
Mit kell tudni a parkettáról?
10 gyakran feltett kérdés

1. Mi a parketta?

A parketta egy, vagy több rétegű tömörfa padlóburkoló.
Ha egy rétegű, akkor teljes vastagságában tömörfa, ha
több rétegű, akkor a járó (látható) rétegnek legalább 2,5
mm vastag tömörfából kell lennie, de legtöbbször a többi
réteg is az. Az elemek egymáshoz többnyire csappal és
horonnyal illeszkednek. A parketta természetes, meleg,
hosszú élettartamú, felújítható.

A tömörfát nem tartalmazó laminált padló (amint ezt a
Versenyhivatal állásfoglalása is megerősítette) nem ne-
vezhető parkettának.

2. A parketta főbb fajtái

a.) Egyrétegű parketták: a parkettaelem teljes kereszt-
metszetben egy anyagból van. Ezek: csap-hornyos
parketta, lamella parketta, svédpadló, mozaikparketta,
ipari parketta, bütüparketta, intarzia parketta, hajó-
padló.

b.) Több rétegű parketták: a parkettaelemet két vagy
három (szomszédosan egymásra merőleges szálirá-
nyú) rétegből ragasztották össze. A háromrétegű par-
kettát gyakran szalagparkettának is nevezik.

c.) A felületkezelve forgalomba hozott parkettát kész-
parkettának nevezik, hisz lerakás (rögzítés) után
azonnal használatra kész. A két és háromrétegű par-
ketta legtöbbször egyben készparketta is, míg az egy-
rétegűeket általában a helyszínen felületkezelik lera-
kás után.

3. Melyiket válasszam?

A választásnál figyelemmel kell lenni a felhasználás
módjára és természetesen fontos szempont az egyéni
esztétikai megfontolásunk.

A felhasználási mód két fontos tényezője:
a felhasználás helye: pl. lakószoba, iroda, előtér,

étterem, stb.
az igénybevétel: sokan vagy kevesen, tiszta vagy

szennyezett lábbelivel, stb. járunk rajta
A parketta megjelenését, esztétikai megítélését befo-
lyásolják:

a fa tulajdonságai, mint a szín, a fafaj, a rajzolat,
valamint

a termék műszaki tulajdonságai is, mint a szélesség,
a felületkezelés, stb.

E kérdéseket a vásárlás során át kell gondolni és a jó
kereskedő ennek alapján tud tanácsot tud adni az Önnek
legjobban megfelelő parketta kiválasztásában.

4. Lerakási, rögzítési módok

A három alapvető rendszer a szegezés, a ragasztás és
az úsztatott fektetés.
a.) Az ősi, de ma is gyakran alkalmazott a parketta ele-

mek leszegezése párnafára vagy vakpadlóra. Ez a
csaphornyos parketta és a svédpadló rögzítési módja.

b.) Jól előkészített, szilárd, száraz aljzatra az egyrétegű
parkettákat (a svédpadló kivételével) és a többrétegű-
ek közül a kétrétegű parkettát is ragasztással rögzítik.

c.) A háromrétegű avagy szalagparkettát pedig minden
esetben úsztatott fektetéssel rakják le a szilárd aljzat
feletti filc vagy habalátétre úgy hogy az egyes eleme-
ket egymáshoz ragasztással vagy speciális csap-
kialakítással rögzítik.

5. Lehet-e padlófűtésre parkettát rakni?

A fa jó hőszigetelő, ezért padlófűtés fölé csak a 14 mm-
nél vékonyabb parketta javasolható és ezek esetében a
zsugorodásra kevésbé hajlamos fafajokat célszerű vá-
lasztani. A gyártó véleményét a konkrét termékkel kap-
csolatban előzetesen mindig ki kell kérni.

6. Felületkezelés

Amint a parkettafajtáknál említettük lehet gyári és hely-
színi, lerakás utáni felületkezelés. A felületkezelő anyagok
lehetnek: lakkok, pácok, olajok, viaszok illetve ezek kom-
binációi.

7. Szabad-e vízzel tisztítani (felmosni) a
parkettát?

A víz a parketta fő ellensége, hiszen víztől a parketta
dagad, vízfoltos lesz, a kiszáradás után pedig zsugorodik
és hézagos lesz. Ezért csak teljesen kicsavart �ködned-
ves� ruhát szabad szükség esetén a tisztításhoz alkal-
mazni.

8. A parketta ápolása és karbantartása

A parketta rendszeres ápolást és karbantartást igényel
(akárcsak egy autó). Erre a gyártók előírásai és javaslatai
a mérvadóak, melyek betartásával hosszú éveken, akár
évtizedeken keresztül élvezhetjük a fa felületek termé-
szetes szépségét. A gyártó felhasználási útmutatóját min-
den esetben megkapja a megvásárolt parkettával adott
leírásban.

9. Jobb-e a külföldi parketta?

Általában nem. A magyar gyártók ugyanazon szabvá-
nyok szerint és minőségbiztosítási rendszerekkel dolgoz-
nak, mint Európa legtöbb országában. Folyamatos fej-
lesztéssel a gyártástechnikában, gondosan kiválasztott
anyagok segítségével és tartamosan gazdálkodott erdők-
ből származó fából állítják elő termékeiket a Parketta Ta-
gozat cégei.

10. Miért válasszon parkettát a FAGOSZ Par-
ketta tagozat tagjaitól

A FAGOSZ Parketta Tagozatában tömörültek mindazon
hazai parkettagyártók, amelyek az EU szabványoknak
megfelelő jó minőségben a vásárlók lehető legtökélete-
sebb kiszolgálását tűzték ki célul.

A tagozat cégeinek elérhetőségét és termékválasztékát
megtalálja e lap másik oldalán. A Parketta Tagozatról később
is bármikor információt talál a www.fagosz.hu honlapon a
FAGOSZ menü alatti lapon a Parketta Tagozat aloldalán.

A FAGOSZ titkárság:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.
Telefon: (1) 355-65-39 Fax: (1) 202-64-49
E-mail: info@fagosz.hu , honlap: www.fagosz.hu

Budapest, 2004 április

http://www.fagosz.hu/
mailto:info@fagosz.hu
http://www.fagosz.hu/


A FAGOSZ Parketta Tagozat tagjai
és az általuk gyártott parkettatípusok
felsorolása

További részletek megtalálhatóak a www.fagosz.hu
honlapon a FAGOSZ menü oldalán a Parketta Tagozat
aloldalon. Itt egyben a megtalálható mindegyik cég viszonteladói hálózata is,
melyből kiválaszthatja az Önhöz legközelebbit. Sz
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GRABOPARKETT Kft. 6000 Kecskemét Halasi út 10.
Telefon: (76) 518800, (76) 518890 Fax: (76) 481376
E-mail: info@graboparkett.hu Honlap: www.graboparkett.hu

+ +
BAKONYERDŐ Rt. 8500 Pápa Jókai M. u. 46.
Telefon: (89) 513100, (89) 513136 Fax: (89) 513120, (89) 513137
Tapolcai Parkettagyár Telefon: (87) 413155 Fax: (87) 411131
E-mail: zhparket@hu.inter.net Honlap: www.befagparketta.hu

+ +

DRÁVA Faipari Kft. f.a. 7570 Barcs Nagyhíd utca 78.
Telefon: (82) 565079, (82) 462-900 Fax: (82) 461501
E-mail: dravarjm@axelero.hu Honlap: www.fagosz.hu/drava_parkett

+ + + + +

CS-FA Kft. 8840 Csurgó József Attila u. 10.
Telefon: (82) 571700 Fax: (82) 471319
E-mail: info@cs-fa.hu Honlap: www.cs-fa.hu

+ + + + +

MÁTRAPARKETT, Egererdő Rt. 3200 Gyöngyös Kőkút u. 11.
Telefon: (37) 311178, (37) 502005 Fax: (37) 312561
E-mail: matraparkett@egererdo.hu Honlap: www.matraparkett.hu

+ + + + + + +

MECSEKPARKETT Kft. 7631 Pécs Nagyárpádi út 7.
Telefon: (72) 410044, (72) 547168 Fax: (72) 410044
E-mail: homepark@axelero.hu Honlap: www.mecsekparkett.hu

+

HOMPARKETT Rt. 7694 Hosszúhetény 014/1 hrsz.
Telefon: (72) 590014, (72) 490848  490315 Fax: (72) 490832
E-mail: homepark@axelero.hu Honlap: www.homparkett.hu

+ + +

KERFÜR Kft. 8960 Lenti Táncsics M. út 11.
Telefon: (92) 551980, (30) 3863531 Fax: (92) 551988
E-mail: kerkafuresz@axelero.hu Honlap: http://web.axelero.hu/kerkaf

+ +
Nutfederland Kft. 5502 Gyomaendrőd Blaha L. u. 26.
Telefon: (66) 280024 Fax: (66) 280012
Bemutató terem: Budapest, IX. ker. Máriássy u. 4-6. Tel/Fax: (1) 219-58-74
E-mail: balazs@nutfederland.hu Honlap: www.nutfederland.hu

+ +
ÉSZAKERDŐ Rt. 3525 Miskolc Deák tér 1.
Sárospataki Faipari Üzem 3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 6.
Telefon: (47) 311444, (47) 511316 Fax: (47) 511308
E-mail: info@eszakerdo.hu Honlap: www.eszakerdo.hu

+
NYÍRERDŐ Rt. 4400 Nyíregyháza Kótaji út 29.
Telefon: (42) 598450 Fax: (42) 501170
Nyírbátor Fafeldolgozó Üzem Tel: (42) 510270 Fax: (42) 281553
E-mail: mail@nyirerdo.hu , fafeld@nyirerdo.hu Honlap: www.nyirerdo.hu

+
Vértesi Erdő Rt. 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63.
Telefon: (34) 316733 Fax: (34) 316226
Sikárosi Fűrészüzem Telefon: (22) 417114 Fax: (22) 577014
E-mail: verteserdo@axelero.hu Honlap: www.fagosz.hu/vertes

+
ERDÉRT Rt. 1097 Budapest Könyves K. krt. 5.
Telefon: ( 1) 2194400 Fax: ( 1) 2194455        Balatonszentgyörgyi Fatelep
T: (85)377811 F: (85)377656    Budakeszi Fatelep T: (23) 451816 F: (23) 457808
E-mail: info@erdert.hu Honlap: www.erdert.hu

+ +

CSÁSZ-FA Kft. 2858 Császár Kossuth L. u. 1.
Telefon: (34) 376122 Fax: (34) 376221
E-mail: csaszfakft@axelero.hu

+
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