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Otthonteremtés

igazi
tömörfa
bútorokkal

Egy szép bútor, mely tömörfából
készül, a fa bensőséges világát hordozza magában.
Aki beleszeret egy ilyen bútorba,
nem szívesen válik
meg tőle.

A tömörfa bútor él: az egészséges
lakás tüdejeként beszívja a párát,
ha sok, és leadja, ha száraz a
levegő – így segít egészséges szinten
tartani a klímát.

A

PFIFFER BÚTOR MÓR KFT.
egy Fejér megyében tevékenykedő magyar családi
tulajdonú vállalkozás, ahol
tömörfából készítenek klasszikus és
modern bútorokat. A tulajdonoson
kívül két fia is a cégben dolgozik,
így az utánpótlás is biztosított. Az
értékes alapanyagot: bükk, kőris,
cseresznye, tölgy, feketediófát rönk
formájában a tulajdonos maga válogatja magyar erdőkből, és a cég a

saját fűrészüzemében vágja fel. A
fa 80-100 év erdőben töltött élete
egy új élettel folytatódik – bútor
formájában. Első és igen fontos
lépés az egy-másfél évig szabad
levegőn történő szárítás, ezzel
biztosított a feszültségmentes
száraz alapanyag. Vevői igényekre
minden bútor egyedi megrendelés
alapján készül Magyarország
egyik legkorszerűbb tömörfa
megmunkáló üzemében.
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A magas minőségü tömörfa bútorgyártásnak különleges „elvárásai”
vannak. Nagy tapasztalat, odafigyelés és sok idő kell hozzá, mert a
fának lelke van. Élő anyag, igazi
érték.
A vállalkozás elhivatott munkatársai az érzéseiket is beleadva alakítják ezeket a bútorokat, hiszik és
vallják, hogy az igazi tömörfa bútorok nem sorozatban gyártódnak, nem műanyagokból készült fát
utánzó tömegtermékek, minden
egyes darab egyedi és megismételhetetlen, amelynek saját története van.
A prémium kategóriás bútorcsaládoknál nincs forgácslap farostlemez, furnérozott őrlemény, ezeknek
a bútoroknak a belső részei is igazi tömörfából készülnek, azt üzenik, „valódi, hamisítatlan”.

”

”

Ebben rejlik a varázsuk, ez
az, amiért utánozzák sokan
sokféleképpen.
A tömörfa
bútorok az
idő múlásával
egyre
értékesebbé
válnak, nem dobják ki,
felújítják őket, akár több nemzedéken át.
Az egyéni igények alapján minden vevővel
közvetlen a kapcsolat. A minőséggel kapcsolatos alapszabályuk:
legalább olyan minőséget adj ki a kezedből, amivel te is elégedett
lennél”. A Pfiffer Bútornál kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a napra
pontosan megadott határidő betartásának, hiszik és vallják: csak így
szabad. A szállítást és a beszerelést, saját, jól képzett munkatársaik
végzik.
Pfiffer Bútor Mór Kft. lelkes csapata 22 éves bútorgyártó tapasztalattal
segít ötleteivel, hogy lakásából otthont varázsoljon tömörfa bútorokkal!
Megmutatják üzemüket, hogy érezze a friss fa illatát, a bemutató- terem
teraszáról láthatja, hol és hogyan készülnek ezek a bútorok.

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!
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Rajongásunk a természetért csodaszép tömörfa bútorokban testesül meg
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