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Nálunk nem 
kell választania.
A Thermory azok számára való, akik nem akarnak 

kompormisszumot kötni. Azoknak ajánljuk, akik 

tartósságot és erőt keresnek ugyanakkor a lenyűgöző 

esztétika és a gyönyörű érlelődés az álmuk.  A Thermory 

nem mindenkinek való, de ha egy kész terméket igényel, 

ami magasra teszi a lécet szépség és élettartam terén, 

akkor a Thermory az egyetlen választása.

Igazi fa termékek, minden egyes rostban stabilitással és szépséggel.

TERASZ      FALBURKOLAT      PADLÓ      SZAUNA
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A Thermory több, A Thermory-t az innováció és a hatékonyság vezérli. 
Színvonalunk magas és eljárásunkat több évtizedes 
hatékonyság igazolja. 

Arra törekszünk, hogy megbízható megoldásokat kínáljunk 
termékeink és ügyfeleink igényeinek alapos megfigyelésén 
keresztül. Tanulmányozzuk az iparágat és számításba vesszük 
az igényeket annak érdekében, hogy értékes megoldásokat 
kínáljunk, amelyek felülmúlják az elvárásokat.

mint                     kiváló minőséget és 
páratlan szépséget kínál.

20éve

04 05



Természetes módon javítjuk a 
fát hő- és gőzhasználattal. 

Hogyha az iparág vezető faipari szakértői elsajátítják a 
módosítási eljárást, nincs szükség többé durva vegyi 
anyagokra. 

A HŐ 
MEGVÁLTOZTATJA 

A FÁT, FOKOZZA 
TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉT

A GŐZ 
TELJES ELLENŐRZÉST 
BIZTOSÍT AZ ELJÁRÁS 
ALATT

06 07



Gondosan választjuk ki nyersanyagainkat az erdők megőrzése és a páratlan 
termékek előállítása érdekében. Fűrészáru-szabványaink meghaladják 
az iparági besorolási szabványokat, így termékeink meghaladják az Ön 
elvárásait is.

A minőségellenőrzés iránti 
elkötelezettségünk a fakitermelés 
pillanatában kezdődik.

Tiszta eljárás, megbízható forrás.
A Thermory arra irányul, hogy fenntartsuk a 
felelősség vállalati kultúráját. 

Legmagasabb 
minőségű és 
legalacsonyabb 
környezeti hatású 
forrás.

ÉSZAK-AMERIKA ÉS 
ÉSZAK-EURÓPA

FEHÉR KŐRIS

Skandinávia ismert szerte 
a világon a felelősségteljes 
erdőgazdálkodásáról.

Nem használunk trópusi vagy 
esőerdőből származó fát. 

Nem tartalmaznak hozzáadott 
vegyszereket és műanyagot, csak 
100%-ban igazi fát!

SKANDINÁVIA

LUCFENYŐ & 
ERDEIFENYŐ

A különböző globális  
beszerzési források lehetővé 
teszik, hogy magas minőségű 
fát vásároljuk a fenntartható 
erdészeti gyakorlat figyelembe 
vételével. 

08 09



Termékeink jelentősen 
redukált nedvszívó 
képességet kínálnak.

Nedvességálló

A termèkekben egyesül 
a mernöki pontosság 
és a egzotikum, ami 
megjelenik a korhadás-
ellenálló képességben.

Kivételes 
tartósság

Minden rostot természetes 
módon javítunk.

Korhadás- 
rezisztens

A Thermory 
komolyan veszi 
a tesztelést

TŰZ

ERŐ

STABILITÁS

TERMESZ

KORHADÁS-
ELLENÁLLÁS

Termékeink folyamatosan 
biztosítottak egy harmadik féltől 
származó eredmények alapján.

Rot Resistance

Saját tulajdonú folyamatunk a fejlett technológiát 
és a 20.000 négyzetméteres hőkezelő kamrákat 
használja, hogy minden tételnél következetes, 
kiváló eredményeket érjen el.

A folyamat magasra teszi 
a lécet és ösztönzi az 
ipart a felzárkózásra.

A technológia birtoklója

Tudósaink folyamatosan ellenőrzik a hőkezelési 
folyamatot és fáradhatatlanul azon dolgoznak hogy 
ezt a tökélyre fejlesszék minden deszka esetében. 
Beleértve a hőmérséklettől a ventilátor sebességéig 
minden egyes köteg esetében hogy optimalizáljuk 
az eredményeket. 

Folyamatgondozás

Faipari szakértőink és páratlan folyamataink 
együttesen olyan termékeket hoznak létre, amelyek 
megváltoztatják a faiparról alkotott elképzeléseket 
- olyan termékeket, amelyek értékes megoldásokat 
kínálnak az Ön problémáira.

Kiváló Termékek Alkotása

Az egyik hőkezelő 
kamránk a Thermory 
gyárunkban található.

10 11

Minden egyes rost teljes 
módosításon esik át.

A folyamatban minden egyes deszka teljes módosításon 
esik át, egészen a belsejéből indulva, ami páratlan 

tartósságot és stabilitást eredményez. A Thermory-nál nem 
hagyunk egy rostot sem változatlanul. 

Maximális hőkezelés 215°C.
Alkalmas külső és belső használatra egyaránt. 

Creating Superior Products

INTENZÍV MÓDOSÍTÁS

KÖZEPES MÓDOSÍTÁS

Maximális hőkezelés 190°C.
Csak belső használatra alkalmas.



Kifinomult. 
Egyszerű. Páratlan.
Termékeink definiálják a kifinomultságot. Innovatív eljárásainknak 
köszönhetően olyan terméket kapunk, ami magas korhadás-ellenállással 
rendelkezik, és közben nem veszít erejéből és rugalmasságából; 
termékeink rendkívül hosszú élettartamúak és gyönyörű színűek. 

Egy folyamat eredménye, 
melyeknek párja nincs?

A fenti képen:
Egzotikus barna: Thermory Kőris (fent)

Aranybarna: Themory Fenyő (alul)

12 13



REFERENCIA-SOROZAT ALKALMAZÁSOK HŐKEZELT FAJTÁK

Kőris terméseink keményfa megoldásuknak 
köszönhetően kivételes korhadás-ellenállásúak 
(25+ év) és 100%-ban csomómentes gazdag, 
klasszikus színárnyalattal rendelkeznek.

Thermory Kőris

TERASZ      

FALBURKOLAT   

REFERENCIA-SOROZAT ALKALMAZÁSOK

MÓDOSÍTÁS SZINTJE – INTENZÍV

Északi fehér kőris (keményfa)
Észak-Amerikai és Európai forrású.

HŐKEZELT FAJTÁK

EGZOTIKUS BARNA

SZÍNÖREGEDÉS EVOLÚCIÓJA

A módosítási eljárás 
természetes eredménye.

PLATINUM SZÜRKE
Idővel a kezeletlen termékek 

gyönyörű ezüstös tónust 
vesznek fel.

A napfény és az eső hatással van termékeink életkorára, de az 
eredmény mindig ugyanaz marad – elegáns platina szürke. 

Természetes világos szín, jellegzetes csomók, 
páratlan korhadás-ellenállás (20+ év) a 
puhafa piacon.

Thermory Fenyő

* Az egzotikus barna szín 
évi egy olajos kezeléssel 
fenntartható.

TERASZ   

FALBURKOLAT

Erdeifenyő (puhafa)
Skandináviában található.

ARANYBARNA

SZÍNÖREGEDÉS EVOLÚCIÓJA

A módosítási eljárás 
természetes eredménye.

PLATINUM SZÜRKE
Idővel a kezeletlen termékek 

gyönyörű ezüstös tónust 
vesznek fel.

A napfény és az eső hatással van termékeink életkorára, de az 
eredmény mindig ugyanaz marad – elegáns platina szürke. 

* Az aranybarna szín 
évi egy olajos kezeléssel 
fenntartható.

14 15
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MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS – INTENZÍV



Hőkezelt lucfenyő termékeink kivételes 
korhadás-ellenállással rendelkeznek (25+ év) 
és hosszú élettartamúak rusztikus csomókkal 
és természetes világos színnel kombinálva. 

Thermory Lucfenyő
MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS – INTENZÍV

ARANYBARNA
A módosítási eljárás 
természetes eredménye.

PLATINUM SZÜRKE
Idővel a kezeletlen termékek 

gyönyörű ezüstös tónust 
vesznek fel.

* Az aranybarna szín 
évi egy olajos kezeléssel 
fenntartható.
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TERASZ      

FALBURKOLAT   

REFERENCIA-SOROZAT ALKALMAZÁSOK

Norvég fenyő (puhafa)
Skandináviában található.

HŐKEZELT FAJTÁK

Csomómentes puhafa különleges 
sötét vonalakkal, amely minden egyes 
deszkán gyönyörű egyedi mintát hoz 
létre. A Thermory világos fenyő páratlan 
korhadásálló (20+ év).

Thermory Világos Fenyő

ARANYBARNA
A módosítási eljárás 
természetes eredménye.

PLATINUM SZÜRKE
Idővel a kezeletlen termékek 

gyönyörű ezüstös tónust 
vesznek fel.

* Az aranybarna szín 
évi egy olajos kezeléssel 
fenntartható.
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MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS -  INTENZÍV

REFERENCIA-SOROZAT ALKALMAZÁSOK HŐKEZELT FAJTÁK

FALBURKOLAT Borovi fenyő (puhafa)
Új-Zélandon található.

SZÍNÖREGEDÉS EVOLÚCIÓJA
A napfény és az eső hatással van termékeink életkorára, de az 
eredmény mindig ugyanaz marad – elegáns platina szürke.

SZÍNÖREGEDÉS EVOLÚCIÓJA
A napfény és az eső hatással van termékeink életkorára, de az 
eredmény mindig ugyanaz marad – elegáns platina szürke.



Thermory Kőris        Teraszburkolat

18

PROFILOK PROFILOK 

20 x 95mm
20 x 112mm
20 x 132mm

20 x 95mm
20 x 112mm
20 x 132mm

20 x 150mm
26 x 90mm
26 x 160mm

20 x 150mm
26 x 130mm

D4

PROFILOK 

21 x 118mm

TELEPÍTÉS PaCS© Strip118

TELEPÍTÉS TELEPÍTÉSCsavarok T-4, T-6

PROFILOK 

20 x 150mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip

D41
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D45J

D32

D38

PROFILOK 

20 x 132mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip

PROFILOK 

20 x 112mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip

Italy

D4 sg2

PROFILOK 

20 x 112mm 20 x 132mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip

D31 D34

PROFILOK 

26 x 115mm
26 x 130mm

26 x 160mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip



Thermory Kőris         Falburkolat
Thomas Tampold, Yorkville Design Center, Toronto ON. 
(Kép: Larry Arnal)
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PROFILOK 

20 x 52mm

TELEPÍTÉS
C9

C12

PROFILOK 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! 

20 x 155mm

C7

PROFILOK PROFILOK 

20 x 72mm
26 x 65mm

20 x 95mm
20 x 112mm

21

C6

PROFILOK 

20 x 132mm
20 x 155mm

TELEPÍTÉS

B1-1 C23J

CAR8

CLAD52

PaCS©

PROFILOK PROFILOK 

20 x 150mm 26 x 130mm

TELEPÍTÉSTELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS TELEPÍTÉS

CLAD150

Csavarral vagy 
szeggel

Csavarral vagy 
szeggel

B1-1

PaCS©

C4J C7J
PROFILOK 

INSTALLTION

20 x 52mm
20 x 72mm

TELEPÍTÉS

CLAD52
CLAD72

PaCS©

TELEPÍTÉS

Csavarral vagy 
szeggel



Thermory Fenyő        Teraszburkolat
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Észtország
(Kép: Allan Leppikson)
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PROFILOK 

26 x 115mm
26 x 140mm

42 x 42mm
42 x 140mm

D4 D4 sg

PROFILOK 

26 x 115mm 26 x 140mm

PROFILOK 

26 x 118mm

TELEPÍTÉS PaCS© Strip118 TELEPÍTÉS Csavarral

D45J

PROFILOK 

26 x 115mm

D30

PROFILOK 

PROFILOK 

26 x 115mm

95 x 95mm

TELEPÍTÉS PC Clip

D30 sg

GLB (Réteg ragasztott deszka)

26 x 140mm

PROFILOK 

26 x 115mm 26 x 140mm

TELEPÍTÉS TENI© Clip

D34

TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS

PC Clip
Csavarral



Thermory Fenyő        Burkolat

C3C1

PROFILOK 

20 x 115mm
20 x 140mm

C5

PROFILOK 

20 x 140mm

C8

2524
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C6

PROFILOK 

20 x 140mm

TELEPÍTÉS

B1-1

Új-Zéland

INSTALLTION

INSTALLTION

TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS Csavarral vagy 
szeggelCsavarral vagy 

szeggel

C7J
C7

PROFILOK 

INSTALLTION

PROFILOK 

20 x 65mm

TELEPÍTÉS

CLAD65
CLAD65-0

PaCS©

PROFILOK 

20 x 67mm
26 x 68mm

INSTALLTIONTELEPÍTÉS

Csavarral vagy 
szeggel

D4

PROFILOK 

INSTALLTION

PROFILOK

20 x 115mm
20 x 140mm
42 x 42mm

TELEPÍTÉS

Csavarral vagy 
szeggel

PROFILOK PROFILOK 

INSTALLTION INSTALLTION

26 x 140mm 26 x 130mm

TELEPÍTÉS TELEPÍTÉS

Csavarral vagy 
szeggel

Csavarral vagy 
szeggel

ÚJ!

CAR8

PROFILOK 

20 x 115mm
20 x 140mm

INSTALLTIONTELEPÍTÉS

Csavarral vagy 
szeggel



Thermory Lucfenyő        Teraszburkolat
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PROFILOK 

26 x 160mm 42 x 68mm

D4

PROFILOK 

26 x 160mm

D34

TELEPÍTÉSTELEPÍTÉS TENI© ClipCsavarral

Thermory Sárgafenyő        Burkolat

C6

PROFILOK 

20 x 138mm

TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS TELEPÍTÉS
B1-1

Csavarral vagy 
szeggel

Csavarral vagy 
szeggel

PROFILOK 

20 x 115mm
20 x 138mm

PROFILOK 

20 x 115mm
20 x 138mm

C3C1

PROFILOK PROFILOK 

20 x 65mm

C7J

TELEPÍTÉS

CLAD65
CLAD65-0

PaCS©



Thermory QuickDeck®
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Teraszépítés a Thermoy QuickDeck® kollekcióval sosem volt még egyszerűbb. A 
QuickDeck® széles választékú előregyártott terasz elem kétféle kkialakításba létezik – 
Maxi és Mosaic. Az egyszerű pattintós módszer megkönnyíti a telepítést. 

QuickDeck® MAXI

QuickDeck® MOSAIC

HŐKEZELT FAJTÁK

HŐKEZELT FAJTÁK

KŐRISFA (módosítási mérték – intenzív)

KŐRISFA (módosítási mérték – intenzív)
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Vastagság: 32mm

Szélesség: 238mm

Hosszok csomagonként: 

450/900/1350/1800mm

Vastagság: 31mm

Szélesség: 199mm

Hosszúság: 795mm



Thermory with Bole
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A Bole mind a tervezők, mind a felhasználók számára meghatározó újításokat hordoz 
magában.  Viszont eddig a pillanatig, csak a belsőépítészet számára volt elérhető. A 
Thermory with Bole kültéri használatra is alkalmazkodik. A hat darabból álló padlóelemek 
tökéletesen illeszkednek egymáshoz, így egy végtelenségig ismétlődő mintázatot hoznak 
létre az igazán egyedi teraszburkolat eléréséért. 

A Thermory with Bole ötvözi a stabilitást és a tartósságot a Bole innovatív kialakításával. 
Továbbá a Thermory klipszekkel a telepítés igen egyszerű. 

THERMORY with BOLE

Vastagság: 21mm

Szélesség: 90-180mm

Hosszúság: 2400mm

*Két hat darabból álló 

teraszburkolat látható.

HŐKEZELT FAJTÁK

KŐRISFA (módosítási mérték – intenzív)
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Thermory Zsindelyek
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A Thermory Zsindelyek divatosan egészítik ki a külső- és belső falak struktúráját. Az 
intenzív hőmódosítás növeli a stabilitást és a tartósságot, miközben kihangsúlyozza 
a fa természetes szépségét. Mint minden Thermory termék, így a zsindelyek is az 
idő előrehaladtával szürkülhetnek, így egyedülállóan elegáns tónust kölcsönöznek a 
formatervezésnek. 

Válaszd az egyedülálló zsindelyt vagy zsindely panelokat a falad burkolására. Thermory 
zsindely panelek könnyen telepíthetőek a pacs® rendszerrel, a komplex esztétika 
érdekében szuperior megoldást kínálunk önnek.

ÁTTEKINTÉS: Egyedi Thermory zsindelyek ÁTTEKINTÉS: Thermory Kőris Zsindely a PaCS®-vel

Profil: S1

Vastagság: 4/10mm

Szélesség: 80-150mm

Hosszúság: 350mm

Telepítés: vékony rozsdamentes 

acél kapcsokkal

Profil: S2

Elemvastagság: 31 mm

Elemszélesség: 350mm

Elemhossz: 1250 mm

Nettó szélesség : 167mm

Telepítés: pacs Zsindellyel

33

Svédország
(Kép: Devis Bionaz)

Tudjon meg többet a PaCS® rendszerről a 70. oldalon.

HŐKEZELT FAJTÁK

KŐRISFA (módosítási mérték – intenzív)



Thermory Szauna
A Thermory módosítási eljárása olyan fát 
eredményez, amely tökéletesen megfelel a 
szaunák különleges igényeinek. A termékek 
közé tartonak a termikusan módosított éger, 
nyár, magnólia, borovi fenyő, valamint a nem 
módosított éger és nyár. 

Szauna anyagaink gyönyörűek, tartósak és 
rugalmasak, így egyedülálló, hosszú élettartamú 
szaunát eredményeznek. 

34 35

Thermory természetes 
nyár és éger

ÚJ! Drift by Thermory. 
Tudjon meg többet a Drift by 
Thermory-ról az 60. oldalon.



A természetes éger világos vöröses színű, 
amely minden hőmódosítási eljárással 
sötétebb és aranyszínűbb lesz.

Éger

SZAUNA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

HŐKEZELT

Európai éger (keményfa)
A balti államokból származik

HŐKEZELT FAJTÁK

36

Th
er

m
or

y 
Sz

au
na

 | 
Fa

jtá
k

37

A természetes nyár a lehető 
legvilágosabb fehér színnel rendelkezik, 
amely minden hőmódosítással sötétebb 
és aranyszínűbb lesz. 

Nyárfa

SZAUNA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

HŐKEZELT

Európai nyár (keményfa)
A balti államokból származik

HŐKEZELT FAJTÁK

TERMÉSZETES

HŐMÓDOSÍTÁSI SZINT

KÖZEPES
Maximális hőfok 190°C.Nincs hőmódosítás.

INTENSE
Maximális hőfok 215°C.

TERMÉSZETES

HŐMÓDOSÍTÁSI SZINT

KÖZEPES
Maximális hőfok 190°C.Nincs hőmódosítás.

INTENSE
Maximális hőfok 215°C.

Módodsítasi szint:
INTENZÍV

Módodsítasi szint:
KÖZEPES



A magnólia arany színű néhol különleges 
sötét fa szemcsékkel az egyes deszkákon. 

Magnólia

SZAUNA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Magnólia (keményfa)
Észak-Amerikában található

HŐKEZELT FAJTÁK

HŐMÓDOSÍTÁSI SZINT
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A sárgafenyő egy csomómentes puhafa, amely 
különleges sötét vonalaival gyönyörű mintát hoz 
létre minden egyes darabon. 

Sárgafenyő

SZAUNA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Sárgafenyő (puhafa)
Új-Zélandon található

HŐKEZELT FAJTÁK

INTENZÍV

HŐMÓDOSÍTÁSI SZINT

Maximális hőfok 215°C.

MÓDOSÍTÁSI SZINT - KÖZEPES

KÖZEPES
Maximális hőfok 190°C.

MÓDOSÍTÁSI SZINT- INTENZÍV



Thermory Magnólia Szauna Profilok – ÚJ!
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PROFILOK 

15 x 145mm
15 x 170mm

15 x 185mm

STS

HŐMODOSÍTOTT

Közepes

41

Thermory Sárgafenyő Szauna Profilok – ÚJ!

PROFILOK PROFILOK 

PROFILOK 

15 x 138mm 32 x 138 mm

28 x 185mm

STS3
R3/PHL

R3/PHL

HŐMODOSÍTOTT HŐMODOSÍTOTT

HŐMODOSÍTOTT

Intenzív Intenzív

Közepes

Thermory Éger & Nyár Szauna Profilok

STP STS

STS3

PROFILOK 

12 x 68mm (nyár)

15 x 68mm (éger, nyár)

HŐMODOSÍTOTT

Természetes Közepes

15 x 88mm (éger, nyár)

15 x 118mm (éger, nyár)

Intenzív

PROFILOK 

PROFILOK 

15 x 68mm (éger)

15 x 88mm (éger)

26 x 185mm (éger)

28 x 68mm (éger) 
28 x 88mm (éger, nyár)

HŐMODOSÍTOTT

HŐMODOSÍTOTT

Természetes

Természetes

Közepes

Közepes

15 x 138mm (éger, nyár)

15 x 160mm (nyár)

28 x 115mm (nyár)

28 x 118mm (éger) 

28 x 135mm (éger, nyár)

28 x 138mm (éger, nyár)

Intenzív

PROFILOK 

15 x 68mm (éger)

15 x 88mm (éger)

HŐMODOSÍTOTT

Természetes Közepes

15 x 118mm (éger, nyár)

STS/3PT

R3/PHL

PROFILOK 

15 x 120mm (nyár)

HŐMODOSÍTOTT

Közepes

ÚJ!



Thermory 
Padlóburkolat
A Thermory Padlóburkolat kétféle hőkezelési 
szinttel biztosítja a kényelmet és a meleget.

Az intenzíven módosított padlók nagy kiterjedésű 
stabilitást kínálnak, amelyek padlófűtésre 
is felszerelhetők. A közepesen módosított 
padlóburkolatok olyan belső helyiségekhez 
alkalmazhatók, ahol világos, arany színek 
szükségesek.

A Thermory Padlóburkolatok félkész állapotban 
kerülnek eladásra, így Ön kiválaszthatja az 
olajokat és a lakkot, hogy elérje a kívánt 
esztétikumot.

42 43

Tuljak Étterem
Észtország
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Kőrisfa termékeink kiváló megoldást nyújtanak 
korhadás-ellánálló képességükkel (25+ év) és hosszú 
élettartamukkal kombinálva, így hozva létre a 100%-ig 
csomómentes, gazdag, klasszikus színt.

Thermory Kőris

PADLÓ

REFERENCIA-SOROZAT ALKALMAZÁSOK

HŐMODOSÍTOTT

Északi fehér kőris (keményfa)
Észak-Amerikában & Európában található

HŐKEZELT FAJTÁK

KÖZEPES

HŐMÓDOSÍTÁSI SZINT

Maximális hőfok 190°C.

44

INTENZÍV
Maximális hőfok 215°C.

45

Magánház
Észtország



Thermory Kőris Padlóburkolat
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F1

PROFILOK 

15 x 90mm 15 x 130mm

HŐMODOSÍTOTT

Közepes Intenzív

F2

PROFILOK 

18 x 150mm 18 x 190mm

HŐMODOSÍTOTT

Közepes Intenzív

47

PROFILOK 

15 x 77mm
15 x 90mm

15 x 130mm

HŐMODOSÍTOTT

Közepes Intenzív

F3
Ipari

Szegőléc

Noa Étterem
Észtország

HŐMODOSÍTOTT

Közepes

F6 (3-réteg)

PROFILOK 18 x 245mm

HŐMODOSÍTOTT

Közepes Intense

PROFILOK 14 x 360mm

HŐMODOSÍTOTT

Közepes Intenzív

PROFILOK 9 x 70mm



Thermory Decor
Thermory decor. Thermory dekor mozaik csempék 
életet visznek a belső terekbe! Apró közepesen és 
intenzíven kezelt thermo kőris blokkokból készül 
és lakkal van kezelve, ezek a csempék dinamikus és 
színes érzetet adnak a szobának. 

A dekor mozaik csempe alkalmazható falra és 
padlóra vizes helyiségekben. Telepítése megegyezik 
a kerámia mozaik csempékével. 

Tedd személyessé a négy faladat a Thermory dekor 
mozaik csempékkel. 

48 49

Thermory kőris dekor
9 x 298 x 298mm

INTENZÍV KÖZEPES
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ALKALMAZÁSOK HŐKEZELT TELEPÍTÉS TERVEZŐ

TERASZ 

KERÍTÉS

KŐRIS REJTETT 
KLIPSZEK

THOMAS TAMPOLD, 

YORKVILLE DESIGN CENTRE

Lawrence Manor Kortás ház, Toronto, ON
Ezek a lakástulajdonosok azt akarták, hogy otthonuk egy modern műalkotás legyen; továbbá ellen kell állnia a 
kemény kanadai teleknek is. A Thermory 100 négyzetméteres teraszt és kerítést biztosított, amely kiegészítette a 
gyönyörű otthonukat a tartósság feláldozása nélkül.



ALKALMAZÁSOK

TERASZ
FALBURKOLAT
TETŐSZERKEZET 

Waterfront, Stavanger, Norvégia
Ez a lenyűgöző, sokoldalú épület sok szabálytalan alaprajzot tartalmaz, amelyek sokféle felhasználási 
lehetőséget biztosítanak. A Thermory Pine-t a tetőn használták fel, valamint a burkolatoknál és 
teraszburkolatoknál, amelyek egyedülálló sétányokat alkotnak és szemet gyönyörködtető gyűjteményt 
nyújtanak a sokoldalú felhasználáshoz, amelyek évtizedekig megőrzik tartósságuk és szépségük.

52

HŐKEZELT TELEPÍTÉS TERVEZŐ

FENYŐ REJTETT 

KLIPSZEK

AART ÉPÍTÉSZ
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ALKALMAZÁSOK

MENNYEZET 

Helsinki kikötője, Nyugati Terminál 2, 
Helsinki, Finnország
Helsinki új kompkikötőjének célja a funkcionalitás kombinálása a magas szintű építészettel és tervezéssel. 
A Thermory drámai, kifinomult, hajlított mennyezete kiküszöböli a fényvisszaverődést, és lehetővé teszi az 
utasok számára, hogy lenyűgöző tengeri kilátásban legyen részük.
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HŐKEZELT TELEPÍTÉS TERVEZŐ

FENYŐ REJTETT 

KLIPSZEK

PES ÉPÍTÉSZ
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ALKALMAZÁSOK

FALBURKOLAT 

Disney Üzlet, Shanghai, Kína
Az első Disney üzlet Kínában, ami a világon a legnagyobb, egy időtálló, hosszantartó homlokzatot igényelt, 
amely tükrözi a klasszikus hírnevet. A Thermory Kőris burkolat tökéletesen kiegészítette az üzlet és a környező 
terület innovatív arculatát.
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HŐKEZELT TELEPÍTÉS TERVEZŐ

KŐRIS PaCS® GENSLER ÉPÍTÉSZ
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ALKALMAZÁSOK

FALBURKOLAT 

Iskolaépület, Trollhättan, Svédország
Az iskola újra dizájnolásához Thermory Kőris zsindelyt használtak. 
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HŐKEZELT TELEPÍTÉS TERVEZŐ

KŐRIS STAMPLERS CONTEKTON ARKITEKTER 

FYRSTAD AB
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Kifinomultság: 
Megzabolázhatatlan
Ön egy határokat feszegető, szabad gondolkodású személy, aki 
nagy terveket sző, maga mögött tudva egy olyan tudást, amelyről 
mások csak álmodhatnak.

Ön nem szab gátat az újításoknak. Nem azért dolgozott ilyen 
keményen, hogy a kitaposott ösvényen járjon. Ön szeretne 
szakítani a középszerű megoldásokkal és a szenvedélyét követni. 
Mi segítünk ebben.

Ne féljen az újdonságoktól.

Ez azoknak való, akik tudják, hogy a szerencse a bátraknak kedvez. 
Akik tudják, hogy a véletlennek nincs köze a sikerhez.

Úttörő Szériánk 

Ez az Úttörő Széria. 
Szilárd esztétika.

60 61
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FALBURKOLAT

TERASZ

ALKALMAZÁSOK

LUCFENYŐ 

KŐRIS

FENYŐ

HŐKEZELT

Válasszon egyet a szabvány 
színek közül, vagy hagyja 
természetes állapotban 
(olajozatlanul). 

SZÍNEZÉS

A türelem lehet erény, de a szenvedély nyughatatlanná teheti. A Drift-el előnyre tehet szert a rusztikus, ezüstös 
bevonat elérése érdekében, amire máskülönben éveket kellene várnia. És tudja miért? Mert az erényt néha 
túlértékelik. 

Megdöntjük a konvenciókat

*
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A termikusan módosított kőris és 
fenyő mellett a Drift professzionálisan 
módosított lucfenyőt is használ, hogy 
lenyűgöző terméket hozzon létre, 
25 éves korhadás-ellenálló 
képességgel. 

Szerezze meg a megújult 
faanyagot az ismeretlentől 
való félelem nélkül, és 
a Thermory termékek 
páratlan stabilitásával 
és korhadás-ellenálló 
képességével. 
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Thermory Kőris        Falburkolat

Thermory  Lucfenyő        Faburkolat

Platinum
 (Kültéri)

Black Pearl
(Kültéri)

Smoked Brandy 
(Beltéri)

Sandy Pearl 
(Beltéri)

Moonlight Rum (Kültéri)

Kefézett, 
olajozott
Telepítés – 
szeg vagy 
60 mm-es 
csavar

20 X 186 mm 

20 X 211 mm*

BURKOLAT C15 

(JEM)

Kefézett, olajozott
Telepítés – szeg 
vagy 60 mm-es 
csavar

20 X 132 mm

BURKOLAT

C20 (JEM)

Gun Powder 
(Beltéri)

Natural – olajozatan
(Beltéri & Kültéri)

Silver Storm 
(Beltéri)

* csak természetes
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Thermory Kőris       Teraszburkolat

Moonlight Rum (Kültéri)

 20 X 132 mm TERASZ - D4 SG2 (JEM)

Kefézett, olajozott       
Telepítés - T6 rejtett klipsz

 20 X 132 mm TERASZ - D4 (JEM)

Kefézett, olajozott

Természetes – 
olajozatlan (külső- 
és belsőépítészet)

Thermory Fenyő       Teraszburkolat

Ocean Mist (Kültéri)

26 X 140 mm  TERASZ - D4 SG

Kefézett, olajozott     Telepítés - PC rejtett klipsz

26 X 140 mm  TERASZ - D4

Kefézett, olajozott

*A Drift számos színben elérhető. Válasszon a szabvány színeink közül 
vagy hagyja meg természetes állapotában (olajozatlanul). Ahogy a termék 
idősödik, fokozatosan áttér a platina szürke színre, és egy igazán egyedi 
esztétikai fejlődésen megy keresztül. 

Tehát merjünk belevágni. Határozottan az Ön által megálmodott szépséget 
teremti meg. 
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Innovációtól 
vezérelve.
A Thermory mélységes vágyat teremt innovatív 
megoldások létrehozására, amelyek páratlan 
hatékonyságot és szépséget nyújtanak a 
faiparban.

A Úttörő Sorozatunk hozza el ezt a vágyat az 
életünkbe. A Drift-et a nemzetközi Thermory 
20. évfordulójának alkalmából adták ki. 

De itt még nem állunk meg. Mi a következő 
lépés a Thermory és a Úttörő Sorozat számára? 
Várjon és kiderül.
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Telepítés

Ezért fejlesztettünk ki olyan 
innovatív telepítési módszereket, 
amelyek megoldást kínálnak az 
iparág legelterjedtebb problémáira. 
A Thermory termékek egyszerűen 
telepíthetők, így időt és pénzt 
takarítanak meg.

Kivételes korhadás-ellenálló 
képesség és lenyűgöző esztétika 
könnyű és hatékony telepítést 
érdemel.
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REJTETT KLIPSZ

69

FALBURKOLAT      KŐRIS
REJTETT KLIPSZ CSAVARRAL

TERASZ      KŐRIS

REJTETT KLIPSZ CSAVARRAL
TERASZ      FENYŐ TERASZ      KŐRIS      FENYŐ

Nézze meg a világ 
legkönnyebb telepítési 
rendszerét!

B1-1 T-4 (szélesség 112 mm-ig)
T-6 (szélesség 112 mm fölött)

PC Clip 

REJTETT KLIPSZ CSAVARRAL

Teni Klipsz
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A nyomó - illetve pattintó szalagok, vagy a PaCS segítségével könnyedén és gyorsan 
telepítheti a burkolatot a fúrócsavarok károsodása vagy a termék vesztesége nélkül. Az 
előszerelt tartólécek lehetővé teszik az automatikus beigazítást látható csavarok nélkül, és 
a 160 kg-os ellenállás a klipszben az Ön által elképzelt hibátlan, tartós eredményt kínálja.
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Csak nyomja meg 
és pattintsa be!

A PaCS® tartalmazza a JuAn® klipszeket amelyek előre fel 
vannak szerelve a tengeri minőségű rétegelt lemezre és a 
2 méter hosszú Thermory Fenyő tartólécre.

71
Belgium

A legegyszerűbb és a lehető leggyorsabb 
burkolórendszer a világon!

 FALBURKOLAT

PaCS® a FURNÉRON PaCS® a THERMORY FENYŐ



A legegyszerűbb, és talán a leggyorsabb, 
padlóburkoló rendszer a világon!
A nyomó- illetve pattintó szalagok ,vagy a PaCS segítségével könnyedén és gyorsan telepítheti 
a padlót a fúrócsavarok károsodása vagy a termék vesztesége nélkül. Ön egy hibátlan, tartós 
padlózatot kap, amelyen nem láthatók csavarok. Az előszerelt lemezek lehetővé teszik az 
automatikus beigazítást. Nem fogja elhinni, milyen gyors telepítés lehetséges!

APaCS® klipsz szalag 6 db JuAn® klipszet tartalmaz szalagba kötve. 

TERASZ
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Csak nyomja rá és pattinsta! A klipszeket közvetlenül a párnafához csavarozzák.
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Chez Katrin, Tallinn, Észtország

PaCS® Strip



JEM Csatlakozás

A Thermory JEM párnafái csökkentik a 
hulladékot, a munkaerőköltségeket és 
a telepítési időt.

Telepítse a teraszt és a burkolatot 
a párnafákra vonatkozó 
követelmények nélkül. 
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A Thermory több mint 20 éve forgalmazza a páratlanul módosított faipari 
termékeinket világszerte. Több mint 200 millió négyzetméternyi terméket 
szereltünk fel nemzetközileg! Központunk Észtországban és az USA-ban 
található, de globális elérést biztosítunk!

A Thermory Hatásköre
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Thermory 
USA

Thermory AS
Estonia
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JJW Építész, Dánia 
(Kép: Brahl Fotografi)

A Thermory kiváló fa 
megoldásokat kínál.
A páratlan hőmódosítási folyamat időtálló, 
hosszantartó terméket alkot, kifinomult és stílusos 
esztétikummal. Valóban természetes termékeinknek 
nincsen párja és talán megváltoztathatja az eddigi 
elképzeléseinket a faanyagról.



TERASZ     FALBURKOLAT     PADLÓ     SZAUNA

Thermory.hu
info@thermory.hu

http://thermory.com/en/
https://www.facebook.com/Thermory-502494943190719/
https://www.instagram.com/thermorydesign/
https://www.linkedin.com/company/thermory/
https://www.youtube.com/channel/UCERqITVD1MKHZ6-XXyxQzxg

