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Rólunk
A Kobezol Kft Erdélyben, Hargita megyében pontosabban Gyergyószentmiklós városától 5 km-re fekvő
Gyergyóalfaluban található meg. A cég 1995-ben jött létre, mint fafeldolgozó vállalkozás.
Fő tevékenysége az asztalosipar egyik ágazatában az ajtó- és ablakgyártásban bontakozik ki, amelyet a piac,
a kliensek elvárásainak megfelelően alakít évről-évre. A cég egyik fő elve, hogy csakis a természet adta
anyagot, a fát használja fel termékeinek előállítására, így ezáltal továbbvíve és megőrizve mindazt a több
száz éves hagyományt, amely jellemző Gyergyói-medence asztalosiparára. Az ősi hagyományokat a
korszerű technológiával ötvözve, olyan termékeket állítunk elő amelyek szebbé, barátságosabbá,
hangulatosabbá, egyszóval természetesebbé teszi az emberi környezetet, ezért is lett cégünk fő szlogenje
:
az, hogy:

Természetesen az Ön otthonában!

.

2004 szeptemberében bevezetődött az integrált irányítási rendszer az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
szabványok. 2005 május 17.-én Gyergyószentmiklóson megnyitottuk bemutató üzletünket, amelyben
szakértő személyzet fogadja az érdeklődőket és legjobb tudásuk szerint válaszolnak kérdéseikre, állnak
.
rendelkezésükre.
2006-ban jelentős Európai Uniós támogatást nyertünk el pályázat útján, melynek eredményeként átadásra
került egy új sorozatgyártásra felállított részleg, modern gépekkel és felszereléssel. Az általunk gyártott
ajtókat, ablakokat, amelyeket a vidékünkön megtalálható lucfenyő mellett nemesebb fafajokból is
előállítunk, mint pl. tölgyfa, meranti vagy borovifenyő, nemcsak itt a Gyergyói-medencében találja meg az
érdeklődő kliens, hanem az Európai Unió számos országában, mint Magyarországon, Olaszországban,
..
Franciaországban, Németországban stb.
Cégünk folyamatosan részt vesz a Gyergyói-medence életében, támogatjuk a kulturális életet, sportot,
szórakozást, ifjúsági rendezvényeket, egyházat, helyi médiát stb. A támogatásaink közül kiemelkedő helyen
áll a Progym jégkorongcsapatának támogatása, amely méltó módon képviselte, képviseli
.
a Gyergyói-medencét a hazai és magyarországi sportéletben.
Fő termékeink:
- Fenyőfából készült, hőszigetelt (termopán) ablakok és erkélyajtók;
- Bejárati ajtócsalád, ötpontos biztonsági zárral;
- Kazettás beltéri ajtók;
- Forgalmazzunk továbbá parafa padló- és falburkolatokat, szigetelő anyagokat;
Egyéb termékeink:
- Bútorok;
- Fabrikett;
- Táblásított faanyagok;
- Lécek, párnafák építkezésekhez;
- Gerendák, prizmák;
- Hossztoldott faanyagok;
Cégünk Portugáliából importál minőségi természetes parafa fal- és
padlóburkolatokat,
továbblépve a nyugat fele de ugyanakkor megmaradva a természetes anyag mellett.
Fontosnak tartjuk ennek az ezerarcú környezet barát anyagnak a megismertetését és
..
forgalmazását, amely otthonainknak melegséget kölcsönöz.
Nekünk számit az ön és családja egészsége.
Éljünk TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN !

1.

2.

Szolgáltatásaink:
Bemutatótermünk szolgáltatásai:
- minőségi kiszolgálás,
- gyors, pontos megrendelés felvétel,
- folyamatos telefonkapcsolat ügyfeleinkkel,
- megrendelések figyelemmel kísérése.

Szaktanácsadás: Beszerelési probléma elkerülhető
megfelelő tájékozódással és tájékoztatással.
Amikor a tervrajz már készen van és elkezdődne
az építkezés, akkor érdemes szakemberrel
egyeztetni.

Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést,
mint szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók
gyártás előtti pontosítás a végett egyszeri díjmentes
felmérést végezünk Gyergyó-medence területén.
Vásárlóink kérésére:
- helyszínre szállítás,
- megrendelt szerkezetek beépíttetése,
- szavatossági idő alatti és utáni javítások elvégzése.

Ingyenes:
- szaktanácsadás a vásárlás előtt és az azt követő időszakban,
- árajánlat készítés,
- szórolapok.

Szabványméreteken kívüli lehetőségek:
- egyedi méretek,
- különböző falvastagsághoz igazodó tokkialakítások,
- MDF tok,
- a fenyőfa ajtók igény szerint keményfa küszöbbel
való készítése,

Megrendelésre:
- egyedi stílusú, formájú és méretű nyílászáró
szerkezetek gyártása,
- szúnyoghálók,
- zsaluk.
- szimmetrikus és aszimmetrikus elrendezésű
kétszárnyú ajtók,
- bármilyen egyedi szerkezet elkészítése, széles
műszaki mérethatárok között,
- oldal és felülvilágítók az ajtótípusnak megfelelő
kialakítással.

Különböző ablakok gyártása:
- félkör
- sarkított
- köralakú
- szegmensíves
- kosáríves

Eltérő nyitásmódok:
- toló: - falon kívül,
- falfülkébe,
- toló-bukó.
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Fenyőfából készült, hőszigetelt (thermopán) ablakok és erkélyajtók
Méretrend, nyitásirányok:
Oldaltnyíló, bukó-nyíló és bukó standard méretű ablakok:
magasság / cm
60
90
szélesség / cm
60 (osztatlan)
90 (osztatlan)
120 (osztatlan)
150 (osztatlan)
60 (osztott)
90 (osztott)
120 (osztott)
150 (osztott)

Osztatlan ablak

120

Osztott ablak

Belső íves osztatlan ablak

150

Belső íves osztott ablak

Középen felnyíló és középen felnyíló + bukó-nyíló standard méretű ablakok:
90

120

3.

Osztott e
rkélyajtó

Osztatlan
e

rkélyajtó

Belső íve
s oszta
erkélyajtó tlan

Belső íves osztatlan ablak
Osztatlan ablak
Osztott ablak
Oldaltnyíló és bukó-nyíló standard méretű erkélyajtók:
Széria méretek: 90x210 cm; 100x210 cm; 90x240 cm; 100x240 cm;

150

180

Belső íves osztott ablak

Belső íve
s os z
erkélyajtó tott

magasság / cm
szélesség / cm
120 (osztatlan)
150 (osztatlan)
120 (osztott)
150 (osztott)

4.
Középen felnyíló és középen felnyíló + bukó-nyíló standard méretű erkélyajtók:
Széria méretek: 150x210 cm; 180x210 cm; 150x240 cm; 180x240 cm;

Osztatlan erkélyajtó

Belső íves osztatlan
erkélyajtó

Osztott erkélyajtó

Belső íves osztott
erkélyajtó

Faanyag:

három rétegű I osztályú hossztoldott lucfenyő,
borovi fenyő vagy tölgyfa
Profilvastagság: 68 mm EURO falc
Vasalat:
GU vasalatrendszer, különböző nyitásmódokkal
Vízelvezetés:
alumínium vízelvezető profil, szoknyás
vízvető a tokon és a szárnyon alu szárnyvédő
Szárnyvédő:
van
Üvegezés:
24 mm Ug=1.1 W/m2K
(4Float-16Ar-4Low-E)
Záródás:
kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
Felületkezelés: a termék felületkezelés nélkül natúron
vagy Adler ipari felületkezeléssel kerül
forgalomba
Tartozékok:
kilincs
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Sorozattípuson kívüli lehetőségek (modultól eltérő méretek):
Különböző alakok:
• Sarkított,
• Háromszög,
• Kosáríves,
• Kör,
• Egyedi sablon
szerinti.

Speciális üvegezések Tok szélesítések,
tokmagasítások.
• Különleges
Tokosztások:
hőszigetelő
• Különleges
• Beépített tokosztó,
hangszigetelő
• Sorolt szerkezetek.
• Reflexiós
• Katedrál
• Biztonsági

1.

2.

5.

6.

3.

Egyéb nyitási és
Szárnyosztások:
vasalási lehetőségek:• Valódi fa osztó,
• Üvegre ragasztott
• Fix,
álosztó (díszléc),
• Toló-bukó,
• Külső önálló
• Átmenőkilincses (leszerelhető) faálosztó,
erkélyajtók.
• Üveg közötti álosztók
(8 mm; 16 mm széles,
fehér, barna és réz
színben.)

4.

7.

MŰSZAKI LEÍRÁS
• A tok és szárnyalkatrészek lucfenyőből (igény esetén boroviból) három rétegben ragasztott,
hossztoldott vagy toldásmentes kivitelűek, ragasztás D3 típusú ragasztóval. / • A tok keresztmetszeti
mérete: vastagság: 68 mm; szélesség: 81 mm. / • A szárny keresztmetszeti mérete: vastagság: 68 mm;
szélesség: 78 mm. / • A belsőíves kazettás felső elemének befoglaló mérete: 68x200 mm.
• A keresztmetszeti elemek sarok összeállítása: kettős ollóscsappal. / • A tok és szárnyelemek
csatlakozása hármas ütközésű, ebből az egyik rugalmas. / • A rugalmas ütközést és a megfelelő
légzárást a szárnyban körbefutó EPDM anyagú zárt cellás gumitömítés biztosítja. A sarkoknál csak
kicsípve, megszakítás nélkül kerül a keretbe.
• A tokon és a szárnyon az élek 3 mm-es rádiusszal lekerekítettek, esztétikai és felületkezelést
könnyítő okok miatt (az éles éleken a festékmegfolyás elkerülhetetlen).
• A hőszigetelő üvegszerkezet 50 mm mély üvegfalcba van elhelyezve, a nyitásiránynak megfelelő
ékeléssel.
• Az alap üvegszerkezet felépítése: 4 + 16 + 4 mm.
• A tok alsó elemén alumínium “szoknyás” vízvető van elhelyezve (két végén rugalmas vízzárókkal),
ami biztosítja a szerkezetre kerülő csapadékvíz elvezetését.
• A tok és a szárny kapcsolódását a különböző nyitásmódoknak megfelelő vasalatok biztosítják.
Alkalmazott vasalat: GU
• A tok külső kialakítása: oldalt és fölül sorolónútokkal, alul a külső oldalon párkányfogadásra, a belső
oldalon ablakdeszka fogadására kialakított aljazásokkal.
• A sorozattermékek 30 cm-es modulrendszerben készülnek, a megadott táblázatok szerinti
méretekben és nyitásmódokkal.
• Mivel a szerkezetek natúr kialakításúak, a terméket nedvességtől mentes helyen kell tárolni és a
beépítés előtt el kell látni végleges felületkezeléssel,kültéri szerkezetekre alkalmas felületkezelő
anyaggal. A felületkezelés elmulasztásából vagy szakszerűtlen végrehajtásából eredő károk a gyártót
nem terhelik.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

7
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Bejárati ajtócsalád, többpontos biztonsági zárral
A
KFT által gyártott külső fa bejárati ajtók családi házak, társasházak, kisebb forgalmú
üzletek, közösségi épületek nyílászárói, de amennyiben a tervezési megkötések lehetővé teszik
alkalmazhatók egyéb létesítményeknél is.
.
Sorozattípusok / Szabványméretek
- 90x210 (+30) cm NM
- 100x210 (+30) cm NM
- 140x210 (+30) cm NM
* NM - normál méret

Napsugár tele
100x210 cm NM

Napsugár tele
140x210 cm NM

Napsugár középen
üvegezett 100x210 cm NM

Napsugár középen
üvegezett 140x210 cm NM

Napsugár szélén
üvegezett 100x210 cm NM

Napsugár szélén
üvegezett 140x210 cm NM

Zsuzsánna
100x210 cm NM

Zsuzsánna
140x210 cm NM

Kobezol tele
100x210 cm NM

Kobezol középen
üvegezett 100x210 cm NM

7.

Tulipán
100x210 cm NM

Gyergyó tele
100x210 cm NM

Gyergyó 1 üveggel
100x210 cm NM

8.

Pálma 3 üveges
100x210 cm NM

Pálma 1 üveges
100x210 cm NM

Máté 3 üveges
100x210 cm NM

Craft Master Classic
100x210 cm NM

Ildikó tele
100x210 cm NM

Colonist
100x210 cm NM

Ildikó 1 üveges
100x210 cm NM

Szauna
100x210 cm NM

Ildiko 3 üveges
100x210 cm NM

MŰSZAKI LEÍRÁS
Alapanyag: lucfenyő (igény alapján borovi, tölgyfa, meranti)
Az alkatrészek szélességben ragasztottak: Tok 3 rétegű, 68 x 85 mm.
Szárny fríz, felső csapos 3 rétegű, 64 x 110 mm
Szárny alsócsapos 5 rétegű 64 x 225 mm.
Osztók 2 rétegű 64 x 76 mm; 64 x 56 mm.
Szerkezeti elemek sarokkötése: Tok: kettős ollóscsap.
Szárny: vésett szakállas csap ékeléssel.
A tok alsó (küszöb) 10-20 mm-ig a padlóvonal alá süllyeszthető a könnyebb átjárhatóság érdekében. A tok és a
szárnyelemek csatlakozása hármas ütközésű, ebből az egyik rugalmas. Rugalmas ütközéstés a megfelelő
légzárást a szárnyban körbefutó EPDM anyagú zártcellás gumitömítés biztosítja. A sarkoknál csak kicsípve,
megszakítás nélkül kerül a szárnyba. A tokon és a szárnyon az élekprofilozottak vagy 3 mm-es rádiuszokkal
lekerekítettek, esztétikai és a felületkezelést könnyítő okok miatt (az éles éleken a festékmegfolyás
elkerülhetetlen). A tok külső kialakítása két oldalt és fölül az ablakokkal megegyező sorolónútokkal, ami lehetővé
teszi felülvilágítók, oldalvilágítók, ablakok szakszerű csatlakozását. A hőszigetelő üvegszerkezet 50 mm mély
üvegfalcba van elhelyezve a nyitásiránynak megfelelő ékeléssel.
Az alap üvegszerkezet felépítése típusonként változó: 4 mm reflexiós domborított – 16 – 4 mm,
5 mm katedrál – 16 – 4 mm,
4 mm Float – 8 - 4 mm katedrál – 4mm Float,
A beépíthető maximális üvegszerkezet 33 mm.
A betétek szerkezete:
Két oldalon 16 mm vastag (külső oldalon marási mintával), maximum 6 cm széles alkatrészekből
tömbösített fenyő betét. A szauna ajtónál két oldalt 13 mm vastag lambériaborítás van.
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Működés, állagmegóvás:
A tok és a szárny közötti állandó kapcsolatot 3 db három irányban állítható pánt biztosítja (a
pántok az ajtólap leemelése nélkül állíthatók). A zárást az ajtólap teljes magasságán végigfutó 5
pontos zár szerkezet biztosítja. Alapesetben a csapda biztosítja a csukott állapotot (a kilincs
lefelé mozgatásával működtethető). Többpontos záródást a kilincs fölfelé mozgatásával
biztosíthatunk. (A kilincs fölötti részen kettő, alatta egy zárócsap működik). Az ötödik záródási
pont a cilinderbetéttel működtethető, egy kulcsfordítással bezár a tokon lévő záródarabba és
reteszeli is a zárszerkezetet. Belülről csavarozható kilincsgarnitúrával és hengerzárbetéttel
szállítjuk. Mivel a szerkezetek natúr kialakításúak,a terméket nedvességtől mentes helyen kell
tárolni és a beépítés előtt el kell látni végleges felületkezeléssel, kültéri szerkezetekre alkalmas
felületkezelő anyaggal. A felületkezelés elmulasztásából vagy szakszerűtlen végrehajtásából
eredő károk a gyártót nem terhelik.
Sorozattípuson kívüli lehetőségek (modultól eltérő méretek):
Tokszélesítések,
tokmagasítások.

Tokosztásokkal,
sorolással igény
szerinti szerkezetek.

Szárnyosztások:
• Valódi osztók igény
szerinti elhelyezéssel,
Különböző alakok a
• Üveg közötti álosztók
felső részen:
Oldal- és fölülvilágítók ( 8 mm; 16 mm széles,
• Szegmensíves,
gyártása az ajtótípushoz fehér, barna és réz s
illeszkedő kialakítással, zínben ).
• Félköríves,
fix és nyitható kivitelben
• Egyedi sablon
is.
szerinti.

1

3

2

9.

Egyéb nyitási és Speciális üvegezések:
vasalási
• Különleges
lehetőségek:
hőszigetelő,
• Kifelé nyíló.
• Különleges
hangszigetelő,
• Reflexiós ( sík,
domborított ),
• Katedrál,
• Biztonsági.

10.

4

5
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11.
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Kazettás beltéri ajtók
A
KFT által gyártott kazettás szerkezetű ajtók alkalmasak hétvégi házak, családi házak, társasházak,
kisebb középületek, kisforgalmú irodák, kis igénybevételű, alacsony páratartalmú helyiségekben belsőtéri ajtóként.

Sorozattípusok / Szabványméretek
Magyar szabványméretek:
- egyszárnyú 75-90-100 x 210 cm normál méret,
- kétszárnyú 140 x 210 cm normál méret.

Román szabványméretek:
- egyszárnyú 70-80-90 x 205 cm normál méret,
- kétszárnyú 140 x 205 cm normál méret.

Kialakítás:
- tele,
- félig üveghelyes
- külön igényre mélyen üveghelyes.

Kialakítás:
- tele,
- félig üveghelyes
- külön igényre mélyen üveghelyes.

Tok vastagság / falvastagság / 12 cm.

Tok vastagság 8 vagy 4 cm.

Roxane Classic
tele

Roxane Classic
1/2 üveghelyes

Roxane Andy
tele

Roxane Andy
1/2 üveghelyes

Roxane 4 kazettás
tele

Roxane 4 kazettás
1/2 üveghelyes

Roxane kis
kazettás tele

Roxane kis kazettás
3/4 üveghelyes

Roxane 10
kazettás tele

Roxane 10 kazettás
3/4 üveghelyes

Roxane nagy
kazettás tele

Roxane nagy kazettás
1/2 üveghelyes

11.

12.

Roxane Antic
tele

Roxane Antic
1/2 üveghelyes

Roxane 2 kazettás
íves, tele

Roxane 2 kazettás
íves,
1/2 üveghelyes

Tisza II
tele

Tisza II
3/4 üveghelyes

Bálint
tele

Roxane 2 kazettás
egyenes, tele

Bíbor tele

Bálint
1/2 üveghelyes

Zebra
tele

Zebra
3/4 üveghelyes

Roxane 2 kazettás
egyenes,
1/2 üveghelyes

Roxane 2 kazettás
bajusz-íves, tele

Roxane 2 kazettás
bajusz-íves,
1/2 üveghelyes

Bíbor
3/4 üveghelyes

Márk
Márk
tele
3/4 üveghelyes
tel./fax: +40
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Tok: a tok és az ajtólap anyaga lucfenyő toldásmentes, vagy hossztoldott és tömbösített. A pallótok
szerkezeti elemei ollós csapozással, ragasztással, kapcsozással vagy szegezéssel kapcsolódnak egymáshoz.
Lap: az ajtólap anyaga lucfenyő (igény esetén borovi). Az ajtólap alkatrészei a következő méretűek:
Frízek, felső csapos 40 x 110 mm ; 40 x 185 mm. Alsó csapos 40 x 220 mm. Osztóbordák 40 x 66 mm.
Az ajtólap alkatrészei ellenprofilos kialakításúak, nem átmenő csappal (hosszúsága 35 mm) kapcsolódnak
egymáshoz. A megfelelő szilárdságot a pontos illeszkedés, ragasztás, az alsó és felső csaposnál faék biztosítja.
A betétek kialakítása 20 mm vastag, maximum 60 mm szélességű elemekből tömbösítve, kétoldali profilozással.
A tele változatnál a betétek a lapok összeállításakor behelyezésre kerülnek, nincs külön beszegezőléc.
Az üveghelyes kialakításnál egyik oldalon üvegfalc kialakítás van, a másik oldalról az alkatrészekből levágott
üvegezőléccel rögzíthető az üveg.
Működés: A tok és a lap csatlakozása kettős ütközésű, mindkettő kemény (kérésre gumiütközés), a falcméret
13 x 25 mm. A tok és a szárnyállandó kapcsolatát 2 db 16-os becsavarható pánt biztosítja. A zárszerkezet ELZETT
gyártmány.
Felületkezelés, tárolás, beépítés:
Az ajtók felületkezelés nélkül készülnek. A tokok beépíthetők falazáskor, vagy utólag az előre kihagyott falnyílásba
is. Az ajtók védelmének érdekében az utólag történő beépítést javasoljuk. A pallótokos szerkezet vakküszöbbel
készül, igény esetén keményfa színküszöböt biztosítunk a termékekhez. A termékeket nedvességtől mentes
helyen fektetve vagy falnak támasztva, vetemedést kizárva kell tárolni.A szerkezeteket beépítés előtt
felületkezeléssel el kell látni. A felületkezelés elmulasztásából vagy helytelen tárolásból eredő károk a gyártót
nem terhelik.
Sorozattípuson kívüli lehetőségek (modultól eltérő méretek):
Szériától eltérő
méretek.

Kazettás ajtóknál
igény szerinti osztások.
Különböző falvastagsághoz
igazodó tokkialakítások.

Különböző alakok:
• Sarkított,
• Szegmensíves,
• Kosáríves,
• Félkör.

1

2

3

4

5

6

13.

Oldal és felülvílágitók az ajtó
típusnak megfelelő kialakitással
Eltérő nyitásmódok,
• Toló: - falon kívül,
- falfülkébe.

14.
7

8
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Craft Master beltéri ajtók

A CLASSIC

típusú

nyomott mintás beltéri
ajtók teljessé teszik egy
szép szoba küllemét.
A CLASSIC

típusú
Classic típusú 2
kazettás ajtó

termékek mindegyike

Carmel típusú 4
kazettás ajtó

50%-kal tömörebb a fánál,
az otthonához illő színre
festhető,

könnyen

karbantartható, mérettartó

Colonist típusú
6 kazettás ajtó

és nem reped.

Ü v e g e z é s i o p c i ó k

A fa alapanyag szerkezete és tulajdonságai
Faanyag: háromrétegű tömbösített fenyő fűrészfogas hossztoldással vagy toldásmentes kivitelben
de igény szerint gyártunk más fafajtákból is. A fa nyílászárók több száz éves múltra tekintenek vissza.
Fizikai jelleg: a fa nemcsak szép és természetes produktum, hanem fizikai jellegénél fogva is első
osztályú tulajdonságokkal rendelkezik, például a szilárdság, a hő- és hanggátlás területein.
Az építtetőknek és építészeknek mégis sokszor nehezükre esik, hogy - az egyéb anyagoknál egyáltalán
nem rosszabb jellemzőket mutató - természetes módon újratermelődő faanyagot válasszák munkájukhoz.
Széles körben elterjedt az a hibás nézet, hogy a fát állandóan le kell festeni a korhadástól történő
megvédés érdekében. Egy másik nézet szerint a festés főként a szépségápolást szolgálja, s az állag
megőrzésben nem sok szerepe van. A gyakorlat azonban bebizonyította, hogy a faajtó, faablak hosszú
távon gazdaságosabb, mint az egyéb anyagokból készített termékek.

15.

16.
Használati időtartam: Korábban az ajtó - ablak anyagának kiválasztása volt alapvető átgondolást
igénylő feladat. Amíg - az árfekvés mellett - a külső, a szín, a szerkezet, összefüggésben a szolgáltatási
és használattechnikai tulajdonságokkal jelentették a döntő fontosságú kérdéseket, két másik tényező
csak mellékes jelentőséggel bírt. Ezek közül az egyik a termék tartóssága. Mindenki szeretné tudni, hogy
a használat teljes időtartamára milyen karbantartási költségek esnek. Így már nem tűnik reménytelennek
az olcsó ablakokkal történő vetélkedés. Örömteli az is, hogy a kereskedőnél az értékmegítélés nem áll
meg a termék új áránál, hanem a tartósság kérdése is egyre nagyobb szerephez jut.
A második megítélési kritérium, a környezeti és környezetvédelmi szempont, s a környezetvédelmi tudat
fejlődésével párhuzamosan körvonalazódik egy a termelés, a feldolgozás és a felhasználás során is
környezetbarátnak mutatkozó, a technológiai előírásoknak is megfelelő nyílászáró.
Az ökonómiai mérlegek alapján - néhány hiányosságtól eltekintve - a fa harcolta ki magának a legjobb
pozíciókat. Ez mindenekelőtt a korábbi piaci visszaesés újbóli stabilizálódásában nyilvánul meg, mely
jelenség nem feltétlenül a fa kizárólagosságát hirdeti a nyílászáró alapanyagok tekintetében.
Stabilitás/szilárdság: A fa ajtók - ablakok szilárdsága bármilyen formában és méretben kiváló.
A kültéri ajtók, ablakok a napsugárzás hatására akár 80°C-ra is felmelegedhetnek, ami a fából készült
ajtóknál, ablakoknál nem jelent gondot, hisz a faanyag hőtágulási együtthatója bármelyik másik
alapanyagénál jóval kisebb! A hőtágulás következtében fellépő elégtelen szigetelés veszélye nem
elhanyagolható, hiszen hiányos zaj-, hő- és nedvességszigetelést eredményezhet!
Hőszigetelés: A fa biztosítja a legjobb hőszigetelést (ezt a K- mutatóval fejezi ki, melynek értéke fa
esetében 1,4 és 1,6 W/m2 K között van).
A faanyag kiváló hőszigetelési tulajdonságai azt is megakadályozzák, hogy a nyílászáró hideget
sugározzon, és így páralecsapódás alakuljon ki rajta. A természetes fa megérintése, még ha odakint
hideg is van, Önnek is hatásosan fogja ezt bizonyítani.
Tartósság: Az alapanyag, a szerkezet és a minőség biztosítják a hosszú élettartamot. Semmilyen
más alapanyag nem tudja hatásosabban szemléltetni a tartósságot, mint a fa. Jó pár példa van arra,
hogy a több, mint 100 éves fa ablakok mind a mai napig használatban vannak, annak ellenére, hogy a
maihoz képest jóval alacsonyabb technikai színvonalon készültek.
A többi alapanyagnak még bizonyítania kell!
Tűzvédelem: A fa, mint szerves alapanyag, szokatlanul viselkedik az égés során, hiszen sokáig
megtartja a szilárdságát. A felület elszenesedésével egy szigetelő-réteg alakul ki, aminek hatására a tűz
egyre lassabban terjed befelé. A tűzvédő üveggel ellátott ablakok akár 90 percig is képesek feltartóztatni
a tűzet.
Hangszigetelés: A fenyő profilok speciális üvegezéssel, optimális, akár 52 dB feletti hangszigetelési
értéket is elérhetnek.
Nedvességtartalom: 8 - 12 %

A nyílászáró felületkezelése
A kültéri használatra készült fatermékeket
különleges felületkezelő anyagokkal kell
megvédeni a környezeti behatásoktól.
A nyílászáró termékeket vizes bázisú,
tehát környezetbarát és egészségkímélő
bevonatrendszerrel látjuk el.
A felület lehet a fa erezetét kihangsúlyozó
lazúros, vagy fedő, ún. pigmentált festés.
A h á r o m r é t e g ű f e s t é k r e n d s z e r e g y, a
nyílászáró termékeket rovar és gombakárosítók
ellen védő alapozóból, egy színes köztes
p á c b ó l é s e g y, a z U V é s i d ő j á r á s e l l e n i
védelmet biztosító fedőrétegből áll.
A környezetbarát vizes bázisú felületkezelő
rendszerek nagy előnye a kültéri alkalmazásnál,
hogy a fában lévő nedvességtartalom képes a
bevonaton keresztül eltávozni, biztosítva ezzel
a fa lélegzését.

tel./fax: +40
-266-3
61.5
38

l.ro
ww w.kobezo

Színskála
Tig.: Fehér

Tig.: Kastanie DSL - Canapa

Tig.: Kastanie DSL - Frumento

Tig.: Braun DSL - Frumento

Tig.: Dunkelbraun DSL - Canapa

Tig.: Dunkelbraun DSL - Frumento

Tig.: Melone DSL - Canapa

Tig.: Melone DSL - F011

Tig.: Kastanie DSL - Canapa

Tig.: Hellbraun DSL - Canapa

Tig.: Maigrun DSL - Tannengrun

Tig.: Kastanie DSL - F002

Tig.: Braun DSL - F002

Tig.: Palisander DSL - Frumento

Tig.: Palisander DSL - F003

Hőszigetelő THERMO üvegezés
Leggyakoribb rétegfelépítés:
- 4 mm vtg. float üveg
- 12, illetve 16 mm-es távtartó (légrés)
- 4 mm vtg. float üveg

Egyréteg
ű ablakü
ve g

5,8
W/m2K

Hagyományos
hőszigetelt üveg

3,0
W/m2K

Normál (alap) Thermo üvegek argongáz nélkül:
Az alap THERMO-ÜVEG olyan hőszigetelt üveg,
Lágyfémbevonatos
hőszigetelt üveg
melynél két üveget páramentesítővel megtöltött
1,1
+ Argon töltés
alumínium távtartó keretre szerelnek, egy
W/m2K
elsődleges szigetelést biztosító butil-anyaggal,
majd az így előállított szerkezetet két komponensű tömítőanyaggal zárnak körbe. Hőszigetelő képessége:
k = 2,7÷2,8 W/m2K, rétegszerkezet 4-16-4.
Normál (alap) Thermo üveg argongázzal:
Hőszigetelő képessége: k= 2,6÷2,7 W/m2K rétegszerkezet 4-16-4
LOW-E argongázzal:
Az egyik üvegösszetevő belső oldala különleges "semleges színű” hővédő (fémoxid) bevonattal van ellátva.
A hővédő bevonatú üveg alkalmazásával a kész hőszigetelő üveg hőátbocsátási tényezője(k értéke) jelentősen
csökken.
Hőszigetelő képessége:

Low-E= Low-Emissivity = alacsony emisszió
alacsony sugárzási veszteség
Hőfunkciós réteg (lágyfémbevonat)

k = 1,4÷1,6 W/m2K, rétegszerkezet: 4-16-4;
k = 1,1÷1,3 W/m2K, rétegszerkezet: 4-16-4 +
ARGON gáztöltés

Külső oldal
Belső oldal
Nemesgáztöltés
Távtartó
Páraszürő
Elsődleges peremkötés (butil)
Másodlagos peremkötés (poliszulfid, tiokol)

17.
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Parafa fal- és padlóburkolatok
A parafa termékek a paratölgy kérgéből készülnek, amely latin
megnevezése Quercus (tölgy) suber (parafa). Gondosan elkülönített és
ápolt ültetvényeken a kéreghántás az ökológiai szempontok teljes
figyelembevételével történik. Az első kéreghántásra a fa 25 éves
korában kerülhet sor. Ezt a természeti kincset 9 évenként hántják le, ez
a fa életében 20 alkalommal ismételhető meg. Maga a folyamat
semmiféle kárt nem okoz a fa életében. EZ NAGYON FONTOS!
A paratölgy életkora eléri a 200 - 250 évet. Gyártása folyamán nem
használnak fel vegyszert, a gyanta anyaga és a préselés hőfoka adja a
burkolat szilárdságát, de ugyanakkor megőrzi rugalmasságát is, ezért e
termék 100 %-os természetes és újrahasznosítható anyagnak tekinthető,
amelynek termelése nem befolyásolja a környezetet.
A parafából készült termékek kiemelkedő tulajdonságai:
- meleg arculatú, nyugtató és bensőséges kinézettele, a parafa
természetes színének és a padlózatra felvitt lakrétegnek
köszönhető,
- hangszigetelő, hőszigetelő,
- élettartama korlátlan,
- rugalmas, ütés estén visszanyeri eredeti alakját,
- méretbeli stabilitás,
- nem veszi át a szagokat (még a cigaretta füstöt sem),
- nem igényel különösebb karbantartást,
- eleganciára és jó ízlésre utal, és közelebb visz a természethez,
- nagyon jó akusztikai tulajdonsággal rendelkezik,
- különösen jó mikroklímát generál.
Parafa padlózat előnyei:
- nem tartalmazz egészségre káros kémiai anyagokat,
- antisztatikus, hangelnyelő és jó hangszigetelő,
- a parafa padló erózió és saválló valamint nem korhad el,
- mivel nagyon nehezen gyullad, ezért a parafa padlózat megfelel a tűzvédelmi előírásoknak,
- jó hőszigetelő és kényelmet biztosít, a padlófűtés nem károsítja a padlózatot, sőt javítja a parafa
tulajdonságait,
- nyomásra nagyon ellenálló és mégis rugalmas, így nagyon jó amortizálást biztosít esés esetén,
- megfelelő karbantartással (periodikus lakozással), korlátlan élettartalmat biztosíthatunk,
- lefektetése és tisztán tartása nagyon egyszerű,
- konzerválja és kiemeli a környezetét,
- nagy választékban állítható elő, így bármilyen helyiségnek kellemes és modern kinézettű környezetet
biztosít.
Parafa kéregből elsősorban dugókat készítenek. A gyártás során keletkező hulladékot főzéssel,
darálással és préseléssel, természetes gyanta hozzáadásával, a parafatölgy kérge olyan állapotba kerül,
amiből vékony szeletekre vágható, mindegyik szeletnek egyedi mintázata van, ezekből készülnek parkettek,
falburkolatok.
Az aljzat előkészitése:
FONTOS: a parafa a legtöbb stabil, kemény felületre (például beton, kerámia, fa) lerakható. A lágy padlóburkoló
anyagot azonban (például a szőnyegeket) el kell távolítani. Az aljzat legyen sík, sima és száraz, a felületi
egyenetlenségek 2 m-es távolságon belül nem haladhatják meg a 3 mm-t. Minden fogadó aljzatnak száraznak
kell lennie. Ellenkező esetben aljazat kiegyenlítőt kell használni, ha a nedvesség tartalma 3% állá eset a felületet
meg kell csiszolni majd portalanítani az egész helységet.

Parafa: különleges bevonat, különleges komfortérzés
A parafa padlózat használata lakásokban, cégszékhelyeken, protokolláris termekben vagy szállodákban egy
elegáns, kellemes és pihentető hangulatot hoz létre, a praktikus előnyök mellett, a parafa tökéletesen harmonizál
a modern ember által egyre jobban keresett természetes környezettel. Az ilyen típusú padlózat különleges
tartósága a parafa rugalmasságának köszönhető, valamint védelmi szerepet betöltő lakrétegnek, amely
vízhatlanságot is kölcsönőz neki, tűzállósága DIN 4102 és ütésállósági hang a DIN 52210 normáknak felel meg.
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Ragasztott burkolat, a kreativitás élménye!
A burkolólapok korlátlan tervezési szabadságot és az egyéni
ízlés maradéktalan kibontakozását teszik lehetővé. Fa vagy parafa
erezetű felületek, szabadon választott fektetési mintákba és
színekbe, a burkolat kialakításának számtalan variációs
lehetőségét hordozzák. Ragasztott burkolatok mérete 600x300 mm
és 300x300 mm, vastagsága 4 mm, összetettel 100 % ban csiszolt
natúr vagy lakkozót parafa.

CORKLOC rendszerű szalagparketta, ragasztás nélkül, út a gyönyörű padlóhoz!
A parafa szalagparketta fektetése hihetetlenül egyszerű, mivel
az aljzathoz se ragasztani, se szegelni nem kell, már meglevő
burkolatra is könnyen fektethető.
A csaphornyok tökéletesen kialakított illesztése összefüggő és
a parafa rugalmasságának köszönhetően idővel nem jelenek meg
rések az illesztéseknél így biztosítva az egyszerű tisztítást és a
pormentes, egészséges környezetet. Azt nem is említettük, hogy a
gazdag színválaszték és a számtalan erezet minden hálószobának
különlegesen meleg, természetes atmoszférát és megnyerő
intimitást kölcsönöz.
Ha későn fekszik le vagy reggel korán kel, léptei zaját a burkolat parafarétegének sejtjei elnyelik, megőrizve
alvó családtagjai nyugalmát.

Parafa falburkoló tekercsek és lapok, jó döntés, jó érzés!
Falburkoló anyagunk olyan életteret kínál, mely harmóniában
van a természettel, annak melegségét és szépségét helyezi Ön elé.
Mivel nem szívja be a szagokat mindig frissen, tartja lakása
klímáját! Tapintása meleg és csökkenti a zaj átvitelt 17-2o db-el.
Parafa dekoratív falburkoló lapok mérete 600x300x3mm kivéve az
Aldeira modellt, amely vastagság 8 mm és a szűzkérgét, amely
10 mm. Parafa tekercseket elsősorban a beltéri helységek falainak
a dekorálására használják, ezek vastagsága 2 mm.
Parafa műszaki jellemzők
Sűrűség
Hővezetési tényező (20 ºC-on)
Felületi szakítószilárdság
Hajlítószilárdság
Nyom ószilárdság
Rugalm assági határérték
Nyom ószilárdság (10%)
Fajhő
Vízpára beszivárgással szem beni ellenállás, µ
Üzem i hőm érséklet
Dinam ikus m erevség (50 m m -es vastagságnál)
Rugalm assági m odulus
Páravezetés
Hőtágulási együttható
M éretstabilitás

19.

kb. 120 kg/m ³
0,037-0,040 W/mk
0,094 N/m m ²
0,18 N/m m ²
0,02 N/m m ²
0,01 N/m m ²
0,178 N/m m ²
1,67 KJ/kg K
5-30
-200 ºC -+130 ºC
126 N/cm ³
5 N/m m ²
0,017 - 0,003 g/m h m m
szakaszonként
-6
25-50 x 10
Stabil, nem tágul
és nem zsugorodik

20.
Ipari parafa: jövő szigetelése!

Parafa az építoiparban

Ideális megoldás azoknak, akik természetes anyagot keresnek, amely egyszerűen és könnyen feldolgozhatók.
Az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező expandált parafa olyan termék, amelyet gyakran használnak hő-,
hang- és rezgés elleni szigetelésre. Ideálismegoldás azoknak, akik gazdaságos és a gyakorlatban jól, egyszerűen
alkalmazható terméket keresnek.
Parafát mind szigetelőanyagot gyakran használják hő- és hangszigetelő anyagként úsztatott
padlószerkezetekhez, tetőterek szarufái közé, padlásfödémekhez, egyhéjú, egyenes rétegrendű lapos tetőkhöz,
külső falszigetelésekhez, hő-hidak és hűtőházak hőszigeteléshez, gépek alá rezgés elleni szigeteléshez
gépalapokban, tágulási hézagok kitöltésére.
Tetők és padlásterek
hőszigetelése

Visszaverődő
zajok terjedése
elleni védelem

Falak hőszigetelése
(üregek hőszigetelése)

Lapostetők
hőszigetelése

Külső falak
(homlokzatok)
hő- és
hangszigetelése

Födémek hőszigetelése

Paratekercsek készparketta alá hanggátló alátét rétegként, rezgés elleni szigetelésként
Figyelembe véve a parafa-szigetelő tulajdonságait, agglomerált parafa tekercs alkalmazható bármilyen
típusú padló alá.Mivel a parafa nem nyomódik le a külső súlyok hatására, ezért ez a termék biztosítja a jó
padló szigetelését egész életen át.

Segédanyagok
Ragasztók: A parafa fajtájától függően a parafa ragasztható.
A falburkolattoknál a D 3540 típusú kontaktragasztót, míg a HPS borítású lapoknál az
A-300 típusú ragasztót kell alkalmazni.
.
Lakkok: A natúr felületű parafa felületeket speciális rugalmas lakkréteggel szükséges
kezelni, legalább 4 rétegben. Ehhez a vizalapu lakkot ajánljuk egy komponensű W -700 a
kisebb igénybevételnek kitett (hálószobák) parafalapok esetében és falburkolatoknál,
amelyek konyhában vagy fürdőszobában ragasztódnak.
A k é tk o m p o n e n s ű W - 2 0 0 0 l a k k o t o l y a n p a r a fa fe l ü l e te k l a k k o z á s á n á l ,
amelyek nagy igénybevételnek kitett helységekben (előszobák, nappalik, konyha) és magas
páratartalmú helységekben (fürdök) használnak.

Ápolás, karbantartás: könnyen kezelhető
Ápolószerek: A parafa felületek lakk rétegének, illetve a HPS réteg élettartamának megóvása
érdekében különböző ápolószerek használata szükséges:
- a napi tisztításhoz az Soft Clean használatát javasoljuk.
- a felület igénybevételétől függően az POWER POLISCH (polírozó szer) alkalmazása évente 2-3
alkalommal.
A speciális felület nagyon megkönnyíti az ápolást és a tisztítást. Egy porszívóra és egy nedves puha
rongyra van szükség ahhoz, hogy a parafafelületet tisztán és kiváló állapotba tartsa betartva az ápolásra és
a karbantartásra vonatkozó előírásokat.
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Egyéb kiemelt termékünk - Fabrikett - Környezetbarát tüzelőanyag!
A fabrikett legfontosabb tulajdonságai:
- természetes alapanyagokból (faporok, faforgács, faapríték) készül;
- kötőanyagot (ragasztót) nem tartalmaz, ezért kémiai összetétele a természetes fáéval azonos;
- nedvességtartalma alacsony (10% körüli), ezért könnyebben és jobb hatásfokkal ég, mint a
hagyományos tűzifa;
- fűtőértéke nagy, kb. 17-18MJ/kg, tehát közel megegyezik a barnaszénével;
- hamutartalma kicsi (0.7-1.4%), hamuja környezetbarát, a szénsalakkal szemben természetes növényi
tápanyag, ezért kiskertekben műtrágya helyettesítésére kiszórható;
- a fában kén gyakorlatilag nincs, ezért füstje a környezetre káros kéndioxidot nem tartalmaz;
A fabrikett használatakor figyelembe kell venni a következőket:
- a tűzifával szemben 2-3-szor nagyobb sűrűségű, és mintegy 40%-kal nagyobb fűtőértékű, ezért ugyan
olyan fűtőhatás eléréséhez a tüzelőberendezés tűzterében kisebb mennyiséget kell elégetni;
- égés közben a fabrikett mérete változhat, ezért a tűzteret nem szabad teljes mértékben kitölteni (ajánlott
az 50-60%-os töltés), mert a táguló fabrikett mechanikailag károsíthatja a tüzelő berendezést;

21.

22.
Fenyőbútorok
Ügyfeleink kérésére, 2011. óta a piac elvárásának és az aktuális trendnek megfelelő fenyőbútorokat is
gyártunk, főként kanapéágyakat ágyneműtartóval, fenyőágyakat, komódokat és térelválasztó polcokat.
A fenyőbútor illata a lakásban, főleg újonnan, a fenyőerdők atmoszféráját idézik. A fenyő rajzolata a
természetességet, a másolhatatlanságot hordozza magában.
“Lilli” fenyő kanapéágy
ágyneműtartóval

“Lilli” fiókos fenyő
kanapéágy

“Lilli” fenyőágy
“Lilli” fenyő emeleteságy

“Lilli” 2+3 fiókos komód

“Lilli” térelválasztó fenyő polc
“Lilli” 4 fiókos komód
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Természetesen az Ön otthonában!
Telephely: 537130 Gyergyóalfalu, Bucsin út,
1 szám, Hargita megye, Románia.
tel./fax: +40.266.364.612
e-mail: office@kobezol.ro
web:
www.kobezol.ro
www.plutaexpandata.ro
www.izolatiidepluta.ro

Bemutatóüzlet: 535500 Gyergyószentmiklós,
Szabadságtér 27/A.
Hargita megye, Románia
tel./fax: +40.266.361.538
mobil: +40.746.136.615
e-mail: magazin@kobezol.ro
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