Tisztelt Leendő Partnerünk!
A hagyományos kézimunka és a modern technológia ötvözése manapság
ritka. A Nagyfa-Alföld Kft. termékei megőrzik, sőt előtérbe helyezik a
tradicionális
faipari
és
fémipari
kézi
megmunkáláson
alapuló
tevékenységet, amely állami feladatellátáson alapuló kapacitásaiból,
küldetéséből fakad. A bükk és fenyő, asztalos minőségi fűrészáru
felhasználásával készülő termékek célja a funkcionalitás mellett a
tartósság, a természetesség, az egészséges környezet biztosítása. A
termékmintáinkon túlmutató, Ön által elképzelt tömörfa termék,
berendezési tárgy, vagy egyedi formavilág megvalósítása érdekében
mindössze megkereséssel kell élnie irányunkban.
A büntetés végrehajtáshoz kapcsolódó fémipari termékpalettánk
mintájára bármilyen egyedi, acél megmunkálására épülő rácsozat,
kerítéselem, polcrendszer, állványrendszer, korlátok, konzolok gyártására
várjuk megtisztelő érdeklődését, megrendelését.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Tóth Ibolya bv. ezredes
Ügyvezető

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasái és Vegyesipari Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.

Termékeink

A MÉRETEK MEGADÁSA
MILLIMÉTERBEN ÉRTENDŐ,
ÉS A BETŰJELZÉSEK A
KÉPEN
LÁTHATÓ
KITERJEDÉST JELÖLIK:

a
c

b

AZ ISMERTETŐBEN LÁTHATÓ TERMÉKEK
MEGADOTT MÉRETEIT, SZÍNEIT ÉS
FELÜLETKEZELÉSÜKET A VEVŐ IGÉNYÉHEZ
IGAZODVA, KÉRÉSRE TUDJUK MÓDOSÍTANI.

Bordásfal

Az oldalak fenyő, a fokok bükk fűrészáruból készülnek. A fokok hengeres
kiképzésűek az oldal csaprészeibe csappal illeszkednek ragasztottan. Az
oldalak és a fokok csaptalálkozási helyei 8 (16) helyen csavarral
megerősítettek. A két (négy) darab vízszintes összekötő 2-2 (4-4) darab
facsavarral rögzítődik helyenként az oldalcsaphoz melyet még négy (nyolc)
helyen 1-1 (2-2) darab vasalat is megerősít.
A fa részek finoman csiszoltak, az élek tompítottak. Az oldallap pácolt és
lakkozott, a fokok csak lakkozottak színtelen lakkal. A fémrögzítő elemek
alapozás, rozsdavédés után zománcfestékkel felületkezeltek.

Méretek:
a
b
c
- egyszakaszos bordásfal:
170x864x2750
- kétszakaszos bordásfal:
150x1726x2750
- egyszakaszos óvodai bordásfal: 130x650x2000

5 részes tornaszekrény

Öt egymásra illeszthető és leemelhető, csavarozással összeépített rétegelt
lemez kávatagból áll. A legfelső elemre a homlok felületen csavarozással
faforgácslap van erősítve és párnázott műbőrrel van bevonva. A talppapucsok a jobb tapadás céljából – vastag gumi alátéttel vannak ellátva. A kávatagok
sarkai 3 x 45o-ban le vannak törve. A szilárd, elmozdulás mentes
összekapcsolódásuk sarok léccel, illetve tagonként 2 db német kapoccsal
biztosított. A mozgathatóságot a rövid oldalon kiképzett ovális furatok
(nyílások) biztosítják.
A frontfelületek finoman csiszolva, és két rétegben kopásálló színtelen matt
lakkal vannak szórva.
Méretek:
a
b
c
- 1250x820/420x1100

3 részes tornaszekrény
Három egymásra illeszthető és leemelhető, csavarozással összeépített rétegelt
lemez kávatagból áll. A legfelső elemre a homlok felületen csavarozással
faforgácslap van erősítve és párnázott műbőrrel van bevonva. A talppapucsok a jobb tapadás céljából – vastag gumi alátéttel vannak ellátva. A kávatagok
sarkai 3 x 45o-ban le vannak törve. A szilárd, elmozdulás mentes
összekapcsolódásuk sarok léccel, illetve tagonként 2 db német kapoccsal
biztosított. A mozgathatóságot a rövid oldalon kiképzett ovális furatok
(nyílások) biztosítják.
A frontfelületek finoman csiszolva, és két rétegben kopásálló színtelen matt
lakkal vannak szórva.

Méretek:
a
b
c
- 1250x680/420x770

Tornazsámoly

Nyílt egyenes, csavarozással összeépített rétegelt lemez, fenyő
kávaszerkezet. A tető (ülő) részre csavarozással faforgácslap van erősítve
és párnázott műbőrrel van bevonva. A rövid káva alsó élére talppapucs van
szerelve, melyre a talajhoz való jobb tapadás céljából vastag gumi alátét van
erősítve. A mozgathatóságot a rövid oldalon kiképzett ovális furatok
(nyílások) biztosítják.
A frontfelületek finoman csiszolva, és két rétegben kopásálló színtelen matt
lakkal vannak szórva.

Méretek:
a
b
c
- 630x430x250

Tornapad/gerenda
A pad lapja, és az összekötő gerenda fenyő fűrészáruból készül. A fa
alkatrészek a porszórt lábbal, vasalattal, csavarkötéssel vannak
összeépítve. A látszó élek tompítottak, élgömbölyítéssel, esztétikusan
vannak kialakítva.
A fafelületek finoman csiszolva, és két rétegben kopásálló színtelen matt
lakkal vannak szórva.

Méretek:
a
b
c
- 5 m-es: 5000x280x310
- 4 m-es: 4000x280x310
- 2 m-es: 2000x280x310

Kerti asztal paddal
Fenyőből, cseresznye/mahagóni/teak színben készül. A látszó élek
tompítottak, élgömbölyítéssel, esztétikusan vannak kialakítva, felületek
csiszolt minőségűek.

Méretek:
a
b
c
- 2000x1500x790

Esőbeálló

Időjárásálló trapéz-lemez tető. Ülőfelülettel ellátott, pácolt fenyőből
készült esőbeálló. Az esőbeálló összeszerelés 5x80-as és 3,5x35 mm-es
szerkezeti csavarral és vízálló ragasztóval történik. Az élek gömbölyítve,
felületek csiszolt minőségűek, felületkezelés vastag lazúrral történik 2-3
rétegben.

Méretek:
a
b
c
- 2000x1000x2000/1900

Egyoldalas öltözőpad
Az ülőfelület és a háttámla, valamint az
akasztókkal felszerelt felső merevítő léc
fenyőből készül, mely az acél fémvázra
kapupánt csavarokkal kerül rögzítésre. A
látszó élek tompítottak, élgömbölyítéssel,
esztétikusan vannak kialakítva. Felületek
csiszolt minőségűek. A vázszerkezet műanyag
végdugóval kerül lezárásra. Az öltözőpadot
kívánságra az óvodai korcsoportoknak
megfelelő méretben is tudjuk gyártani.
Méretek:
a
b
c
1600-2000x400x1910
1000x330x1320/1350/1370

Az ülőfelület fenyőből készült, mely az
acél fémvázra kapupánt csavarokkal
kerül
rögzítésre.
A
látszó
élek
tompítottak,
élgömbölyítéssel,
esztétikusan
vannak
kialakítva.
Felületek csiszolt minőségűek. A fémváz
alapózóval és fedőréteggel kerül
lefestésre. A vázszerkezet műanyag
végdugóval kerül lezárásra. A padot
kívánságra az óvodai korcsoportoknak
megfelelő méretben, akár tömörfából is
tudjuk gyártani.

Öltözőpad

Méretek:
a
b
c
1600-2000x330x420
1000x330x320/350/370

Óvodai szék
Tömör bükkfából készült váz. A frontfelületek finoman csiszolva, és két
rétegben kopásálló színtelen matt lakkal vannak szórva.

Méretek:
a
b
c
- szék 1: 330x295x520
- szék 2: 330x295x550
- szék 3: 330x295x570

Óvodai asztal

Tömör bükkfából készült váz. Az asztallap választott laminált bútorlap
színből, színazonos ABS élzárással készül. Igény szerint az asztallapot
táblásított tömör fából is el tudjuk készíteni. A frontfelületek finoman
csiszolva, és két rétegben kopásálló színtelen matt lakkal vannak szórva. A
laminált asztallap élfóliával ellátott.

Méretek:
a
b
c
- asztal 1: 650x650x460/540/600
- asztal 2: 1000x650x460/540/600
- asztal 3: 1200x650x460/540/600

Méretek:
a
b
c
- trapéz asztal: 1200/560x600x460/540/600

Ágyak

Az ágy alkatrészek fenyő vagy bükk fűrészáruból készülnek. A fenyő ágy 4
alkatrészből áll. Csapolt, ragasztott ágyvégek az oldalakhoz tőcsavar
vasalattal kapcsolódik. Az ágyrács deszka gurtnira sorolt, kapoccsal rögzített,
a francia ágy 2 db egyszemélyes ágy farkas fog vasalattal való
összekapcsolásából áll. Az emeletes ágy lapraszerelten kerül forgalmazásra,
2db egyszemélyes ággyá alakítható.
A fa részek finoman csiszoltak, az élek tompítottak. Az alkatrészek színtelen
lakkalfelületkezeltek. Igény szerint más felületkezeléssel (pácolás, lazúrozás,
faolaj beeresztés) is tudjuk gyártani
Ágyneműtartó/Görgős tároló igény szerint készül, ágy alá görgőkön betolható.

Méretek:
a
b
c
- fenyő ágy:
2040x950x750
- francia ágy: 2040x1900x750
- emeletes ágy: 2040x990x1940

Fatámlás ágy matraccal
Az ágy szerkezete lucfenyőből készül, fix vagy szétszedhető kivitelben. A
háttámla táblásított fenyőből készül, a kényelmet szolgálja a szögbe való
kialakítása. Az alkatrészek saját csappal kapcsolódnak egymáshoz, a
szétszedhető kivitelt idegen csap erősíti meg. A matrac tartását összekötő
gurtnival ágylécek biztosítják, Az ágy alkatrészei csiszoltak, élei enyhén
kerekítettek, lábvégek lekerekítettek, felületkezelése igény szerint választott
színű vékonylazúr.

Méretek:
a
b
c
- 440x400x970, ü.m: 470

Kültéri pad
A kültéri pad szerkezete: a háttámla és az ülő felület fenyő fűrész áruból
készül. A váza hegesztett, hajlított cső. Festett, és/vagy porfestett váz, RAL
színskálából igény szerint választható. A fa és fém elemek összeállítása
kapupánt csavarral történik.

Méretek:
a
b
c
1730x680x840, ü.m: 350

Kültéri szeméttároló
A kültéri szeméttároló fa része fenyő elemekkel kialakított edényzet, a váza
hegesztett zártszelvény. Festett, és/vagy porfestett váz, RAL színskálából
igény szerint választható. A váz és a tároló edény összekapcsolása
kapupánt csavarral történik.
Méretek:
Tároló edény:
a
b
c
440x440x500
Talppal együtt teljes méret:
a
b
c
440x560x1000

A kültéri szeméttároló fém

Biztonsági lamella
Keretszerkezet
15x15
mm-es
négyzetacél,
amelyek
között
függőlegesen osztással 15x15 mm-es
négyzetacél szálak helyezkednek el
100x3
mm-es
laposvas
összeköttetéssel. A laposvas és a
négyzetacél
találkozása
furaton
keresztül történik, találkozásuknál
felülről és alulról hegesztő varratok
találhatóak.
Árajánlatot
a
rendelkezésünkre bocsátott műszaki
paraméterek
(tervrajzok,
leírások,
méretek) alapján készítünk

Ablakrács

Zártszelvény keretszerkezet, amelyek között függőlegesen maximum 150 mm-es
osztással Ø20 mm-es gömbvas szálak helyezkednek el, vízszintesen pedig
40×4-es laposvas összeköttetés van. A laposvas és a gömbvas találkozása
furaton keresztül történik, találkozásuknál felülről és alulról hegesztő varratok
találhatóak.
Árajánlatot a rendelkezésünkre bocsátott műszaki paraméterek (tervrajzok,
leírások, méretek) alapján készítünk

Térelválasztó rács

Kétszárnyú ajtónyílások (900×2100 mm) elektromos AZ szigonyzárral. Az
ajtók és a körülöttük elhelyezkedő mobil elemek (szerelhetőség –
mobilitás végett) zártszelvény keretbe foglalt függőlegesen Ø20 mm-es
gömbvasak, vízszintesen 40×4 laposvasak alkotják. Az elemek
csavarkötéssel bonthatóak.
Árajánlatot a rendelkezésünkre bocsátott
(tervrajzok, leírások, méretek) alapján készítünk

műszaki

paraméterek

Kidobás gátló
Az ablakrács anyaga 43x20x3 mm-es expandált lemez, mely 40x3 mm-es
laposvas keretre illeszkedik. Az expandált lemez teljesen ráfekszik a
laposvas keretre. Az expandált lemez és a keretszerkezet illesztéseinél a
kapcsolódási pontok hegesztéssel kerülnek rögzítésre.
Árajánlatot a rendelkezésünkre bocsátott
(tervrajzok, leírások, méretek) alapján készítünk

műszaki

paraméterek

Nagyfa-Alföld Kft.
Elérhetőségek:

Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
Tel: (62) 426 - 679

Tóth Ibolya bv. ezredes
Ügyvezető
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Deli Miklós bv. őrnagy (üzemvezető)
06-30-9955885
Madarász László bv. őrnagy
(üzemfenntartási osztályvezető)
06-30-2392850
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