
HŐKEZELT VALÓDI FA
Festett külső és belső burkolat

Excellence in Wood



Mi vagyunk a Thermory. 
Tartós hatást eredményez
Megújuló erőforrásként, amely egyben tartós és kiváló szigetelő anyag, a fa az 
egyik leginkább környezetbarát választás az építési projektek során.
A Thermory-nál elkötelezett hívei vagyunk az olyan megoldásoknak, amelyek 
felülmúlják várakozásainkat és generációkon át tartanak. Hozzájárulunk az erdők 
fenntartható gazdálkodásához és folyamatosan igyekszünk csökkenteni gyártóink 
ökológiai lábnyomát.

Ha részese szeretne lenni egy fenntarthatóbb jövőnek anélkül, hogy megelégedne 
a második legjobbal, akkor a Thermory ideális választás az Ön számára.

Valódi fatermékek, szépség és stabilitás minden rostban.

Kiváló minőséget és páratlan 
szépséget biztosítunk több, mint

20éve.
 

Lakópark épület, Norvégia
Thermory fenyő fal-, padló- és tetőburkolat
Best on Archilovers 2015, WAN Residential Award 2014

Iskola Koppenhágában, Dániában
Thermory Ash burkolat 

WAN Education Award 2016, Az Év Épülete (Dánia) 2015, Legjobb Iskolaépület (Dánia) 2015

4086 0010
Durable wood for outdoor use
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Fedezze fel a Thermory festett falburkolat választékát
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Felelős beszerzés és lábnyom

Hőkezelési folyamatunk

A hőkezelés előnyei

Thermory Luc

Thermory Fenyő

Felületkezelés

Sarok profil

Vivid Silvered burkolat viharvert fa megjelenésével évtizedekig nincs szükség karbantartásra

A Vivid Translucent és Vivid Opaque 10/15 burkolat sokféle panellel, a tartós és gyönyörű színes megjelenésért

Vivid Széria profilok 

Drift burkolat, amely ötvözi az újrahasznosított fa megjelenését a hőkezelés stabilitásával

Ignite burkolat, amely utánozza a yaki sugi ban hagyományos megjelenését, azzal a további előnnyel, hogy 
növeli annak tartósságát és erejét

Tűnjön ki a tömegből. A Vivid szériánk széles választékot kínál, szóval fedezzük Önt - akár kifinomultabb 
megjelenést szeretne választani falai számára, akár vadabbat. 

A szerencse a bátraknak kedvez. A Rebel Szériánk olyan burkolótermékek széles választékát kínálja, amelyek 
az esztétikától való megszabadulásra késztetnek, és amely megtöri a hagyományos forma dizájnját.

Karbantartás

Karbantartás

Telepítés

38

40

34

Kiváló minőségű festett falburkolat
A Thermory festett falburkolatválasztéka kiváló minőségű megoldásokat nyújt, 
amely bármely épületet kiemel a tömegből. Luc és fenyő falburkolataink 
intenzív hőkezelési folyamaton mennek keresztül, amely alatt csak hőt és gőzt 
használunk fel, hogy kivételes stabilitást és tartósságot biztosítsunk számukra. 
A tartós kivitel érdekében a hőkezelt faanyagot ezután vízbázisú festékekkel 
borítjuk, amely környezetkímélő és amelyet szélsőséges éghajlaton teszteltek.



04 05

Skandináviáról ismert, hogy a világ legfelelősebb 
erdőgazdálkodási gyakorlatával rendelkezik.

LUCFENYŐ & ERDEIFENYŐ 

100% valódi fa
Nem használunk trópusi vagy esőerdei fát

Felelős beszerzés és lábnyom

A festett falburkolatokhoz használt fa Skandináviából származiKTörődünk a bolygónk jövőjével

A Thermory-nál hozzájárulunk az erdők fenntartható gazdálkodásához az ökológiai lábnyom minimalizálására 
irányuló folyamatos elkötelezettségünk részeként. Működésünk minden szakaszában szoros figyelemmel 
kísérjük a vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartását.

Tiszta folyamat, felelősségteljes beszerzés

Az erdők megóvása és a páratlan nyersanyag biztosítása érdekében gondosan szerezzük be és választjuk ki 
alapanyagainkat. Faanyagaink meghaladják az ipari osztályozási szabványokat annak biztosítása érdekében, 
hogy termékeink felülmúlják az Ön elvárásait.

4086 0010
Durable wood for outdoor use
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Hőkezelési folyamatunk A hőkezelés előnyei

A HŐ 
STABILIZÁLJA A 

FÁK SZERKEZETET

Ez a folyamat teljesen természetes

A GŐZ 
TELJES ELLENŐRZÉSRE AD 
LEHETŐSÉGET AZ EGÉSZ 
FOLYAMATON KERESZTÜL

Faburkolatunk intenzív hőkezelési 
folyamaton megy keresztül, amely a hő 
és a gőz pontos kombinációját használja.

Csúcs hőmérséklete: 215°C.
Beltéri és kültéri használatra alkalmas 
fát hoz létre.

Különböző hőkezelési szinteket használunk 
a fa rendeltetésszerű alkalmazásának 
függvényében, és minden burkolótermékünket 
intenzív kezelési folyamatnak vetjük alá.

INTENZÍV MÓDOSÍTÁS

MAGAS TARTÓSSÁG
Javított tartósság és magas 
korhadásellenálló képesség 

STABILITÁS
Állandó mérettartás a 
nedvességtartalom jelentős 
csökkenése miatt

KÖRNYEZETBARÁT
Fenntartható erdőkből származik, amit 
továbbfejlesztünk vegyszermentes 
kezelési folyamatunkkal

KEVÉS KARBANTARTÁS
Kiterjesztett szervizidő a hőkezelés 
előnyeinek köszönhetően

KÖNNYŰSÚLYÚ
Könnyű kezelhetőség és csökkent 
hővezető képesség

Szakképzett folyamatunk gondosan módosít minden egyes táblát, így 
páratlan tartósságot és stabilitást biztosít egészen a magig.

Az észt Thermory gyár egyik
hőkezelő kamrája



Az aranybarna árnyalat megőrizhető, ha a terméket évente egyszer UV-védő olajjal kezeljük.

A módosítási folyamat természetes 
megjelenése az ARANYBARNA

A kezeletlen termékek az idő múlásával végül 
elérnek egy rusztikus SZÜRKE tónust

Thermory Lucfenyő Thermory Fenyő

HŐKEZELÉSI SZINT: INTENZÍV

A hőkezelt fenyőtermék puhafa megoldás, amely a 
kategóriájában a legjobb korhadásállóságot és hosszú 
élettartamot kínál. A lucfenyő ideális lehetőség a 
festéshez is, mivel kevesebb csomó van rajta és a festék 
hosszabb ideig megőrzi vonzó megjelenését.

MÓDOSÍTÁSI SZINT: INTENZÍV

A hőkezelt fenyő természetes megjelenése aranybarna, 
jellegzetes csomókkal és több gyantával, mint a többi fa. 
A hőkezelés évtizedek óta növeli ennek a puhafának a 
korhadásállóságát vegyszerek nélkül. A fenyő alkalmas 
festésre, de világosabb színű festékekkel a csomók idővel 
sárgássá válhatnak.

TEST REPORT
132648

TEST REPORT
132647

CATAS által tesztelt CATAS által tesztelt

SZÍNVÁLTOZÁS A FA 
ÖREGEDÉSÉVEL

SZÍNVÁLTOZÁS A FA 
ÖREGEDÉSÉVEL

A  napfény és az eső felgyorsítja a termék öregedését, amely a termék 
szürkülésért is felelős. Általánosságban a luc csodaszép halvány szürke 
színű lesz.

A fenyő öregedéskor kellemes ezüst patinát alakít ki. A fa megkülönböztető 
csomói és a gyanta, amelyek a felületén találhatók, extra rusztikus megjelenést 
kölcsönöznek a falaknak.

Az aranybarna árnyalat megőrizhető, ha a terméket évente egyszer UV-védő olajjal kezeljük.

A kezelési folyamat természetes 
megjelenése az ARANYBARNA

A kezeletlen termékek az idő múlásával végül 
elérnek egy gyönyörű ezüst SZÜRKE tónust
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Sarokprofil

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG (MM) SZÉLESSÉG (MM) KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK TELEPÍTÉS

Lucfenyő 42 42
Természetes,

helyszíni
festéssel

Csavarok,
vagy

szegek
CP3

Egy univerzális profil beltéri és kültéri használatra.
Az egyenes vágású táblák telepíthetők anélkül, hogy látszódnának a bütük.

A falak közötti zökkenőmentes átmenet legegyszerűbb módja.

Felületkezelés

Dombornyomás: Ignite Dragon Scale

Sarok profil: CP3
Helyszínen festett
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KEFÉZÉS 
A Thermory kész falburkolataink nagy 
része alapvetően kefézett felülettel 
rendelkezik. A gyönyörű kefézés kiemeli 
a fa természetes szemcséit.

A festékeket szélsőséges éghajlat alatt tesztelték
A festékek a lapok magas méretstabilitása miatt 
tartóssabbak
A hőkezelés kiterjesztett szervizidőt eredményez
Opcionálisan karbantartás nélküli viharvert vagy 
újrahasznosított fa megjelenés
Telepítésre kész, a láthatatlan telepítés lehetőségével

ELŐFESTÉS 
A hőkezelés és kefézés után falburkolataink 
válogatása tartós vízbázisú festéssel 
fejeződik be.

ÉRDESÍTÉS
Igény szerint skandináv megjelenésű 
érdesített burkolat is megrendelhető. 
Ez rusztikus megjelenést biztosít a 
tábláknak sima, finomított barázdákkal.

DOMBORNYOMÁS
A dombornyomás egy új technika, 
amelyet néhány termékünknél kínálunk. 
Ez egy nem kémiai kezelés, amely a fa 
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül 
ad neki szép szerkezetet.

HŐKEZELÉS      intenzív



KÜLSŐ FALBURKOLAT

ALKALMAZÁSOK

HŐKEZELT LUCFENYŐ

HŐKEZELT FENYŐ 

VIVID SILVERED SZÜRKE TÓNUS

VIVID OPAQUE 10/15 SZÍNEK

VIVID TRANSLUCENT SZÍNEK

FÁK FESTÉS

               Széria 

MAGAS TARTÓSSÁG
Magas rothadásálló 
képesség

STABILITÁS 
A nedvességtartalom 
csökkenése következtében 
jelentős méretstabilitás 

KÖRNYEZETBARÁT
Fenntartható erdőkből 
származó fa, vízbázisú 
bevonattal

KÖNNYŰSÚLYÚ
Könnyű kezelhetőség 
és csökkent hővezető 
képesség

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Telepítésre kész – 
költséghatékony

Ez a hőkezelt fa kefézett és 
gyárilag festett, így készen 
is áll a telepítésre.
A Vivid sorozat kiválóan ellenáll a korhadásnak és 
a különböző időjárási viszonyoknak.

Számos gyönyörű, tartós szín kültéri burkolathoz

12 13

HŐKEZELT
A Thermory csak hő és gőz 
felhasználásával természetes 
módon javítja a fát



Festési lehetőségek:

Dark Silvered – sötét szürke
Light Silvered – világos szürke

Ha szereti a viharvert fa megjelenését, akkor a Vivid Silvered 
tökéletes választás az Ön számára. A hőkezelt fenyő vagy lucfenyő 
kefézett, és világos vagy sötét ezüstszürke színnel előfestett. Az idő 
múlásával, mikor a festék lekopik a bevonat alatt lévő fa látható 
lesz, végül szürkévé válik. Az Vivid Silver nem igényel különleges 
karbantartást - csak néhányévente meg kell tisztítani.

Dark Silvered

Light Silvered

RENDKÍVÜL 
ALACSONY 
KARBANTARTÁS

Élvezze a viharvert 
megjelenést hosszú 
évtizedekig további 
festés nélkül

Vivid Dark Silvered falburkolat

Fa alternatívák

Thermory Fenyő
Thermory Lucfenyő

A Vivid Translucent és a Vivid Opaque elemekkel gyönyörű, tartós 
színű panelek széles választékát kínáljuk a külső burkolathoz. A lapok 
hőkezelt lucfenyőből vagy fenyőből készültek, és gyárilag festettek. 
Telepítésre készek, kiválóan ellenállnak a korhadásnak és a különböző 
időjárási viszonyoknak.

ALACSONY KARBANTARTÁS
Kiterjesztett szervizidő 
a hőmódosítás jótékony 
hatásainak köszönhetően

KIVÉTELES SZÍNTARTÓSSÁG 
A magas méretstabilitásnak 
köszönhetően hosszabb 
színtartósság

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal és tudjon meg többet termékopcióinkról: office@thermory.hu

A Vivid Translucent átlátszó bevonattal rendelkezik, hogy természetes 
megjelenése legyen a fának. 7 éves élettartama van.

Vivid Translucent szabvány színei: olajfekete (TVT5089), 
thermowood barna (PW 318R)

Fa alternatívák:

Thermory Lucfenyő

Egyéb színek külön igény szerint kaphatók.

ELÉRHETŐ SZÍNEK A RAL SZÍNSKÁLA ALAPJÁN

Vivid Opaque 10 80 my (mikron) száraz festékréteggel és 10 éves 
élettartammal rendelkezik.

Vivid Opaque 15 120 my (mikron) száraz festékréteggel és 15 éves 

élettartammal rendelkezik.

MEGJEGYZÉS: A panelek végeit és a bemélyedéseket is festeni kell.

               Széria 

14 15

Fa alternatívák:

Thermory Fenyő
Thermory Lucfenyő



PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
(MM)

SZÉLESSÉG 
(MM)

LEFEDÉSI
SZÉLESSÉG (MM) FELÜLET FESTÉSE TELEPÍTÉS

Fenyő
20
26

65
65

64*
71**

Vivid Silvered, 
Vivid Translucent

*PaCS
CLAD65-0

**PaCS
CLAD65

Fenyő
20
26

67
68

67
68

Vivid Silvered, 
Vivid Translucent

Csavarok,
vagy szegek

Fenyő 26 140

119
Vivid Silvered, 

Vivid Translucent

Csavarok,
vagy szegek

121
Dekora Black

klipsz

Lucfenyő 20 186 175
Vivid Silvered, 

Vivid Translucent, 
Vivid Opaque

Csavarok,
vagy szegek

Lucfenyő 20 140 131
Vivid Silvered, 

Vivid Translucent, 
Vivid Opaque

Csavarok,
vagy szegek

Lucfenyő
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Vivid Silvered, 
Vivid Translucent, 

Vivid Opaque

Csavarok,
vagy szegek

Lucfenyő 21/12 185 165
Vivid Silvered, 

Vivid Translucent, 
Vivid Opaque

Csavarok,
vagy szegek

Lucfenyő 19 141 125
Vivid Silvered, 

Vivid Translucent, 
Vivid Opaque

Csavarok,
vagy szegek

C15

C7J

C7

C8D

C24

D4

C11-S

C26

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal és tudjon meg többet termékopcióinkról: office@thermory.hu

1716

               Széria I Burkolatprofilok

HŐKEZELÉS      intenzív
FELÜLET SZERKEZETE     kefézett

Vivid Light Silvered falburkolat



Rebel Széria 
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A Rebel Széria – 
kifinomult vadság
Te egy határfeszegető, szabadon gondolkodó, nagy ötletekkel teli 
ember vagy, aki örökséget hagy maga után, amelyről mások csak 
álmodozhatnak.

Azért vagy itt, hogy kitörj az állandóságból, és nem azért, hogy a 
megszokott, kitaposott úton járj. Az a fajta ember vagy, aki követi 
a szenvedélyét és nem fél újítani. 

Legyél rendhagyó. Ne félj a változástól.

A Thermory Rebel Szériája azoknak szól, akik tudják, 
hogy a szerencse a bátraknak kedvez.

A kívánt megjelenés, a szükséges stabilitás



VÁLASSZON EGYET SZABVÁNY 
SZÍNEINK KÖZÜL, VAGY HAGYJA 
MEG TERMÉSZETES FORMÁ-
JÁBAN (OLAJOZATLANUL)

FESTÉS

A régi pajta jellegű fa gyönyörű. Éppen ezért az építészek, tervezők, építők és háztulajdonosok 
egymással versengenek, hogy megkaparinthassák ezt a lenyűgöző, rusztikus megjelenést. A jó minőségű 
újrahasznosított fa beszerzése azonban nehéz lehet, mivel kevés áll rendelkezésre és a magas a kockázat.

A Drift by Thermory az újrahasznosított fa rusztikus megjelenését nyújtja kockázat nélkül.

Dacol a konvenciókkal

*

Rebel Széria 

20 21

TARTÓSSÁG
Magas korhadásellenálló 
képesség

STABILITÁS
A nedvességtartalom 
jelentős csökkenésének 
következményeként nagy
a méretstabilitás

KÖRNYEZETBARÁT
Fenntartható erdőkből 
származó fa, vízbázisú 
bevonattal

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Telepítésre kész - 
költséghatékony

RENDKÍVÜL ALACSONY 
KARBANTARTÁS

Élvezze a vihavert kinézetet 
akár évtizedekig

HŐMÓDOSÍTOTT
A Thermory csak hő és gőz 
felhasználásával természetes 
módon javítja a fát

KÖNNYŰSÚLYÚ
Könnyű kezelhetőség 
és csökkent hővezető 
képesség

A DRIFT by THERMORY ötvözi az igazi viharvert 
újrahasznosított fa megjelenését a megbízható tartóssággal, 
ami a hőmódosítási folyamatunknak köszönhető.

Drift Gun Powder falburkolat

KÜLSŐ FALBURKOLAT

BELSŐ FALBURKOLAT

ALKALMAZÁSOK

HŐKEZELT LUCFENYŐ

HŐKEZELT FENYŐ 

FÁK



A Drift számos színben kapható. Válasszon a szabvány színeink közül, vagy hagyja meg 
természetes formájában. A termék öregedésével fokozatosan platina-szürkévé válik, így egy 
igazán egyedi esztétikai fejlődésen megy keresztül.

Mivel a Drift Natural bevonat nélküli, javasoljuk, 
hogy néhány évente alkalmazzon olajat, hogy 

megőrizze a fa pazar megjelenését.
MEGJEGYZÉS: A panelek végeit és a 
bemélyedéseket is festeni kell.

Rebel Széria:          I Színek 
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Drift Sandy Pearl falburkolat

Platinum Black Pearl Smoked Brandy 

Sandy Pearl Natural



Rebel Széria:          I Falburkolati profilok 

24

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG (MM) SZÉLESSÉG (MM) LEFEDÉSI SZÉLESSÉG (MM) TELEPÍTÉS

Lucfenyő 20 186 175
Csavarok,

vagy szegek

Lucfenyő 20 140 131
Csavarok,

vagy szegek

Lucfenyő
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Csavarok,
vagy szegek

C15

C24

D4

25

A Drift hőmódosított lucfenyőből 
készül, aminek korhadásellenállása 
legalább +25 év

A táblák kefézettek és 
festettek, hogy 
megteremtsék az 
újrahasznosított fa 
egyedi kinézetét. 

Drift Platinum falburkolat

HŐKEZELÉS      intenzív
FELÜLET SZERKEZETE     kefézett



Drift Black Pearl falburkolat
Fotó: Smiling Forest Photography

32 3326 27



KÜLSŐ FALBURKOLAT
BELSŐ FALBURKOLAT

ALKALMAZÁSOK FESTÉS

HŐKEZELT LUCFENYŐ FEKETE

FÁK

Rebel Széria 

Száz évvel ezelőtt a japán faipari dolgozók felfedezték, hogy meghosszabbíthatják a 
fa élettartamát, ha elszenesítik a felszínét. Ez a shou sugi ban-nak nevezett folyamat 
irigylésre méltó, lenyűgöző termékeket kreál, melyek iránt a mai napig nagy a kereslet. 

A hagyományos shou sugi ban gyönyörű, de használata körülményes lehet. A legtöbb 
shou sugi ban-nál csak a elszenesedett felület áll ellen a korhadásnak. Az Ignite a shou 
sugi ban megjelenését biztosítja, egészen a magig hatoló tartóssággal. Továbbá az 
elszenesedett fával ellentétben az Ignite-nak nincs felesleges maradékanyaga.

28

Ősi Hagyomány, Modern Megjelenés

29

Ignite Dragon Scale falburkolat

Shou Sugi Ban  | `shō sügē bän|
A yakisugi módszerrel kezelt tábla egy japán égetési 

eljárás a fa tartósításának érdekében.



TARTÓSSÁG
Magas szintű korhadás 
ellenállás

STABILITÁS
A nedvességtartalom 
jelentős csökkenésének 
következményeként nagy 
a méretstabilitás

KÖRNYEZETBARÁT
Fenntartható erdőkből 
származó fa, vízbázisú 
bevonattal

KÖNNYŰSÚLYÚ
Könnyű kezelhetőség 
és csökkent hővezető 
képesség

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Telepítésre kész - 
költséghatékony

ALACSONY 
KARBANTARTÁS

Kiterjesztett szervizidő a 
hőkezelé s jótékony hatásainak 
köszönhetőenmodification

VEDD ÁT A STÍLUST – 
FÁKLYA NÉLKÜL
Az IGNITE by THERMORY  a shou sugi ban tradícionális kinézetét 
biztosítja kiegészítve a hőkezelési folyamat további jótékony hatásaival. 

• Festett és dombornyomott, hogy újrateremtse az elszenesedett   
fa szerkezetét a felesleges maradékanyagok nélkül

• A hőkezelési eljárás legalább +25 évvel növeli       
a fa korhadásellenálló képességét

• Magas szintű méretstabilitás

• A magasan ellenőrzött folyamat minden alkalommal    
megbízható eredményeket biztosít

Rebel Széria: 
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HŐKEZELT
A Thermory csak hő és gőz 
felhasználásával természetes 
módon javítja a fát

31
Ignite Dragon Scale falburkolat
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Rebel Széria:           I Falburkolati profilok

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
(MM)

SZÉLESSÉG 
(MM)

LEFEDÉSI 
SZÉLESSÉG (MM) TELEPÍTÉS

Lucfenyő 20 186 175
Csavarok,

vagy szegek

Lucfenyő 20 140 131
Csavarok,

vagy szegek

Lucfenyő
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Csavarok,
vagy szegek

C15

C24

D4

MEGJEGYZÉS: A panelek végeit és a bemélyedéseket is festeni kell.

Az Ignite hőkezelt lucfenyőből készül, 
aminek korhadásellenállása legalább +25 év

A burkolatok festettek 
és dombornyomottak, 
hogy újrateremtsék 
az elszenesedett 
fa szerkezetét és kinézetét. 
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Ignite Dragon Scale falburkolat

HŐKEZELÉS      intenzív
FELÜLET SZERKEZETE     dombornyomott (Dragon Scale)



Ezért fejlesztettünk ki innovatív 
telepítési módszereket, amelyek 
megoldják az iparág legátfogóbb 
problémáit. A Thermory termékeket 
könnyű telepíteni, amivel időt és 
pénzt takaríthat meg.

Kivételes korhadásállósággal 
rendelkező és lenyűgöző 
esztétikai tulajdonságok mellett 
könnyen telepíthető burkolat 

A telepítési eljárásokkal és a követelményekkel 
kapcsolatban kérjük, olvassa el
a Thermory Burkolat Telepítési Útmutatóját.

Telepítés
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REJTETT TELEPÍTÉS FEDEZZE FEL A LEGKÖNNYEBB TELEPÍTÉSI 
RENDSZERT A VILÁGON
Nincsenek látható rögzítések, a Thermory egyedi PaCS 
(Press and Click System) páratlan egyszerűséget és 
megbízhatóságot kínál.
Alkalmas a C7J burkolati profilhoz.

TELEPÍTÉS LÁTHATÓ CSAVAROKKAL

Használjon rozsdamentes acélcsavarokat vagy szegeket.. 

Csavar vagy szeg hossza: 
Minimum 2,5x a burkolat legvastagabb pontjának vastagsága. 

REJTETT TELEPÍTÉS

A Dekora Black homlokzati csatlakozója egyszerű, 
gyors és biztonságos telepítési folyamatot kínál.
A rozsdamentes acél csavarokat (4,5 x 34 mm) tartalmazza.
C8D burkolati profilhoz alkalmas.
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Az előre nútolt burkolatok megkönnyítik az 
automatikus igazítást látható csavarok nélkül, 
és a 160 kg/ klipsz ellenállás biztosítja 
a hibátlan, tartós eredményt, amelyről 
mindenki álmodik.

A legkönnyebb és valószínűleg a 
leggyorsabb burkolat telepítési 
rendszer a világon

Telepítés I Rejtett telepítés
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Csak nyomja meg és 
pattintsa a helyére!

A Thermory PaCS® JuAn® klipszeket használ, amelyek vagy 
külső kategóriás rétegelt lemezre, vagy 2 m-es Thermory 
fenyő burkolathoz vannak rögzítve.

Ház medencével, Belgium
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PaCS® a Themory Fenyőn



THERMORY VIVID SILVERED újrateremti a viharvert fa megjelenését. Idővel (legfeljebb öt év múlva) amint a festék 
lekopik, a fa láthatóvá válik alatta. Mivel a bevonat alatt lévő fa természetes módon szürkévé alakul, a Vivid Silvered 
nem igényel külön karbantartást, csak néhány évenkénti tisztítást, amint a fal koszossá válik.

THERMORY VIVID OPAQUE, THERMORY VIVID TRANSLUCENT

Az alkalmazott festék típusától függően az első karbantartási festést 10-15 év után kell elvégezni, átlátszatlan 
fedőréteg esetén, és 7 év után, átlátszó festék esetén. A festék típusán kívül a karbantartási festés gyakorisága olyan 
tényezőktől is függ, mint például a burkolat színe világos vagy sötét, vagy az épület part menti területen, vagy 
valahol durva éghajlati körülmények között helyezkedik el. 

Ha átlátszó fedőréteget használ, a festék általában egyenletesen kopik le, elvékonyodva, hogy felfedje az alatta lévő 
fa szerkezetét. Átlátszatlan festékek esetén a karbantartási festés szükségességének nyilvánvaló jelei között szerepel 
a halványuló szín, egyenetlen foltok és repedések.

DRIFT BY THERMORY 
A Drift számos színben kapható, melyeket úgy választunk ki, 
hogy megjelenjenek a kéttónusú, újrahasznosított fa értékei. 
A Drift termékek öregedésükkel fokozatosan platinaszürkévé 
válnak. Ezek a termékek nem igényelnek különleges 
karbantartást, csak néhány évenkénti tisztítást, ha a fal 
koszossá válik. Mivel a Drift Natural bevonat nélküli, kültéri 
használatra javasoljuk a néhány évenkénti olajozást, hogy 
megőrizze páratlan megjelenését.

IGNITE BY THERMORY

A Ignite karbantartási ideje akár 10 év is lehet. Amikor a 
festék vékonyodik és a fa szerkezete a bevonat alatt láthatóvá 
válik, karbantartási festésre van szükség a elszenesedett fa 
megjelenésének megőrzése érdekében.
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Karbantartás

TIPPEK A KARBANTARTÁSI FESTÉSHEZ:
A homlokzatot óvatosan tisztítsa meg, távolítsa el a laza szennyeződéseket és port

Ellenőrizze, hogy a fa nedvességszintje 20% alatt van-e, a hőmérséklet legalább + 5 ° C, a relatív páratartalom 
pedig 80% alatt van

Gondosan keverje össze a festéket, és becsülje meg, mennyire lesz szüksége a lefestendő területnek - ezzel 
elkerüli a festéktartályok árnyalatbeli különbségei által okozott problémákat - ha egynél több tartályt használ, 
javasoljuk, hogy a munka elkezdése előtt keverje össze a festéket

Használjon ecsetet vagy festékpisztolyt, a festéket hosszirányban hordja fel a deszkára

Az intenzív szárítás elkerülése érdekében kerülje a közvetlen napfényben történő festést, amely befolyásolhatja 
a festék tartósságát
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Már több, mint 20 éve páratlan hőkezelt fát forgalmazunk több, mint 20 
millió négyzetméter Thermory termékkel telepítve világszerte. Székhelyünk 
Észtországban és az Egyesült Államokban található, de elérhetőségünk globális.

A Thermory elérhetősége

Thermory 
USA

Thermory AS
Észtország
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