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We love nature, we love wood
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Életre szóló minőség
Több mint negyed évszázada annak, hogy az Európában egyedülálló magyar
tölgyfakincs életre hívta tradicionális tölgyfa feldolgozó üzemünket. Folyamatos fejlesztéseink és elsőosztályú alapanyag állományunk mára lehetővé
tette, hogy egy újabb álmot valósítsunk meg. Ügyfeleink vágyainak megfelelően bemutatjuk első, különleges minőségű tömörfa bútorkollekciónkat.
Cégünk filozófiájának megfelelően értékálló, eredeti magyar tölgyből készült bútorokat alkotunk, melyek tökéletes minőségi és esztétikai harmóniában állnak az általunk gyártott exkluzív fapadlókkal. A fenntartható erdőgazdálkodásból származó tölgy rönkökből, a kézműves hagyományok,
a modern technológia és az innovatív megoldások ötvözésével, immár
komplex megoldásokat nyújtunk, hogy Ön szabadon alakíthassa életterét.

Quality for Life
The Europe-wide unique Hungarian oak forests and the love for the oak
wood are the reason that our traditional oak sawmill started more than 25
years ago. Our continuous developments and stock of first-class materials
have made it possible for us to make another dream come true. Considering
the wishes of our customers, we would like to present our first collection of
high quality solid wood furniture.
In accordance with our company-philosophy, we create value-resistant
furniture of original Hungarian oak, which is in perfect quality and aesthetic
harmony with our exclusive wooden floorings. By combining oak logs
from sustainable forest management with artisanal traditions, modern
technology and innovative solutions, we provide complex solutions for you
to transform your living space freely.
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Edelholz, az ön
legjobb választása

Edelholz, your
best choce

·	Közel a tölgyhöz: Üzemünk Nyugat-Magyarországon, az Európa szerte
híres, magyar tölgyerdők szívében, a dunántúli dombság egy fennsíkján
helyezkedik el, közel 10 hektáros területen.

·	We are close to our raw materials: our plant is located in the heart of
the Europe-wide famous Hungarian oak forest, on a plateau of the
Transdanubian hills of Hungary, on an area of nearly 10 hectares.

·	Hangsúly a fenntarthatóságon: Megalakulásunk óta nagy hangsúlyt
fektetünk a fenntarthatóságra és azóta is csak a fenntartható erdőgazdálkodást folytató, Magyar Állami Erdőgazdaságok biztosítják a kiváló
minőségű tölgy rönköt a számunkra.

·	We put great emphasis on sustainability: since the foundation of our
company, we have been buying high quality oak logs only from stateowned forestries with sustainable forest management certification
(100% FSC).

·	Minőség-ellenőrzés nálunk az erdőben kezdődik...: Egyenként válogatjuk ki a gyártáshoz felhasznált tölgy rönköket az erdőgazdálkodások
területén.

·	Quality control starts in the forest…: we hand-pick every oak log in
the forest that we use for the production.

·	… és végigkíséri az egész termelési folyamatot: minőség-ellenőrzést
minden megmunkálási fázisban faipari szakemberek végzik, szigorú
kritériumok alapján.

·	… and follows through the whole production process: at every
production stage, all the way down to packaging, our highly qualified
engineers carry out quality control checks based on pre-defined,
strict criteria.

·	Európában egyedülálló tölgy alapanyag készlet: Az elmúlt 25 év során
építettük fel nyersanyag készletünket, amely biztosítja, hogy minden
egyes EDELHOLZ alapanyagnak volt elég ideje, hogy rönkből bútorrá
vagy padlóvá „formálódjon” a legmagasabb minőséget biztosítva. Így
az EDELHOLZ termékek valóban egy életen át szolgálhatják Önt és
családját.

·	The size of our oak wood stock is unique in Europe: over the last 25
years, we have built a large stock of raw material, which guarantees
that all the EDELHOLZ products had the time to transform from wood
to furniture or flooring with the highest quality without ”rushing” the
production. So that EDELHOLZ products can truly serve you and your
family for a lifetime.

·	A gyártás egésze egy telephelyen történik: Mi a tölgy rönkök felfűrészelésétől kezdjük a termelést és az elkészült termékek csomagolásánál,
kiszállításánál fejezzük be.

· 	The whole production takes place at our factory: we start with sawing
the oak logs and finish with packaging and transporting our ready
EDELHOLZ products.

·	Menedzsment apáról fiúra: Az EDELHOLZ-nál három, egymást követő
generáció tölgyfeldolgozói tapasztalata, valamint az innováció iránti
folyamatos igény együttesen vezettek oda, hogy a gyártás során a legősibb és legszebb alapanyag találkozik a legmodernebb technológiával.

· 	Management from father to son: 3 consecutive generations are in
charge of the company passing the oak processing expertise on
for more than 25 years. This tradition paired with constant need for
innovation has led to a production process where the most ancient
and finest raw material is transformed into wood flooring by state-ofthe-art technology.

·	Mesterség apáról fiúra: Az EDELHOLZ-manufaktúra negyed évszázada
jónéhány mesterember generációkon átívelő otthona. Az emberi szem
és kéz nélkülözhetetlen munkája a legszebb termékeink sajátossága.
A megmunkálás pontosságát az óriási alapanyag készlet és a fejlett
technológia garantálja, miközben termékeink egyediségüket mesterembereink páratlan keze munkájának köszönhetik.
Az egyedi EDELHOLZ felületi struktúrák ezúton történő megalkotása, valamint a 100 %-ban természetes, növényi olajokkal történő felületkezelések
által, a tölgyerdők ámulatba ejtő varázsát költöztetjük egyenesen az erdőből
az Ön otthonába.
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·	Crafts from father to son: the quarter century of EDELHOLZ manufactory
has been home of several craftsmen for generations. The indispensable
work of human eye and human hand is the peculiarity of our most
beautiful wooden products. The precision of machining is guaranteed
by the huge stock of raw materials and the advanced technology,
while the uniqueness of our products is reached by the work of our
master craftsmen.
By creating unique EDELHOLZ surface structures and by using 100% natural,
vegetable oil surface treatments, we bring the amazing charm of oak forest
straight from the forest to your home.
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a természet beköltözik
otthonába
Az EDELHOLZ első bútorkollekciója a családi élet központi elemére, az
étkezőasztalra koncentrál. Arra, amelyre gondolva mindenkinek kellemes
emlékek jutnak eszébe, a közösség gyűjtőpontja és amely elválaszthatatlan a tömör fa világától. Kollekciónkat úgy állítottuk össze, hogy a modern
design szerelmesei és a klasszikus formák kedvelői egyaránt megtalálják a
számukra tökéletes darabot és a hozzá passzoló kiegészítőket. Legkiválóbb
alapanyagainknak köszönhetően gazdag méret és felület választékot állítottunk össze, amit variálható megoldásaink egészítenek ki.
Célunk, hogy bútorainkkal is otthonába vigyük a természet közelségét. Ezért
minden egyes EDELHOLZ étkezőasztal növényi olajokkal kezelt, amelynek köszönhetően a fa pórusai nyitottak maradnak, így az anyag „lélegzik”,
vásárlóink pedig nap mint nap élvezhetik a tölgyfa természetes, kellemes
illatát otthonaikban. A tölgy egyedi struktúrájának és a különleges felületnemesítési eljárásnak köszönhetően a napfény játéka állandóan változó
színhatást hív életre a fa felületén, amely időről időre ámulatba ejti majd Önt
és vendégeit is.

Nature moves into
your home
The first furniture collection of EDELHOLZ focuses on dining table,
a central element of family life. The furniture of which everyone thinks
with pleasant memories, a gathering point for the community which is
inseparable from the world of solid wood. Our collection is designed so
that both lovers of modern design and those who love classic designs
will find the perfect piece and accessories for themselves. Thanks to our
finest materials, we composed a rich selection of sizes and surfaces,
complemented by our variable solutions.
Our aim is to bring nature to your home also with our furnitures. Therefor
each EDELHOLZ dining table is treated with vegetable oils, which keep
the pores of the wood open, therefore enabling it to breathe, and our
customers can enjoy the natural, pleasant scent of oak in their homes
every day. Thanks to the unique structure of oak and the special surface
finishing process, the play of sunlight creates a constantly changing colour
effect on the surface of the wood, which will amaze you and your guests
from time to time.
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DIVERSO 0202-004
400 ×100 cm

Variálható
fémlábas asztalok
Variable tables
on metal stands
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D I V E R S O
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Diverso 0202-004
400 ×100 cm
4 m-es extra hosszú lap, tömör acélláb, hántolt élek, erezet
koptatott és füstölt felület, natúr olajos impregnálás
4-meter extra long plate, solid steel legs, husked edges,
brushed and smoked surface, natural oil impregnation
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E D E L H O L Z

D I V E R S O

T A B L E S

Diverso 0201-004
180 ×100 cm
tömör acélláb, egyenes élű asztallap, erezetkoptatott
és füstölt felület, natúr olajos impregnálás
solid steel legs, straight edges, brushed and smoked surface,
natural oil impregnation
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Diverso 0202-002
240 ×100 cm
tömör acélláb, hántolt élkidolgozás, süllyesztett tapaszolású
ághelyek, erezetkoptatott felület, natúr olajos impregnálás
solid steel legs, husked edges, recessed patched knot-holes,
brushed surface, natural oil impregnation
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D I V E R S O
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Diverso 0202-002
240 ×100 cm
tömör acéllábak, hántolt élkidolgozás, süllyesztett tapaszolású
ághelyek, erezetkoptatott felület, natúr olajos impregnálás
solid steel legs, husked edges, recessed patched knot-holes,
brushed surface, natural oil impregnation
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Diverso 0302-002
240 ×100 cm
rozsdamentes szálcsiszolt acélláb, hántolt élkidolgozás,
erezetkoptatott felület, natúr olajos impregnálás.
stainless steel brushed leg, husked edges, brushed surface,
natural oil impregnation
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Diverso 0602-002
240 × 95 cm
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Diverso 0602-002
240 × 95 cm
ozsdamentes szálcsiszolt acélláb, hántolt élkidolgozás, lap
síkjába simított tapaszolású ághelyek, erezetkoptatott felület,
natúr olajos impregnálás
stainless steel brushed leg, husked edges, levelled patched
knot-holes, brushed surface, natural oil impregnation
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D I V E R S O
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Diverso 0502-002
180 × 100 cm
acélláb, hántolt élkidolgozás, erezetkoptatott
felület, natúr olajos impregnálás
steel leg, husked edges, brushed surface,
natural oil impregnation
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D I V E R S O
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Diverso 0101-002
180 ×95 cm
acélláb, egyenes élű asztallap,
natúr olajos impregnálás
steel leg, straight edges, brushed surface,
natural oil impregnation
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Diverso 0401-029
180 × 100 cm
acélláb, egyenes élű asztallap, erezetkoptatott
és füstölt felület, wenge színű olajos impregnálás
steel leg, straight edges, brushed and smoked
surface, wenge oil impregnation
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Diverso 0401-002
160 × 95 cm
acélláb, egyenes élű asztallap, erezetkoptatott és
füstölt felület, natúr olajos impregnálás
steel leg, straight edges, brushed and smoked
surface, natural oil impregnation
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D I V E R S O
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Felületek & Élek
Surfaces & Edges
Méretek
hossz
szélesség
magasság

Sizes
lenght
width
height

Karakter
ághely nélkül
ághelyes

Characteristics
without knotes
with knotes

140–400 cm
90–100 cm
75–80 cm

Colour: 004
struktúrált, füstölt, natúr olajos
brushed,smoked,natur oil

A DIVERSO termékcsalád kombinációs lehetőségei
szinte végtelenek. Kétféle élkidolgozást választhatunk
mind az öt különböző felülethez, majd az így létrejött
egyedi asztallaphoz hat különböző típusú, acél és
nemes acéllábat társíthatunk. Ennek köszönhetően,
a DIVERSO elemeiből ugyanúgy kialakítható egy
nagyvonalú, elegáns kombináció is mint egy indusztriális
megjelenésű loft stílusú verzió.
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Colour: 002
struktúrált, natúr olajos
brushed, natur oil

Éltípusok
egyenes éllel
hántolt éllel

Edge types
straight edges
husked edges

Ághelytípusok
síkba tapaszolt
mélytapaszolt

Knote-hole type
levelled patched knot-holes
recessed patched knot-holes

Colour: 010
struktúrált, füstölt, fehér olajos
brushed, smoked, white oil

The possibilities for combination of the DIVERSO
product line are almost endless. You can choose from
two types of edges for each of the five different surfaces,
and the resulting unique table top can be combined with
six different types of steel and stainless steel legs.
This way, DIVERSO elements can be transformed into
a generous, elegant combination as well as an industriallooking, loft-style version.

Colour: 091

Colour: 029

struktúrált, világos tölgy olajos
brushed, light oak oiled

struktúrált, füstölt, wenge olajos
brushed, smoked, wenge oil
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Lábak
Stands
010
acél | steel

040
acél | steel

Hat különböző acél
és nemesacélláb
Six different steel
and stainless steel
stands

050
acél | steel

020
20 mm vastag acél | steel, thickness: 20 mm

030
szálcsiszolt, rozsdamentes acél | stainless steel
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060
szálcsiszolt, rozsdamentes acél | stainless steel
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ROBUS-T 091
210 ×95 cm

falábas asztalok
tables on
wooden stands
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Robus-t 091
210 × 95 cm
tömör tölgy lábak, hántolt élkidolgozás,
erezetkoptatott felület, világos tölgy olajos
impregnálás
solid oak legs, husked edges, brushed surface,
light oak oil impregnation
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E D E L H O L Z

S O L I D

O A K

T A B L E S

Gr anon 010
150 × 90 cm
asztallap alá futó rejtett kapcsolatú asztalláb,
asztallap szélességben táblásított, vastagságban
tömbösített, egyenes élkidolgozás, erezetkoptatott
és füstölt felület, fehér olajos impregnálás
legs positioned beneath the tabletop with
a hidden connection, solid wood panel block
tabletop, straight edges, brushed and smoked
surface, natural oil impregnation
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S O L I D

O A K

T A B L E S

Slim 002
180 × 80 cm

asztallap síkjába fózoltan futó tömör tölgy lábak,
natúr olajos impregnálás
legs positioned evenly with the tabletop,
bevelled joints, solid oak legs,
natural oil impregnation
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E D E L H O L Z

S O L I D

O A K

T A B L E S

Slim 002
80 × 80 cm
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E D E L H O L Z

S O L I D

O A K

T A B L E S

Technikai paraméterek
Technical details

Méretek
hossz
szélesség
magasság

Sizes
lenght
width
height

Karakter
ághely nélkül
ághelyes

Characteristics
without knotes
with knotes

140–240 cm
80–100 cm
ca. 80 cm
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E D E L H O L Z

B E N C H E S

Padok és ülőkék
Benches & seats
Quadro
line
100 % tölgy | oak
magasság | height:
szélesség | width:
hosszúság | length:
szín | colour:

45 cm
36 cm
36 cm
091

Robus-t
bench
100 % tölgy | oak
magasság | height:
45 cm
szélesség | width:
36 cm
hosszúság | length: 140–210 cm
szín | colour:
010

Line
100 % tölgy | oak
magasság | height:
szélesség | width:
hosszúság | length:
szín | colour:

45 cm
36 cm
140–210 cm
091

Class
100 % tölgy | oak
magasság | height:
45 cm
szélesség | width:
36 cm
hosszúság | length: 140–180 cm
szín | colour:
029
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ROBUS-T

Edelholz tömörfa
asztallapok ápolása
Minőségi, teljes mértékben magyar tölgy asztallapjaink különösen
ellenállók, és akár csak fapadlóink, a megfelelő használat mellett egy
életen át szolgálnak majd otthona ékekként. Minden egyes lap magas
minőségű növényi olajjal védett a szennyeződések és a nedvesség ellen.
Ugyanakkor azért, hogy ez a védelem hosszú ideig fennmaradjon és
örömét lelhesse termékünkben, fontos az alábbi utasítások betartása.
Garantáljuk tömörfa bútora hálás lesz a folyamatos ápolásért és évről
évre gyönyörködhet az utánozhatatlan módon patinásodó termékeinkben. Amennyiben bútorai felületén por rakódik le, használjon puha sörtéjű kézi seprűt, puha, mikró szálas törölgető ruhát, vagy az étkezőasztalok
esetében akár morzsaporszívót. A tisztítást mindig szárazon kezdje.
Amennyiben lehetséges, kerülje, hogy a kiömlő folyadékok, különösen
a savas, maró anyagok (bor, kávé, kóla alkohol) a felületen, hosszabb ideig maradjanak. Bútoraink tisztításához és ápolásához minden esetben
az általunk ajánlott szereket alkalmazza, és semmi esetre se használjon
általános tisztítószereket, mivel azok kárt tehetnek a természetes fa
felületekben.
Az OLI-NATURA fa szappan olyan kímélő hatású tisztítószer, amely
ideális az olajos és wachsos felület rendszeres, hétköznapi tisztítására.
Használatával bútora könnyen tisztítható anélkül, hogy a felületet különösebben igénybe venné. A fa szappan friss illatot és kellemesen selymes
felületet biztosít bútorainak, miközben megbízhatóan távolítja el a koszt
és egyéb zsíros szennyeződéseket.
Védelmező felületkezelés az első pillanattól
Az EDELHOLZ Kft. a sokrétű színvilág és strukturális lehetőségek mellett,
a felületkezelési technikák során oxidatív olajokat és wachsot használ.
A felületkezelések során használt OLI-NATURA olajok és wachsok
természetes növényi kivonatok, melyek különböző ásványi anyagokat is
tartalmaznak. Az OLI-NATURA termékek folyamatos magas minőségi
ellenőrzésnek vannak kitéve, ezzel garantálva a tökéletes megoldást
padlóink kezelésére, ápolására.
Oxidatív olajos felületkezelés
Az olaj a felületkezelés során a fa belsejébe ivódik és megőrzi annak
természetességét. Az olajnak köszönhetően a fa pórusai nyitottak maradnak így téve lehetővé, hogy a fa tovább „lélegezzen”. A felületkezelő
olaj meleg színeket kölcsönöz a fának és kellemes tapintásúvá teszi azt,
esetleges sérülés esetén könnyen javítható, felújítható marad.
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Care of Edelholz
solid wood tables
Our quality, completely Hungarian oak table tops are extremely durable,
and just as our wooden floorings- when used properly- will be the jewel
of your home for a lifetime. Each table top is protected against dirt and
moisture with high quality vegetable oil. However, in order to keep this
protection and enjoy our produc t for a long time, it is important to follow
the instructions below. We guarantee that your solid wood furniture will
be grateful for your continued care and you can admire our uniquely
patinating products year after year. If you have dust on your furniture,
use a hand broom with soft bristle, a soft microfiber cloth or even a
crumb vacuum cleaner in case of dining tables. Always start with dry
cleaning! If possible, avoid spilling liquids, especially acidic, corrosive
substances (wine, coffee, cola, alcohol) stay on the surface for a long
time. For cleaning and care of our furniture, always use the cleaning
agents recommended by us, and never use general cleaning agents as
they can damage natural wood surfaces.
OLI-NATURA Wood Soap is a soft cleaning concentrate based on soap
for the regular care of all oil and wax treated surfaces in the interior. With
this soap, you can clean your furnitures easily and intensively without
doing harm to the surface. Wood soap gives your furniture a fresh scent
and a pleasantly silky finish while reliably removing dirt and other greasy
contaminations.
Protective surface treatment from the first moment
Besides its diverse range of colours and structural options, EDELHOLZ
Kft. uses oxidative oils and waxes during surface treatment techniques.
OLI-NATURA oils and waxes used in surface treatments are natural
plant extracts that contain various minerals. OLI-NATURA products are
subject to constant high quality control, thus guaranteeing the perfect
solution for the care and maintenance of our floors.
Surface treatment with oxidative oil
The wood absorbs the oil, which helps to keep the naturalness of
it. Oiling leaves the pores of the wood open, therefore enabling it to
breathe. The oil-treaded surfaces are pleasant to touch and create
a warm colour effect, yet remaining repairable and renewable easily.
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Az Edelholz
gyártóként is figyel
a fenntarthatóságr a
Gyártóként fontos hangsúlyoznunk vevőink számára, hogy az EDELHOLZ
padlók gyártása során a környezettudatosság elvét érvényesítjük. Az FSC
rendszer bevezetésével csatlakoztunk a nemzetközileg elismert Erdőgondnoksági Tanács által meghatározott legfőbb célhoz, hogy elősegítsük a világon felelős és fenntartható erdőgazdálkodást és erdőművelést. Alapanyagainkat a fenntarthatóságot előtérbe helyező erdőgazdaságoktól szerezzük
be, hogy unokáink is megismerhessék az erdők gazdag élővilágát és sajátos,
nem mindennapi hangulatát. Törekszünk a kb. 120 év alatt megtermett tölgyfa optimális feldolgozására, maximális értékének kihozatalára, ezzel fejezve
ki tiszteletünket a régi idők emlékének.

Edelholz as producer
cares about
sustainability
Consumers often don’t know that the utilization of wood and the production
of solid and engineered flooring from it help reforestation and sylviculture,
and actively contribute to the protection of nature. Renouncing wooden
flooring means exactly the opposite of this: it harms nature. With the knowhow used in our factory we process wood in the most optimal way in order
to achieve the best yield, thus giving nature a chance.
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Edelholz Faipari Kft.
Bemutatóterem, Budapest:
1138 Budapest, Turóc utca 7.
Bemutatóterem, Zalalövő:
8999 Zalalövő, Egerági út (Ipari park)
info@edelholz.hu
edelholz.hu
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