
Tömörfa bútorajtók, bútorok 22 év tapasztalattal! 
Egyedi és megismételhetetlen, olyan mint a természet maga!

Bizonytalan és hamis világunkban olyat kínálunk, ami tényleg abból van aminek látszik, 

ott készül ahol mondjuk, akkorra készül el amikorra ígérjük, és tovább él mint gondolnánk!

www.pfifferbutor.hu



Hol és hogyan készítjük egyedi tömörfa termékeinket?

Az elmúlt 22 év alatt általunk elkészített több mint 

100.000 m2 tömörfa bútorajtó és több ezer bútor 

gyártása során nyert tapasztalattal és átfogó is-

meretekkel rendelkezünk az ajtó- és bútorgyártás 

terén.

Ahhoz, hogy termékeink tömörfa alkatrészeit 

megfelelően előkészített, garantált minőségű 

alapanyagból tudjuk készíteni, a végtermék gyár-

tása előtt 1-2 évvel rönk formában megvásároljuk 

az alapanyagot.

A fát, mint a legfontosabb alapanyagunkat (tömör 

tölgy, bükk, kőris, dió és cseresznyefa rönköket) 

MAGYAR erdőkből szerezzük be, önellátó formá-

ban 1,5-2 éves készletezéssel (több mint 1000 m3 

folyamatos készlet). A rönköket saját kérgező gé-

pünkön kérgezzük, fűrészüzemünkben felfűrészel-

jük és felhasználás előtt nagy kapacitású műszárí-

tónkban szárítjuk.

Ez  a hosszas előkészület, befektetés biztosítja, hogy 

tartós és időtálló termékeket készíthessünk.

...rövid határidővel, egyedi méretben is...
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Látogassa meg bemutatótermünket!

Móri üzemünkben bútorajtó vásárlóink részére 

kialakítottunk egy bemutatótermet, melyben a 

legtöbb termékünk egy-egy mintadarabját bárki 

közelebbről megtekintheti, kézzel foghatja, kipró-

bálhatja.

Szakértő kollégáinkkal személyes egyeztetés ke-

retében segítjük Önt, hogy a legmegfelelőbb ter-

mékünket választhassa, személyre szabott kiszol-

gálást kapjon.

...úgy, mint régen, tisztán tömörfából...
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Tisztán tömörfából...
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Bútor frontjaink minden részét valódi tömör  tölgy, kőris,
fekete dió és vadcseresznye fából készítjük!

- Egyedi méretben is

- Rövid határidőkkel

- Magas minőségben

- Közvetlenül a gyártótól

A teljes modell és színválasztékot megtalálja 
a www.pfifferbutor.hu weboldalunkon!

4 féle fafaj, sokféle marási mintával...



Fafaj és színválaszték kódok
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További választék a Felületkezelési kódok lista szerint.
Figyelem! A fotók és a valóságos színek között eltérések lehetnek.

013 028 029 031

004 009

011012

018023

034

041

005 016 030

026



DÁVID marású tömörfa bútorajtók
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A titok a részletekben rejlik!

Marás minták:

Bajusz íves Egyenes Pillér léc

A Dávid ajtócsaládot a klasszikus elegancia jellemzi, 

különleges kontraprofilos összeépítése, az elemek 

kidolgozása, az üveg megmunkálása, a kiegészítők 

jó megválasztása harmonikus, magával ragadó ér-

zést nyújt akár egy nappaliban is.

Elegancia mindenek felett...
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BARNABÁS marású tömörfa bútorajtók
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Több, mint 100 évre tervezve!

Marás minták:

A Barnabás ajtócsalád időtlen stílusa megjelenése 

ötvözi a klasszikus és modern formavilágot, ez által 

szinte minden igényt kielégít. Színre festett felület-

kezeléseinkkel gyönyörűen kiemelhetjük a kőrisfa 

szép erezetét.
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Hordó íves Bajusz ívesEgyenes Pillér léc



OLIVÉR marású tömörfa bútorajtók
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Kompromisszumok nélkül!

Marás minta:

Egyenes

Az Olivér ajtócsalád jellemzője a letisz-

tult formavilág, a sík felületek. Ezen jel-

lemzők és a modern formák teremte-

nek különleges harmóniát. A fa erezete 

az, ami egyedi és megismételhetetlen 

természet nyújtotta díszítőmintát ad a 

selyemfényű és matt felületekkel páro-

sítva. 

 

Modern, letisztult  formavilág...
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Pillér léc



KARINA marású tömörfa bútorajtók
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Nemes anyagokból, tartósság egy életen át!

Marás minták:

Egyenes

Hordó íves

Az időtálló bútorok örök szépsége mindig 
két forrásból fakad: a nemes faanyagokból és 
a szakértő asztalosmunkából. A fából készült  
modern és klasszikus bútorok szépsége az 
évek teltével nem fakul, ezek a bútorok az idő 
múlásával csak érnek, nemesednek. Éppen ez 
minőségük legfényesebb bizonyítéka.
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Hosszútávú befektetés, garanciával...

Pillér léc



Újdonság!  Kleopátra bútorajtók, új felületkezelések
Festett és antikolt erezet felületek
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DÓRA marású tömörfa bútorajtók

A Dóra ajtókat a minimál stílus jellemzi, a be-
tét  az ajtó síkjánál mélyebben helyezkedik el.
Felülete selymes tapintásával és lágy vonal-
vezetésével magával ragad. Egyszerű stílusje-
gyek jellemzőek. Harmonikusan összeállított 
és precízen megtervezett színösszeállítás, a 
megfelelő kiegészítő családdal nyugalmat, 
tisztaságot áraszt a körülötte élők számára.
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Finom érintése magával ragad... 

Marás minta:

Egyenes



Pfiffer Bútor Mór Kft.
8060 Mór - Árki Ipartelep
Tel.: 36 (22) 406-780
E-mail: pfifferbutor@pfifferbutor.hu

Tegye egyedivé bútorait különbözô faragásokkal!

www.pfifferbutor.hu

22 év tapasztalat


