ÁZSIAI FAFAJOK
OTTHONUNKBAN

SZAKCIKK

A sárgás-vöröses színharmóniájú merbaufával burkolt terasz a medence körül a trópusok hangulatát idézi.

A bangkirai fával burkolt napozóterasz
harmóniát teremt a medence és az épület között.

AZ ÁZSIAI FAFAJOK SZÁLSZERKEZETE NEM TÉR EL LÉNYEGESEN A
MÉRSÉKELT ÉGÖVIEKTÔL, DE A KÜLÖNBSÉG AZÉRT MEGFIGYELHETÔ.
FELÉPÍTÉSÜK EGYENLETESEBB, MIVEL A TRÓPUSI ÉGHAJLAT KÖRÜLMÉNYEINEK KÖSZÖNHETÔEN A FA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL FEJLÔDIK,
ÍGY NEM ALAKULNAK KI BENNE ÉLESEN ELKÜLÖNÜLÔ ÉVGYÛRÛK ÉS
ELTÉRÔ SZERKEZETI ZÓNÁK. EZ A KÜLÖNBÖZÔ MECHANIKAI BEHATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL IGEN KEDVEZÔ TULAJDONSÁG.

Szöveg: Vámos Edit (Exotic Wood Kft.)
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Praktikus megoldás a merbau fával burkolt terasz alatti rejtett homokozó.

Az ázsiai fafajok közül az egyik közkedvelt a merbau, a latin neve Intsia palembanica, amely megtalálható Malajziában,
Indonéziában és Pápua Új-Guineában. Ez
a faj akár az 50 méteres magasságot és
törzse az egyméteres átmérôt is elérheti,
életkorát 150–200 évre becsülik.
A merbaura jellemzô a farontó gombákkal és rovarokkal szembeni természetes ellenálló képesség, amely a fa sûrûségének
köszönhetô. A súlya mûszárítva 830 kg/m3.
Mechanikai teherbírása a tölgyével azonos,
megmunkálása igen nehéz.

Változatos színstruktúrája egyedivé teszi
ezt a fafajtát. Színárnyalatai a sárgásvöröstôl a feketésbarnáig terjednek.
Rajzolatossága mérsékelt, erezete kellemes, a pórusaiban keskeny sárga csíkok
formájában jelentkezô ásványi berakódások jellemzik. Göcsöket alig tartalmaz, a lamellái közt feltûnô színárnyalatbeli különbségek láthatók.
A merbau igen keresett fafaj a nemzetközi piacon elsôsorban a keményfa szilárdsága és természetes tartóssága, valamint
esztétikai, dekoratív jellemzôi miatt.

Bangkirai faburkolattal szegélyezett kerti tó

Felhasználása széles körû bel- és kültérben egyaránt. Alkalmazható padlóburkolatként, de készíthetôk belôle bútorok, nyílászárók, állványzatok és tartószerkezetek
is, valamint lehetôség nyílik a különbözô
életterek elegáns elválasztására. A széles
szín- és profilválasztéknak köszönhetôen a
trópusi fával burkolt teraszok, medence
körüli napozók, valamint a kerti ösvények
és lépcsôk minden ízlésnek megfelelnek.
A merbaufának a természetes öregedés
alatt, az idôjárás hatására nemes módon
ezüstszürkére változik a színe, patinásodik.
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A padló változatos rajzolata és színvilága összehangolja a nappali belsôépítészeti elemeit.

A szalagparkettaszerûen lerakott, melegbarna színárnyalatú teak svédpadló dísze a nappalinak.

A megfelelô kezelés mellett sok éven
keresztül megôrzi szépségét, ellenáll az
idôjárásnak, a gombáknak, a nedvességnek. Évente kétszer – tavasszal a nyár beköszönte, illetve ôsszel a téli fagy elôtt – javasolt a burkolat kezelése, színének felfrissítése, amelyet olajozással lehet elérni.
A merbaufából készült svédpadló és
avantgard parketta igen közkedvelt a hazai
piacon is. Magas kopásállósága, érdekes
struktúrája, eleganciája és különleges színe
beltérben is harmóniába hozható a környezettel, például melegséget sugároz.
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A meranti név a Malajziában, Sarawakban és Indonéziában honos fafélékre, míg
a seraya elnevezés a Sabahban élô fajokra
vonatkozik. A meranti sûrûsége nagy, a világosvörösé 540 kg/m3, míg a sötétvörös
csoporté 670 kg/m3. Rajzolata csavarodott,
textúrája markáns.
Színét tekintve széles a skála, a világosvöröstôl a fakó rózsaszínen át a vörösig.
Felhasználható falburkolatok, nyílászárók
és csónakok készítésére.
Mindkét fafajból rétegelt és furnérlemez
is kapható a bútorgyártáshoz.

Merbau és doussie svédpadló kombinációja.

A bangkirai fafaj Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken ôshonos, de
megtalálható Közép- és Dél-Amerikában is.
Magassága 60 méter, törzsének átmérôje
140 cm is lehet, súlya szárítva 700–900
kg/m3. Kül- és beltéri burkolatokhoz egyaránt kiválóan alkalmas.
A bangkirai is nagy sûrûsége és kopásállósága miatt népszerû Európában, teraszburkolatok (deck), hidak, stégek anyagául
szolgál. Színe a narancssárgától a sötétbarnáig terjed. Kezelés nélkül is tartós, de
acélos szürke színû lesz, ha kezeletlen.

A merbau svédpadló magas kopásállóságával irodai célra is alkalmas.

A merbau svédpadló meleg, otthonos hatást kelt a fürdôszobában.

A teak avantgard burkolat a padlón és a konyhapulton is megjelenik.

A fehér falak ridegségét oldja a merbau svédpadló jellegzetes színvilága.

A teakfa Burmában ôshonos és a legjobb minôségû rönkök innen származnak,
de elterjedt egész Indiában, Thaiföldön, Indonéziában és Jáván. Emellett megtalálható Malajziában, Borneón, a Fülöp-szigeteken, Afrika trópusi vidékein és Közép- és
Dél-Amerikában. Utóbbi helyen kultúrfafajként ültetvényeken is termesztik. Sûrûsége
kiszárítva átlagosan 640 kg/m3.
A kereskedelmi faanyagok közötti nagymúltú hírnevét tartósságával, változó idôjárási körülmények közötti stabilitásával és
gyönyörû megjelenésével érdemelte ki.

Felhasználási területe igen szerteágazó.
Mindenütt alkalmazható, ahol a fatermékek
nagy igénybevételnek és nedves környezetnek vannak kitéve.
A bútoriparban például kerti bútorok,
illetve az építôiparban korlátok és deszkázat készül belôle. Hajó- és csónakfedélzetek építésére is kiváló, mivel a gombákkal
és a rovarokkal szemben nagyon ellenálló,
valamint magas olajtartalma miatt nagy a
víztaszító képessége is.
Hazánkban igen elterjedt díszes padlóburkolatként, dekoratív megjelenésével.

A teakfa parkettával burkolt padló és falburkolat a fürdôszobában a melegség és a
nyugalom érzetét kelti, és olajossága miatt
kitûnôen bírja a nedves, párás környezetet.
A teakfa svédpadlót a belsô terekben a
szalagparkettával azonos módon rakják le.
Változatos színstruktúrája és rajzolata által
jelentôsen befolyásolhatja az egész lakás
belsôépítészeti arculatát. Megfelelô keretek
között stílust és harmóniát teremthet.
Az Ázsiában honos fafajták hosszú utat
tettek meg európai otthonunkig, de ma már
méltán elismert belsô építészeti elemek.
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