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A teakfa világsikerét nem utolsósorban az angol világbirodalomnak
köszönheti. A szigetország ma is a legnagyobb felhasználók közé tartozik.
Hosszú idô alatt jellegzetesen angol kerti padtípusok is kialakultak.
A teakfából készült szabadtéri bútor még a nem túl barátságos albioni
éghajlaton is évtizedekig használható és ép marad. Az adakozó kedvû
angol polgárok kedvenc közkertjeiknek teakfa-padokat ajándékoznak,

tudják ugyanis, hogy
az sokáig hirdeti
majd bôkezûségüket
a rajtuk elhelyezett,
nevüket viselô kis réz-
táblával. Ez az irigy-
lésre méltó, nemes
szokás jó lenne ha
hazánkban is meg-
honosodna. Az elsô
pompás adomány-
pad már ott áll a
vácrátóti botanikus
kert egyik árnyas
sétányán.

eennggllaanndd 22
0 0 2 G

pad

Jellemzôk Ahová ajánljuk

masszív, széles és
kényelmes, nehéz,
stabil, haránt-
irányú ülôlécezés, 
finoman ívelt
háttámla és ülôrész

parkok, díszkertek,
kastélyok, kúriák,
elegáns teraszok,
állandó helyre
nagy magán-
kertek, sétányok

eennggllaanndd
0 0 2 C

pad

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 magán-
kertek, sétányok

61 180 61 180

92

England pad (002B)

lásd még a 15., oldalon

eennggllaanndd 22
0 0 2 F

pad

Jellemzôk Ahová ajánljuk

masszív, széles és
kényelmes, nehéz,
stabil, haránt-
irányú ülôlécezés, 
finoman ívelt
háttámla és ülôrész

parkok, díszkertek,
kastélyok, kúriák,
elegáns teraszok,
állandó helyre,
nagy magán-
kertek, sétányok

92

15061

England pad (002B)England 2 padok (002F)
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lásd még a 15. oldalon
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hhaallffmmoooonn
0 0 3 F
fotel

Jellemzôk Ahová ajánljuk

nagyon 
kényelmes,
különleges forma,
masszív,
nehéz

magánkertek,
kastélyok,
télikertek,
teraszok,
lakásbelsô is

rreellaaxx
0 1 1 A

összecsukható fotel

Jellemzôk Ahová ajánljuk

nagy és 
kényelmes,
állítható háttámla,
összecsukható,
pihenéshez és
étkezéshez is

magánházak,
nyaralók,
vízpartok,
medencék,
szállodák

eennggllaanndd
0 0 2 A
fotel

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 magán-
kertek, sétányok

70

82

616565 65

9211
0

Relax összecsukható fotelek (011A)

England 2 fotelek (002E), England 2 pad (002F), England asztal (006E)

lásd még a 13. oldalon
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pprraaccttiicc
0 0 4 A  é s  0 0 4 B

ovális és négyszögletû kihúzható asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

kihúzható, gyors 
és egyszerû méret-
váltás – székek:
Snick, Cross,
Practic, England
max. 10 fô

magánházak,
éttermek,
étkezôk

pprraaccttiicc
0 0 4 C

kerek kihúzható asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

kihúzható, gyors 
és egyszerû méret-
váltás – székek:
Snick, Cross,
Practic, England
max. 10 fô

magánházak,
éttermek,
étkezôk

10
0

150
(190)

74 74

150
(190)

12
0

180
(120)

Jellemzôk Ahová ajánljuk

kihúzható, gyors 
és egyszerû méret-
váltás – székek:
Snick, Cross,
Practic, England
max. 14 fô

magánházak,
éttermek,
étkezôk

0 0 4 A                     0 0 4 B

Practic székek (014A) és karosszékek (014), Practic ovális asztal (004A)

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

lásd még a 10. oldalon lásd még a 11., 17. oldalon lásd még a 18. oldalon

200
(300)
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0
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A Practic és Gigant kihúzható asztalok bensôséges, baráti,
családi összejövetelek alkalmával ugyanúgy jól szolgálnak,
mint nagyszabású kerti partik rendezé-
sekor. A kör, ovális vagy téglalap
alakú asztalok köny-
nyedén bôvíthetôek: 
a Gigant típus mellett
akár 14 vendég ét-
kezhet kényelmesen.
Kitûnôen kombinál-
hatóak bármelyik
Stella Garden paddal,
fotellel vagy székkel. 

ggiiggaanntt
0 0 4 ?

négyszögletû kihúzható asztal



17

Practic ovális kihúzható 
asztal összetolva (004A), 
4 db Snick összecsukható 
székkel (012A) 
és 4 db Snick összecsukható
karosszékkel (012B)

Practic körasztal
összetolva (004C),
6 db Snick összecsukható
karosszékkel (012B)

Practic négyszögletû
kihúzható asztal összetolva (004B),
6 db Snick összecsukható
karosszékkel (012B)
és 2 db Relax összecsukható 
fotellel 011A)

Gigant négyszögletû
kihúzható asztal összetolva (004?),
6 db Snick összecsukható
karosszékkel (012B)
és 2 db Relax összecsukható 
fotellel 011A)

Practic ovális kihúzható 
asztal kihúzva (004A),

5 db England fotellel (002A)
és England paddal (002C)

Practic körasztal kihúzva (004C),
6 db Snick összecsukható

székkel (012A)
és 2 db Relax összecsukható

foltellel (011A)

Practic négyszögletû
kihúzható asztal 
kihúzva (004B),

8 db England  
fotellel (002A)

Gigant négyszögletû kihúzható
asztal kihúzva (004?),

12 db Snick összecsukható
székkel (012A)

és 2 db Relax összecsukható 
fotellel (011A)

Snick 2 székek (012C), és karosszék (012D), Practic kerek kihúzható asztal (004C), Parasol napernyô (017A)
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hhaallffmmoooonn
0 0 3 C

dohányzóasztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

alacsony,
stabil,
a Halfmoon 
garnitúra része,
különleges 
forma

magánházak,
télikertek,
teraszok,
kastélyok, 
kúriák,
lakásbelsô is

SSNNIICCKK
0 0 7 A  é s  0 0 7 B

összecsukható asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

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

magánházak,
pihenôkertek,
kirándulás

eennggllaanndd
0 0 8 A ,  0 0 8 B  é s  0 0 6 D X

dohányzóasztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

alacsony,
stabil,
az England 
garnitúra része,
különleges 
forma

magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
uszodák

92

52

50

(80)

50

(100)
100

50
50

(8
0)

(7
5)

(0
0

7
B

)

50
50

(1
00

)
(0

0
6

D
X

)

Összecsukott 
Snick asztalok 
(007A és 007B)

lásd még a 13. oldalon
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Gigant asztal (004?), Snick székek (012A és 012B)

England fotel (002E) England dohányzóasztal (006DX)

008A007A 008B

Snick karosszékek (012B), Snick asztal (007B)
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ccllaassssiicc
0 0 5 A

kerek asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

fix, stabil
– székek: Snick,
Cross, Practic
családi étkezéshez
max. 6 fô

magánházak,
teraszok,
kávézók,
éttermek,
étkezôk

ccllaassssiicc
0 0 6 A

nyolcszögletû asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

fix, stabil
– székek: Snick,
Cross, Practic
családi étkezéshez
max. 8 fô

magánházak,
teraszok,
kávézók,
éttermek,
étkezôk

eennggllaanndd
0 0 6 D  é s  0 0 6 E

asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

fix, hagyományos
forma
– székek: 
England, Snick,
Cross, Practic
max. 4 ill. 8 fô

magánházak,
teraszok,
kávézók,
éttermek,
étkezôk

A Stella Garden teakfa asz-
talok karcsúak, mégis sta-
tikailag rendkívül stabilak,
kisebb méreteik ellenére is
megtartják a közepükbe
illeszthetô bármilyen mére-
tû napernyôt.
Szépségüknél, kidolgozott-
ságuknál fogva ideálisak
arra is, hogy lakásbelsô-
ben, étkezôben, télikertben
teremtsenek különleges
hangulatot. 

12
0

75

12
0

75 75
10

0

100 150
006D  006E

Classic körasztal (005A), Snick székek (012A), Classic zsúrkocsi (020)

England asztal (006E) Snick székek (012A)Classic körasztal (005A)

lásd még a 21. oldalon lásd még a 3., 5., 22. oldalonlásd még a 6. oldalon
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A Stella Garden teak-
bútorok olyan divatáram-
latoktól mentes arányo-
kat és formákat képvi-
selnek, melyek túléltek
és túlélnek mindenféle
idôket. Soha nem men-
nek ki a divatból. 
A Steamer az óceánjárók
aranykorában használt
fedélzeti nyugágyak for-
máira emlékeztet. 
A Titanic óceánjáró teak-
fapanelekkel burkolt 1.
osztályú fedélzetérôl szár-
mazik az a bútordarab,
melyet a katasztrófa után
találtak az óceánban, és
a mai napig tökéletes
állapotban látható a hali-
faxi Tengerészeti Múze-
umban (lásd a 15. olda-
lon). Ennek szinte pontos
mása a Stella Garden
Steamer.

Snick nyugágy (022), Picnic asztalka (030A)

SStteeaammeerr
0 0 9 A

nyugágy

Jellemzôk Ahová ajánljuk

ideális pihenôszék, 
összecsukható, réz
kötôelemekkel meg-
erôsített, állítható
háttámla, leenged-
hetô lábtartó

magánházak,
uszoda, medence, 
vízpart, 
szállodák,
napozóteraszok
és bárhová

ssnniicckk
0 2 2

összecsukható nyugágy

Jellemzôk Ahová ajánljuk

könnyû,
összecsukható

magánházak,
strandok,
vízpartok,
tengerpart,
kirándulás

ssuunnnnyy
0 1 0 A  é s  0 1 0 D

napozóágy

Jellemzôk Ahová ajánljuk

állítható háttámla magánházak,
uszodák, 
szállodák, 
fürdôk,
napozóteraszok,
vízpartok

95

52
80

175 9762

66
32

200

lásd még az 1., 4., 5., 7., 22. oldalon A 010D kerékkel
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Steamer nyugágyak (009A), Sunny napozóágy (010A)

Steamer nyugágy (009A)
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T W
napernyôk

Jellemzôk Ahová ajánljuk

erôs, idôtálló,
faszerkezet,
szélben sem 
borul fel

magánházak,
uszoda, 
medence, 
szállodák

Napernyôink és bútoraink együtt biztosítják
az ember és élettere közti harmóniát. Erôs
szerkezetük – összhangban bútorainkkal –
trópusi fából, a borítás pedig magas kopás-
állóságú, idôtálló akrilanyagból készül.
Nagy szélben sem borulnak fel, mert a
csúcsnál kialakított fedett nyíláson az ernyô
alá került levegô távozni tud. Egy csiga-
szerkezet segítségével könnyedén nyitha-
tóak. A Parasol napernyôk nyolcszögletûek,
háromféle méretben, kétféle színben kap-
hatók, és erôs, horganyzott talppal egészül-
nek ki. 
Éveken át védenek esôtôl, tûzô naptól.

T W  26 ø 260 cm
T W  320 ø 320 cm
T W  400 ø 400 cm

magasság: 265 cm

Parasol napernyôk (TW 26)

Parasol napernyô (TW 26), Classic körasztal (005A)

lásd még az 16., 17. oldalon

21
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A Millennium termékcsalád asztalainál a láb szerkezete sötétszürkére festett
kovácsoltvas, melyet tûzi horganyozással tettünk a teakfával egyenértékûen
idôjárásállóvá.
Ennél a termékcsaládnál azonos, négylábú kovácsoltvas szerkezetre többféle
anyagú és méretû asztallapot kínálunk. Az asztallapok anyaga teakfa, sötét-
szürke gránit, tardosi vörös mészkô (Mátyás Király kedvelt anyaga), mérete
105 cm-tôl 230 cm-ig terjedhet kedves Vevônk kívánsága szerint.
A kô asztallapok egyedi mozaikberakással is rendelhetôk.
A jól ismert ENGLAND formacsaládot a fent látható fa köré építhetô paddal
bôvítettük, mely kiváló berendezési tárgy és hangulati elem a kertben.
Amennyiben választékunkat nem találják megfelelônek, további egyedi
bútorok is rendelhetôk, Vevôink tervei vagy minta szerint.

TTEEAAKKFFAA PPAADDLLÓÓ

Teakfából idôjárásálló kerti padlózat
készíthetô. A fent látható 50´50 cm-
es elôre gyártott panellal a kertben
tetszés szerinti járda alakítható ki,
melynek szépségét fokozza, hogy a
fû ki tud nôni a lécek között. Egyedi
méretû, a helyszínen rögzítendô
hajópadló alapanyagot is tudunk
készíteni, mely a terasznak, vagy
télikertnek különleges hangulatot és
nagy presztízst ad. 
Fürdôszobában például zuhanyozó
lábrács, vagy mosdópult építhetô
ebbôl a különleges fából.
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England karosszékek (002A), Millennium 4 kerek asztal (120T) Steamer nyugágy (009A), teakfa padló

England fa köré épített pad (002Z)* Asztallapok 80–230 cm-ig rendelhetôk

mmiilllleennnniiuumm 44
1 2 0  ( T, G , M )

kerek asztal

Jellemzôk Ahová ajánljuk

kovácsoltvas láb,
az asztallap
teakfa (T),
gránit (G),
tardosi mészkô (M)

magánházak,
étkezôk,
nyaralók,
kávézók,
éttermek

120

74

súly:

G, M
kb. 100 kg

T
kb. 60 kg

eennggllaanndd
0 0 2 Z

fa köré épített pad

Jellemzôk Ahová ajánljuk

masszív, széles és
kényelmes, nehéz,
stabil, klasszikus
angol forma, 
finoman ívelt hát-
támla és ülôrész

20061

94

parkok, díszkertek,
kastélyok, kúriák,
elegáns teraszok, 
nagy magánkertek,
sétányok – fa, virág-
tartó vagy szobor köré

* Csak külön megrendelésre készül!
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England 2 karosszékek (002D), 
England dohányzóasztal (006DX)

Steppelt párnák Gigant asztal (004?) és a köré rakható tizenkét szék (012A és 012B)

Parasol napernyô (TW 320)

Starlight napernyô világítással

Marlborough pad (001C) és egy csónak

Sunny napozóágy (010D) és egy Airdale terrier



12524 A Stella Garden teakfa kerti bútorok választékában 13 féle szék van
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Sokféle minôségû és eredetû
teakfa létezik, de a Stella Gar-
den bútorokhoz kizárólag olyan
elsô osztályú teakfát (Tectona
Grandis) használnak fel, melyet
szigorú feltételek mellett, álla-
milag ellenôrzött ültetvényeken
(Perum Perhutani) nevelnek a
19. század közepe óta.

A teakfát magról ültetik, a ma-
goncokat, majd a fiatal cseme-
téket növekedésük során

többször ritkítják, teret hagyva a legszebb fák kifejlôdéséhez,
melyeket tovább metszenek, hogy kb. 40 év elteltével minél
vastagabb és szebb törzsû fákat termelhessenek ki. A teakfa
világpiaci árát megdrágítja ez az évtizedekig tartó és rengeteg
munkát igénylô folyamat, viszont így nem sérül a Föld legszer-
vezettebb életközösségének, a trópusi esôerdônek törékeny
biológiai egyensúlya.

Fontosnak tartjuk, hogy egyetlen termék eladásával
sem járulunk hozzá ahhoz az erdôirtáshoz, melynek
következtében megváltozik a Föld éghajlata és
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Halfmoon pad (003D) Egerben, Egri Leánykával

England 2 pad (002F) Auchan, Budapest

England pad (002B) Kika, Törökbálint



Glaxo Wellcome székház • Törökbálint

Apartmanház • Budai Vár

Mammut Bevásárlóközpont • Budapest

Murányi kereskedôház • Lurdy ház, Budapest

Westend City Center • Budapest

STELLA GARDEN TEAK KERTI BÚTOR REFERENCIÁK MAGYARORSZÁGON:

Auchan, Thermál Hotel, Mammut Bevásárlóközpont, Kávéházak,
Márványmenyasszony étterem, Nemzeti Múzeum kávézója, Murányi
kereskedôház Lurdy ház, Bellevue Plaza, Westend City Center,
Budapest • Glaxo-Wellcome Központ, Kika, Törökbálint • Arborétum,
Vácrátót • Apartmanház, Budai Vár • Auchan, Budaörs

TEAKBÚTOR REFERENCIÁK A VILÁGON

Számtalan magas presztízsértékû helyszínen, épületben találhatóak
teakfából készült kerti bútorok szerte a világban. 
Ott állnak a leghíresebb botanikus kertek, parkok sétányain,
egyetemeken, a legjobb szállodákban, kórházakban, golf-klubokban,
éttermekben, kávézókban, híres emberek otthonaiban:
British Múzeum, London • Királyi tulajdonú parkok szerte Angliában • Oxford
University, Anglia • Wentworth Golf Club, Anglia • D’Orsay Múzeum, Párizs 
• Rodin Múzeum, Párizs • Picasso Múzeum, Párizs • Olimpiai falu Barcelonában,
Spanyolország • Harvard Egyetem, USA • Luxembourg Királyi Palota • Brenner’s
Park Hotel, Baden-Baden, Németország • Yale Egyetem, USA • The City of London
• Boston Egyetem, USA • Central Park Zoo, New York, USA • Honolulu Zoo, USA
• Kew Gardens Botanikus Kert, London • Walt Disney World, Orlando, USA •
Universal Studios, Orlando, Florida, USA • USA Nagykövetség, Hanoi, Vietnam •
Pennsylvania Egyetem, Philadelphia, USA • National Gallery of Art  (Nemzeti
Múzeum), Washington D.C., USA • Metropolitan Museum of Art (Szépmûvészeti
Múzeum), New York, USA • St Andrews Golf Club, Skócia • Windsor Kastély,
Anglia • Brit Nagykövetség, Washington D.C., USA • Maine Tengerészeti Múzeum,
Bath, Anglia • Houston Zoo, USA • Botanikus kertek Washington D.C.-ben és New
Yorkban • Atlanta Zoo, USA • Salisbury Egyetem, Anglia • Washington Katedrális,
Washington D.C., USA • Town and Country Bevásárlóközpont, Houston, USA •
Windsor Polo Club, USA • President Country Club, West Palm Beach, USA •
Princeton Egészségügyi Központ, Princeton, USA • Arnold Palmer Kórház, Dallas,
USA • Baltimore Zoo, USA • Marriott Orlando World Center, Orlando, USA •
Buckingham Palota, London

27
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Budapest VI. ker. Lázár u. 1.
Tel.: 269-3030 Fax: 269-3031
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Az adakozó kedvû angol polgárok kedvenc közkertjeiknek teakfa-padokat ajándékoznak, tudják ugyanis, hogy az sokáig hirdeti
majd bôkezûségüket a rajtuk elhelyezett, nevüket viselô kis réztáblával. Ez az irigylésre méltó, nemes szokás jó lenne ha hazánk-
ban is meghonosodna. Az elsô pompás adomány-pad már ott áll a vácrátóti botanikus kert egyik árnyas sétányán.


