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FŰRÉSZÁRU

BELSŐÉPÍTÉSZET



A JAF Holz Magyarország egyik legnagyobb fakereskedelmi vállalata. En-
nek megfelelően nemcsak termékeinktől hanem ügyfélszolgálatunktól is a 
legmagasabb minőséget várjuk el. Ön megmondja „mit“ és „mikor“ – mi 
leszállítjuk.
 
Vállalatunk a kezdetektől fogva foglalkozik nemzetközi fűrészáru kereske-
delemmel. A jelentős, több évtizedes tapasztalat, szakértelem és a gondos 
kiválasztás garantálja, hogy partnereink számára, az egyes felhasználási 
célokra mindig a lehető legmegfelelőbb nyersanyagot biztosítsuk.  A JAF 
Holz, mint prominens fűrészáru nagykereskedő, közvetlen kapcsolattal 
rendelkezik a legfontosabb nemzetközi beszerzési piacokkal. A faanyagot 
Európa legjobb termőhelyeiről, illetve komoly potenciállal bíró tengerentúli 
partnereinktől importáljuk.

 
MIÉRT A JAF HOLZ?

	 p ÁLLANDÓ RAKTÁRKÉSZLET
	 p RAKAT ÉS EGY DARABOS  ÉRTÉKESÍTÉS
	 p SZÁRÍTÁSI FOKOZATOK
	 p SZÉLEZETT/SZÉLEZETLEN  KIVITEL 
	 p HOSSZÚSÁGI LEHETŐSÉGEK
	 p KOMPLEX LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS

FŰRÉSZÁRU KÍNÁLATUNK:

Minőségi osztályzás
Az aktuális kínálatunkban szereplő fűrészárut meghatározott minőségi is-
mérvek és megbízható, egységes osztályozás alapján - mint például a gö-
csösség, esetleges repedések, stb. - 3 kategóriába soroljuk.

PLUS
A fűrészáru egy oldalon gyakorlatilag hibamentes, I. osztálynak megfelelő 
minőség. Látszó front felületek készítéséhez ideális.

STANDARD
Ebben a minőségben göcsök, repedések, elszíneződések korlátozottan 
előfordulhatnak. Bútoralkatrészek gyártásához ajánljuk.

RUSZTIKUS
Göcsök, kéregbenövés, elszíneződés megengedett, fontos azonban, hogy 
ezek a fa szilárdságát nem befolyásolhatják, ennek megfelelően a törést 
nem okozó repedések is megengedettek. Rusztikus megjelenésű bútorok, 
nem látszó felületek, kárpitvázak készítésére alkalmas.

FŰRÉSZÁRU

LOMBOS EGZÓTA FENYŐ 



Fafaj Cikkszám
Nedvesség

tartalom

Vastagság (mm)

27 33 40 52 60

Akác natúr szélezetlen Standard 57049 szárított x x
Bükk natúr szélezetlen Standard 57179 szárított x x
Bükk gőzölt szélezetlen Plus 57171 szárított x x x x
Bükk gőzölt szélezetlen Standard 57171 szárított x x x x
Cseresznye szélezetlen Plus 57591 szárított x
Cseresznye szélezetlen Standard 57591 szárított x x
Dió kerti szélezetlen Plus 57765 szárított x
Éger szélezetlen Standard 57353 szárított x x
Hárs szélezetlen Standard 57673 szárított x x
Juhar szélezetlen Plus 57033 szárított x x
Kőris szélezetlen Standard 57393 szárított x x
Nyír szélezetlen Plus 57123 szárított x
Tölgy szélezetlen Plus 57233 szárított x x x
Tölgy szélezetlen Standard 57233 szárított x x x x
Tölgy  szélezetlen Rustik 57233 szárított x
Vöröstölgy szélezetlen Standard 57277 szárított x x

MINŐSÉGI OSZTÁLYZÁS
A JAF Holz megbízható egységes osztályozása a faanyag feldolgozását követően.
Elérhető minőségek:	

	 p PLUS 
	 p STANDARD
	 p RUSZTIKUS 

SZÁRÍTÁSI FOKOZATOK 
Ellenőrzött nedvességtartalom, karos tárolási rendszer zárt raktárban, a JAF Holz kirendeltségein.
Fokozatok:

	 p LÉGSZÁRAZ
	 p ELŐSZÁRITOTT
	 p MŰSZÁRÍTOTT

KIVITEL

      	p Szélezetlen
    	p Szélezett - jobb kihozatal, kevesebb veszteség a feldolgozásnál.  

HOSSZÚSÁGI LEHETŐSÉGEK (szállítási vágás igényelhető):   

	 p 2,2m - 4m

LOMBOS FAFAJOK

A fűrészáru kínálatunkat képező lombos faanyag Magyarországról és a kör-
nyező országokból származik. A JAF-Csoport kirendeltségei Európa-szerte 
mindig a faanyag forrásának közelében létesültek, amely több előnyt is tarto-
gat. Egyrészt így lehetőségünk van közelről végigkísérni a termék útját nyers 
állapotától a feldolgozáson át egészen az értékesítésig, másrészt a kis tá-
volságok a szállítást is leegyszerűsítik. Az európai fafajták széles választékát 
Ausztriában raktározzuk, amelyek így rövid határidővel rendelkezésre állnak.

Természetesen - a lombos fűrészáru vonatkozásában is - a beszerzési folya-
matok során minden esetben tartjuk magunkat cégpolitikánkhoz, miszerint a 
faanyagot kizárólag ellenőrzött forrásból szerezzük be, a fenntarthatóság je-
gyében. 

Lombos fűrészáru kínálatunk rakat és darabos mennyiségben egyaránt elérhető 
a JAF Holz valamennyi kirendeltségén.  Az aktuális készlet, illetve az árak kap-
csán forduljon bizalommal közvetlenül a hátoldalon feltüntetett fűrészáru értéke-
sítő kollégáinkhoz! 



Fafaj Cikkszám
Nedvesség

tartalom

Vastagság (mm)

26 27 33 52 105

Ayouse 57091 szárított x x
Amerikai cseresznye 57607 szárított x x
Amerikai dió Plus (FAS) 57364 szárított x x
Amerikai dió Standard (1.Com.) 57773 szárított x
Balsafa (változó vastagságban) 57109 szárított
Abachi 57001 szárított x
Jatoba 57541 szárított x
Iroko Kambala 57545 szárított x
Kanadai vörös cédrus 57962 szárított x
Sipo Mahagóni x
Sapelli Mahagóni 57895 szárított x x
Meranti 57725 szárított x
Okoume 57785 szárított x
Teak szélezett I-II. o. KD 57937 szárított x
Wenge 57955 szárított x

MINŐSÉGI OSZTÁLYZÁS
A JAF Holz megbízható egységes osztályozása a faanyag feldolgozását követően.
Elérhető minőségek:

	 p PLUS 

SZÁRÍTÁSI FOKOZATOK 
Ellenőrzött nedvességtartalom, karos tárolási rendszer zárt raktárban, a JAF Holz kirendeltségein.
Fokozatok:

	 p Műszárított

KIVITEL

      	p Szélezetlen
    	p Szélezett - jobb kihozatal, kevesebb veszteség a feldolgozásnál.      
 
HOSSZÚSÁGI LEHETŐSÉGEK (szállítási vágás igényelhető):   

	 p 2,4m - 6m

EGZÓTA  FŰRÉSZÁRU

Egzóta kínálatunk faanyaga elsősorban Dél-Amerikából, illetve Afrikából 
származik.  A tengerentúlról érkező faanyagot először a JAF-Csoport 
saját, kikötői raktárában tároljuk, Triesztben. Ezt követően innen, gon-
dos osztályozást követően jut el a JAF Holz kirendelségeire.

Természetesen - az egzóta fűrészáru vonatkozásában is - a beszerzési 
folyamatok során minden esetben tartjuk magunkat cégpolitikánkhoz, 
miszerint a faanyagot kizárólag ellenőrzött forrásból szerezzük be, a 
fenntarthatóság jegyében. 

Egzóta fűrészáru kínálatunk rakat és darabos mennyiségben egyaránt 
elérhető a JAF Holz valamennyi kirendeltségén.  Az aktuális készlet, 
illetve az árak kapcsán forduljon bizalommal közvetlenül a hátoldalon 
feltüntetett fűrészáru értékesítő kollégáinkhoz! 



EGZÓTA  FŰRÉSZÁRU

Fafaj Cikkszám
Nedvesség 

tartalom

Vastagság (mm)

25 30 40 50 80

Lucfenyő Szélezett 57429 szárított x x
Lucfenyő Szélezetlen Plus 57427 szárított x x x
Lucfenyő Szélezetlen Standard 57427 szárított x
Erdeifenyő (borovi) szélezetlen Plus 57567 szárított x x x x
Erdeifenyő (borovi) szélezetlen Standard 57567 szárított x x
Északi erdeifenyő szélezett Plus 57577 előszárított x
Északi erdeifenyő szélezett Standard 57577 előszárított x
Vörösfenyő szibériai szélezetlen Plus 57645 szárított x x
Vörösfenyő európai szélezetlen Standard 57649 szárított x x
Cirbolya fenyő szélezetlen Plus 57997 szárított x x

MINŐSÉGI OSZTÁLYZÁS
A JAF Holz megbízható egységes osztályozása a faanyag feldolgozását követően.
Elérhető minőségek:

	 p PLUS 
	 p STANDARD
	 p RUSZTIKUS 

SZÁRÍTÁSI FOKOZATOK 
Ellenőrzött nedvességtartalom, karos tárolási rendszer zárt raktárban, a JAF Holz kirendeltségein.
Fokozatok: 

	 p Előszárított
	 p Műszárított 

KIVITEL

      	p Szélezetlen
    	p Szélezett - jobb kihozatal, kevesebb veszteség a feldolgozásnál.

HOSSZÚSÁGI LEHETŐSÉGEK (szállítási vágás igényelhető):   

	 p 3m       
	 p 4m      
	 p 5m       
	 p 6m

FENYŐ FŰRÉSZÁRU

A kínálatunkat képező fenyő fűrészáru elsősorban a környező, közép- és 
kelet-európai országokból - Ausztria, Csehország, Szlovákia, Ukrajna,
Oroszország, valamint a skandináv országokból - származik.

Természetesen a fűrészáru vonatkozásában is a beszerzési folyamatok 
során minden esetben tartjuk magunkat cégpolitikánkhoz, miszerint a 
faanyagot kizárólag ellenőrzött forrásból szerezzük be, a fenntartható-
ság jegyében. 

A fenyő fűrészáru teljes kínálata elérhető rakat és darabos mennyiség-
ben egyaránt a JAF Holz valamennyi kirendeltségén.  Az aktuális kész-
let, illetve az árak kapcsán forduljon bizalommal közvetlenül a hátoldalon 
feltüntetett fűrészáru értékesítő kollégáinkhoz! 
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JAF Holz Ungarn Kft.

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28. 
Szabolcsi Sándor  +36 30 538 5620 sandor.szabolcsi@jafholz.hu 
Orbán Melinda  +36 30 279 1676 melinda.orban@jafholz.hu

H-9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13. 
Bárány Ferenc  +36 30 257 9094 ferenc.barany@jafholz.hu

H-3434 Mályi, Pesti út 2. 
Orosz Viktor  +36 30 337 0201 viktor.orosz@jafholz.hu

H-6750 Algyő, Mol Ipartelep, Pf.:22. 
Mészáros Alex  +36 30 651 5672 alex.meszaros@jafholz.hu

H-8904 Zalaegerszeg, Reptéri út 9-11. 
Kispál Tamás  +36 30 201 7841  tamas.kispal@jafholz.hu

H-7634 Pécs, Nagyberki u. 11. 
Cservenka Gábor  +36 72 552 175  gabor.cservenka@jafholz.hu 


