín
ellenôrzött ültetvényeken nevelt

A t e a k f a á p o l á s a és t i s z t í t á s a
A teakfa különleges tulajdonságainak
köszönhetôen semmilyen kezelés vagy
ápolás nem szükséges ahhoz, hogy évtizedeken át megôrizze szépségét.
A Stella Garden teakbútorok természetes
faanyagból készülnek, ezért nincs két
pontosan egyforma darab. Az erezetben
és a színárnyalatban jelentkezô
különbségek azonban a természetes fény
hatására fokozatosan eltûnnek.
Európai éghajlati viszonyok mellett a
teakbútorok egy éven belül lágy, ezüstös
árnyalatúvá patinásodnak.
OLAJOZÁS
A teakfa kezeletlenül is idôtálló és
formatartó.
Sokak számára az új teakbútor
aranybarna színei tetszenek, másoknak a
kezeletlenül használt teakfa ezüstös
patinája jelent vonzerôt.
Azok számára, akik szeretnék, ha a fa
megôrizné eredeti színeit, a következô
eljárást ajánljuk, de újra hangsúlyozzuk,
hogy a bútorok olajjal való átkenése
csupán esztétikai funkcióval bír, és felesleges a fa tartósságának megôrzéséhez.
A teakolajat akkor ajánlatos a bútorra
kenni, mikor az még nem kezdett el patinásodni. (Ha igen, akkor alapos tisztítás
és egy napos szárítás után kell ugyanezt
megtenni.) Fontos, hogy a bútor teljesen
száraz legyen (különben a nedvesség
„bennreked” a fában és ez nemkívánatos
elszínezôdést okozhat), esô után ez
legalább 48 órás szárítást jelent. A
pormentes tiszta fafelületre könnyû
ecsettel javasolt felvinni egy olajréteget.
A teakolaj öregedése természetes folyamat, ezért ajánlott a fenti mûveletet az
elôzô olajréteg eltávolítása után évente
egyszer megismételni.
TISZTÍTÁS
A
teakfa
nemcsak
az
egyik
legellenállóbb és tartósabb fa, hanem a
legkönynyebben is tisztítható.
A szennyezôdéseket évente egyszer
kefével és lágy mosószerrel ajánlott
eltávolítani. Ügyelni kell arra, hogy
zsírtartalmú foltok ne kerüljenek a fa
felületére, mert azokat nehezebb
eltüntetni.
Az évszakváltások következtében fellépô
páratartalom-ingadozások miatt apró
hajszálrepedések jelenhetnek meg a fa
felületén. Ez minden faanyagra jellemzô,
és a legcsekélyebb mértékben sem
befolyásolja a bútorok tartósságát és
stabilitását.
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a

minôség a részletekben rejlik
Ez a név kizárólag elsô osztályú teakfából készült kiváló minôségû bútordarabokat jelent, melyeket a részletek harmóniája – az ülôrész mélysége és íve, a háttámla helyes dôlésszöge és íveltsége, a karfák, élek
finom gömbölyûsége, a fafelület
kidolgozottsága – tesz széppé és
kényelmessé.
Rendkívül tartósak és teherbíróak,
melyek csak többszörös minôségi
ellenôrzés után kerülhetnek vevôinkhez. Kermi engedéllyel és garanciával rendelkeznek.

Classic zsúrkocsi (020)

elsô osztályú, kemencében
szárított teakfa (Tectona Grandis)
sima, szálkamentes felület

Marlborough pad (001C)

ívelt, ergonómiailag tervezett
ülôfelületek és háttámla

megfelelô számú
és vastagságú lécek

kényelmes karfák

legömbölyített élek

a legtöbb asztalon
napernyô-luk

teakfa
csapolások

könnyen
összecsukható
egyenletes szín és erezet
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a fix bútoroknál nagy stabilitás,
jó statika

réz kötôelemekkel
megerôsített kapcsolatok
pontos ragasztások és illesztések

Steamer nyugágy (009A), Picnic asztalka (030A)
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P009A steppelt párnák

Halfmoon pad (003D) és párna (P003D)

Planter virágládák (015)

A steppelt párnák huzata levehetô

párnák

classic

PLANTER

020 és 016A
zsúrkocsi

015A, 015B és 015C
virágládák

Ahová ajánljuk

Jellemzôk
bármelyik bútor
szép kiegészítôje,
italtartóval
A Stella Garden székek, padok, fotelek
és nyugszékek kényelmét tovább növelik a hozzájuk tervezett, zipzárral ellátott párnák, melyek kiváló minôségû,
kopásálló, erôs anyagból készülnek.
A natúr és a sötétzöld színeket úgy
választottuk meg, hogy azok szépen
kiegészítsék a teakfa meleg barnáit
vagy patináját és a természet árnyalatait.

magánházak,
uszoda,
medence,
szállodák,
napozóteraszok

Jellemzôk
összecsukható
mégis stabil,
– székek: Snick
max. 4 fô

Ahová ajánljuk
magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
uszodák

60, 50, 40

8

Classic zsúrkocsi (016A)

86

KIEGÉSZÍTÔK

Napozóágy (010D) és steppelt párna (P010)

86
lásd még a 6., 18., 19. oldalon

55x55

45x45

35x35

England pad (002B)

England 2 fotel (002E)

Practic karosszékek (014), Snick asztalka (007A)

A rakásolható (egymásba rakva
tárolható) Practic székek erôs
felépítése, stabilitása és kis helyigénye teszi a kertek, étkezôk és
éttermi kerthelyiségek kedvelt
ülôbútorává. A Practic és Gigant
bôvíthetô asztalokkal együtt közepes helyigényû, de jól kihasználható garnitúrához juthat hozzá.

England 2 szék (002D) és fotel (002E), England asztal (006D)

practic

practic

england 2

014
egymásba rakható karosszék

014A
egymásba rakható szék

002D
szék

Jellemzôk

éttermek,
magánházak,
télikertek,
szállodák,
teraszok

Ahová ajánljuk

Jellemzôk
stabil, egymásba
rakható,
kényelmes

éttermek,
magánházak,
télikertek,
szállodák,
teraszok

55
lásd még a 16., 18. oldalon

55

Jellemzôk

Ahová ajánljuk

masszív, széles és
kényelmes, nehéz,
stabil, harántirányú ülôlécezés,
finoman ívelt
háttámla és ülôrész

parkok, díszkertek,
kastélyok, kúriák,
elegáns teraszok,
állandó helyre,
nagy magánkertek, sétányok
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92

85

stabil, egymásba
rakható,
kényelmes

Ahová ajánljuk

85

SZÉKEK

Practic karosszékek (014)

55
lásd még a 16. oldalon

55

61
lásd még a 22. oldalon

65

Snick székek (012A és 012B), Practic ovális asztal (004A), Parasol napernyô (017A)

SNICK

SNICK 2

012A
összecsukható szék

012B
összecsukható karosszék

012C
összecsukható szék

svéd tervezés,
könnyû és karcsú,
gyorsan
összecsukható,
jól tárolható

Ahová ajánljuk
magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
uszodák

Jellemzôk
svéd tervezés,
könnyû és karcsú,
gyorsan
összecsukható,
jól tárolható

Ahová ajánljuk
magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
uszodák

57

47

lásd még a 3., 16., 18., 19., 21. oldalon

Jellemzôk
svéd tervezés,
könnyû és karcsú,
gyorsan összecsukható, jól tárolható,
réz vasalatokkal
megerôsített

Ahová ajánljuk
magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
éttermek

100

Jellemzôk

100
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Snick székek (012A és 012B), Practic ovális asztal (004A)

SNICK

100

SZÉKEK

Összecsukott Snick székek (012A és 012B)

A Snick széket jól eltalált formaterve – az egymás mellett futó
falécek látványa és a szék szép
arányai tették az egyik legnépszerûbb bútordarabbá vevôink körében. Nagyon magas –
59 cm-es – és ívelt háttámlája jól
megtámasztja a hátat étkezés
vagy pihenés közben, ülômagassága – 45 cm – pedig ideális egy
átlagos asztalmagassághoz.
Állandóan használt teak foteleit
és padjait vendégség alkalmával
kiválóan kiegészítheti ezekkel a
jól tárolható székekkel.

55

55

lásd még a 6., 16., 18., 19. oldalon

57

47

lásd még a 11., 17. oldalon

Snick 2 szék (012C)

Cross szék (013) és Snick összecsukható asztal (007C)

SNICK 2

cross

cross

012D
összecsukható karosszék

013
összecsukható szék

013A
összecsukható karosszék

svéd tervezés,
könnyû és karcsú,
gyorsan összecsukható, jól tárolható,
réz vasalatokkal
megerôsített

magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
éttermek

Jellemzôk
könnyû,
gyorsan összecsukható,
jól tárolható,
réz vasalatokkal
megerôsített

Ahová ajánljuk
magánházak,
nyaralók,
kávézók,
éttermek

95
55

lásd még a 17. oldalon

55

Jellemzôk
könnyû,
gyorsan összecsukható,
jól tárolható,
réz vasalatokkal
megerôsített

Ahová ajánljuk
magánházak,
nyaralók,
kávézók,
éttermek

95

Ahová ajánljuk

Jellemzôk

100

SZÉKEK

Snick 2 székek (012C) és karosszék (012D) és Practic kerek kihúzható asztal (004C)

55

46

11
57

55
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Marlborough pad (001C)

Halfmoon pad (003D), asztal (003C), fotelek (003F)

A Marlborough pad méltóságteljes
megjelenésével Viktoriánus idôket
idézô hangulatot áraszt, igazi dísze
bármely környezetnek. Az elsô
darab Sir Edwin Lutyens tervei
alapján készült 1910 körül és azóta
hódít szépségesen faragott háttámlájával, finom karfáival, finoman
ívelô ülôrészével.
Az egységes tervezésû Halfmoon
garnitúra lágy vonalai igazi egyéniséget tüktöznek. Formájuk, méretük és súlyuk tekintélyt sugároz.

Marlborough pad (001C)

marlborough

halfmoon

england

001C
pad

003D
pad

002B
pad

Ahová ajánljuk

Jellemzôk

parkok, kastélyok,
kúriák, nagy
magánkertek,
pihenô és díszkertek, sétányok,
utcabútor

nagyon
kényelmes,
különleges forma,
masszív,
nehéz

Ahová ajánljuk

65

magánkertek,
kastélyok,
télikertek,
teraszok,
lakásbelsô is

65

190

lásd még a 6., 12. oldalon

Jellemzôk

Ahová ajánljuk

masszív, széles és
kényelmes, nehéz,
stabil, klasszikus
angol forma,
finoman ívelt
háttámla és ülôrész

parkok, díszkertek,
kastélyok, kúriák,
elegáns teraszok,
állandó helyre
nagy magánkertek, sétányok
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92

Jellemzôk
klasszikus angol
forma, stabil,
nehéz, tipikus
állandó kertbútor,
dekoratív

105

padok

Halfmoon pad (003D)

150
lásd még a 23. oldalon

61

150

lásd még a 9., 14. oldalon

