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Îmbinare în oglindă

Tangențial (flader)

Îmbinare caracter masiv 

Natur mix

Îmbinare prin alunecare

Semiradial (semifriz)Radial (friz) Natur mix - tangențial

© Schüller Möbelwerk KG

(mixedmatch)

TIPURI DE  ÎMBINĂRI ALE FURNIRULUI

TIPURI DE  STRUCTURI ALE FURNIRULUI
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Semiradial

Specie de lemn:     Stejar european

Utilizare:  fronturi ale mobilierului, alte părți vizibile

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi: de la 4 mm la 39 mm

Grosimea furnirului: 0,6 mm, alte grosimi la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți, granulație 120

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială, flader

Sortarea și aspectul: Furnir tangențial,  culoare și structură uniforme. Se recomandă pentru producția de mobiler                   

                                       care dorește să recreeze aspectul lemnului masiv natural. Balansat, fără furnir cu structură 

                                       neregulată (sălbatică). 

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

STEJAR FLADER TANGENTA 

Structură furnir:
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STEJAR FLADER TANGENTA 
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Radial (friz)

Specie de lemn:     Stejar european

Utilizare:  fronturi ale mobilierului, alte părți vizibile

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport.

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi: de la 4 mm la 39 mm

Grosimea furnirului:      0,6 mm, alte grosimi la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți, granulație 120

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: radială, friz

Sortarea și aspectul: Furnir radial, cu structură și culoare uniforme. Pot apărea mici deviații ale orientării fibrei. Aspectul  

                       liniar al fibrelor de lemn se recomandă pentru producția de mobiler cu un caracter liniștit și echilibrat       

                                       din punct de vedere optic.  

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

STEJAR FRIZ RADIUS  

Structură furnir:
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STEJAR FRIZ RADIUS 
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Natur mix

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici

Specie de lemn:     Stejar european

Utilizare:  fronturi ale mobilierului, alte părți vizibile

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport.

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   18 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi: de la 4 mm la 39 mm

Grosimea furnirului: 0,6 mm, alte grosimi la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți, granulație 120

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: radială, friz

Sortarea și aspectul: Furnir radial, cu structură și culoare uniforme. Pot apărea mici deviații ale orientării fibrei. Aspectul  

                       liniar al fibrelor de lemn se recomandă pentru producția de mobiler cu un caracter liniștit și echilibrat       

                                       din punct de vedere optic. 

STEJAR CARACTER MASIV NATURA STEJAR CARACTER MASIV NATURA 

Structură furnir:
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STEJAR CARACTER MASIV  NATURA 
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Natur mix

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Stejar european

Utilizare:  fronturi ale mobilierului, alte părți vizibile

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport.

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   18 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi: de la 4 mm la 39 mm

Grosimea furnirului: 0,6 mm, alte grosimi la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți, granulație 120

Tipul îmbinării:  caracter masiv

Textura furnirului: natur mix

Sortarea și aspectul: Furnirul prezintă preponderent noduri mici, sănătoase cu diametrul de până la 30 mm. 

   Nu sunt excluse și alte caracteristici naturale ale lemnului, noduri mai mari de 30 mm, crăpate, coaja

   înfundată, fisuri. Distribuția nodurilor pe placă este uniformă. Elemente rustice naturale ale furnirului de 

   stejar sunt evidențiate de adezivul negru folosit pentru lipirea furnirului pe materialul suport.

STEJAR CU NODURI STEJAR CU NODURI 

Structură furnir:
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STEJAR CU NODURI 
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Natur mix

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Stejar european cu adeziv negru vizibil în nodurile și fisurile deschise

Utilizare:  fronturi ale mobilierului, alte părți vizibile

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  20 x 2800 x 2070 mm

   Alte grosimi: disponibile la cerere

Grosimea furnirului: 0,9 mm

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți, granulație 120

Tipul îmbinării:  caracter masiv

Textura furnirului: natur mix

Sortarea și aspectul: Furnirul de stejar este special selecționat pentru un aspect proeminent rustic al plăcilor. Furnirul 

   prezintă atât noduri sănătoase cât și noduri fisurate. Dimensiunea nodurilor nu ese specificată. Fisurile

   deschise și nodurile deschise sunt puse în valoare de  adezivul negru folosit pentru lipirea furnirului 

   pe materialul suport. Acest material este potrivit pentru producția de mobilier exclusivist și placări 

   interioare unde se dorește aspectul rustic. 

STEJAR RUSTIC WILD 

Structură furnir:
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STEJAR RUSTIC WILD 
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Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)

Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Stejar european 

Utilizare:  corpuri de mobilier și zone mai puțin vizibile. Unele porțiuni ale plăcilor se pretează pentru fronturi.

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 2070 mm

   Alte grosimi: de la 4 mm la 39 mm

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială, fără posibilitatea sortării

Sortarea și aspectul: Vă prezentăm o variantă economică de plăci furniruite, fără cerințe speciale de structură și culoare. 

   Pe aceeași placă poate fi folosit furnir din pachete diferite.    

   

Tipuri de texturi

STEJAR NATUR BASICSTEJAR NATUR BASIC
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STEJAR NATUR BASIC
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Fag aburit

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport.

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea pentru panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

Radial (friz) Radial (friz) Tangențial (flader)

Tipuri de texturi

FAG ABURIT NATUR FRONTFAG ABURIT NATUR FRONT
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FAG ABURIT NATUR FRONT
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Frasin alb

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni la utilizarea pentru panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

FRASIN ALB NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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FRASIN ALB NATUR FRONT
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Specie de lemn:     Nuc american

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

NUC AMERICAN NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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NUC AMERICAN NATUR FRONT
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Specie de lemn:     Paltin european

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   PAL și MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport. 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Număr articol:  15034/0020

Lemn:      Paltin european

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

PALTIN NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Număr articol:  15034/0020

Lemn:      Paltin european

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

PALTIN NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Număr articol:  15034/0020

Lemn:      Paltin european

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

PALTIN NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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Structura și culoarea furnirului din imaginile prezentate sunt orientative. Lemnul este un material natural, fiecare placă are caracteristici unice.

Număr articol:  15034/0020

Lemn:      Paltin european

Utilizare:  suprafețe vizibile, corpuri, placări pereți

Suport:   MDF E1. Disponibil și pe alte tipuri de suport 

Dimensiuni:  19 x 2800 x 2070 mm

   19 x 3040 x 1840 mm

   Alte grosimi la comandă

Grosimea furnirului: 0,6 mm, altă grosime la comandă

Suprafață:              șlefuită pe ambele părți

Tipul îmbinării:  în oglindă

Textura furnirului: tangențială și radială

Sortarea și aspectul: Sortarea oferă o mulțime de opțiuni pentru utilizarea la panouri frontale și pentru corpurile de

   mobilier. Pentru a realiza echilibrul de structură și culoare, foile de furnir de pe o placă provin din

   același pachet de furnir. Acest material este potrivit pentru toate tipurile de mobilier clasic furniruit.

PALTIN NATUR FRONT

Tipuri de texturi

Tangențial (flader)Semiradial (semifriz)Radial (friz)
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PALTIN NATUR FRONT
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Mesteacăn
0,6 mm

Fag cu inimă
0,6 mm

Mesteacăn derulat
0,6 mm

Stejar cu noduri mari
0,6 mm - 0,9 mm

Molid
0,8 mm

Arțar Canadian
0,6 mm

Bambus caramel
0,6 mm

Anigre
0,6 mm

Fag alb
0,6 mm

Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. 

ALTE SPECII DE LEMN
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Fag cu inimă
0,6 mm

Molid
0,8 mm

Bambus caramel
0,6 mm
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Arin
0,6 mm

Frasin Maron
0,6 mm

Stejar Vulcano
0,6 mm

Frasin cu inimă
0,6 mm

Molid Antic
0,8 mm

Molid rustic
0,8 mm

Stejar Maron
0,6 mm

Stejar Stonewashed
0,6 mm

Stejar cu noduri Stonewashed 
0,6 mm

Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. 

ALTE SPECII DE LEMN
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Frasin cu inimă
0,6 mm

Molid rustic
0,8 mm

Stejar Stonewashed
0,6 mm

ˆ KAINDL / Forcher Tirol 
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Mahon
0,6 mm

Nuc american rustic
0,6 mm

Salcâm afumat
0,6 mm

Larice
0,8 mm

Larice Antic
0,8 mm

Larice rustic
0,8 mm

Molid rustic Stonewashed 
0,8 mm

Cireș american
0,6 mm

Cireș european
0,6 mm

Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. Datorită tiparului, culoarea, strălucirea şi textura din imagini pot diferi față de cele reale. 

ALTE SPECII DE LEMN
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Salcâm afumat
0,6 mm

Larice rustic
0,8 mm

Cireș european
0,6 mm

Ulm american
0,6 mm

Pin Zâmbru
0,8 mm

Tei
0,6 mm

Brad
0,8 mm

Teak
0,6 mm
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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

L E M N U L  E S T E  L U M E A  N O A S T R Ă

SC Holver SRL  

Holver SRL, RO-500053, jud. Braşov, Şos. Cristianului nr. 46, Brașov

Tel./Fax: +40/268/50 61 36. 

Holver SRL, RO-307350, jud. Timiş, Str. Principală nr. 544, Remetea Mare

Tel.: +40/256/23 01 33, Fax: +40/256/23 01 34.

Holver SRL, RO-407350, jud. Cluj, Com. Jucu nr. 69B

Tel.: +40/264/40 22 30, Fax: +40/264/40 22 31.

Holver SRL, RO-077040, jud. Ilfov, Str. Industriilor nr. 11, Chiajna

Tel.: +40/21/407 94 00, Fax: +40/21 407 94 57.

Holver SRL, RO-900147, jud. Constanţa, Str. Industrială nr.6, Constanţa

Tel.: +40/241/61 71 97, Fax: +40/241/61 71 96.

Holver SRL, RO-700180, jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 34, Iași

Tel: +40/232/46 58 37, +40/232/40 90 00, Fax: +40/232/40 90 30.
www.holver.ro

holver@holver.ro


