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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
A TÖMÖRFA ASZTALGARNITÚRÁKRÓL 

 

Gyártási idő a megrendeléstől számított 4 hét, szállítás 5. héten. 

Az asztalok funkcióval ill. funkció nélkül rendelhetők. Padokat háttámlával (1-es és 2-es háttámla) 
és háttámla nélkül, valamint sarokpad konstrukcióval is gyártjuk. 

A garnitúra minden tagját a széria méretek tartományában, egyedi méretben is el tudjuk készíteni. 

Fafajok: 

• gőzölt bükk 
• álgesztes bükk 
• rusztikus tölgy 
• tölgy 
• amerikai dió 
• rusztikus dió 
• európai juhar 
• rusztikus tölgy BIANCO olajjal 

• tölgy BIANCO olajjal 

Felületkezelés: Bio olajjal 

 

 

Típusok: 

• Caris 
• Jona 
• Ideal 
• Geoma 
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Bővítési funkciók 

Lehetővé teszik, hogy az esetleges megterített asztalt anélkül bővítsük, hogy arról le kellene 
pakolnunk. 

F1-es funkció: Villás hosszabbító lap 
A rejtett kávakihúzót egyszerűen kihúzzuk az asztallap alól és 
ráhelyezzük a vendéglapot. 
(Ebben az esetben a vendéglap nem az asztalba van rejtve, hanem azt 
külön kell tárolni) 
A Caris és Jona asztaloknál ebben az esetben a tartóléc direkt a 
vendéglapra van szerelve! 
 

F2-es funkció: kifordítható vendéglap 
Az asztalt anélkül bővíthetjük, hogy az asztallábakat el kellene mozdítani, illetve a terített asztalt 
lepakolni.  
Az asztallapot egyszerűen eltoljuk, a fogantyúkkal kihúzzuk majd kihajtjuk a rejtett vendéglapot, az 
asztallapot visszatoljuk és már kész is. 
 

 
 
F3-as funkció: kifordítható vendéglap 
Ennél a funkciónál több hely marad az asztal körül ülőknek, mivel itt magát a kávát (lábakkal) 
húzzuk ki. Ezen funkció már a nagyobb bővítési lehetőségeket is magában rejti. 
A minőségi síneken kihúzzuk a kávát, kihajtjuk a vendéglapot, riglizzük. Gyors és egyszerű.  
(Csak az Ideal és Geoma asztaloknál ) 

 

2* 60- as bővítési lehetőség előnye, hogy egyaránt 60 cm-rel és 120 cm-rel is bővíthető egyszerre az asztal. 
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Padok 
 

 Támla nélkül 
 

 1-es támlával 
 

 2-es támlával 
 
 

Színminta térítés ellenében rendelhető! 
(Nagy színminta 1125 Ft/ db /fafaj 

Kis színminta 375 Ft / db / fafaj + tartó 900 Ft) 
 

Az árlistában feltüntetett árak Nettó telephelyi árak, az Áfa-t nem tartalmazzák! 

 
 

Az asztalok tisztítása: Az asztalok tisztításához javasolnánk egy ún. javító szettet, amely tartalmaz egy kis javító olajat 
és szivacsot, mellyel a vásárló is ki tudja javítani egy kis csiszolással a bútorán keletkezett kisebb karcokat, sérüléseket.  


