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A türelem erény lehet, de a szenvedély nyugtalanná tehet. A Drift  biztosít 
számodra egy  rusztikus, ezüst kivitelű burkolatot azonnal ahelyett hogy éveket 
kelljen várnod míg ezt eléred. Mert tudod mit? Néha az erény túlértékelt.

Megdöntjük a konvenciókat

Lázadó sorozatunk

FALBURKOLAT

TERASZBURKOLAT

ALKALMAZÁSOK

LUC

KŐRIS

BOROVI

HŐKEZELT

Válaszd az egyik standard 
színünket vagy hagyd 
meg természetesen 
(olajozás nélkül).

SZINEZÉS

*



A hőkezelt kőris és fenyő mellett a Drift  
szakszerűen módosított lucfenyőt is használ, 
hogy egy olyan lenyűgüző terméket tudjon 
előállítani ami 25+ év rothadás elleni 
garanciával rendelkezik. 

A hőkezelt kőris és fenyő mellett a Drift  
szakszerűen módosított lucfenyőt is használ, 
hogy egy olyan lenyűgüző terméket tudjon 
előállítani ami 25+ év rothadás elleni 
garanciával rendelkezik. 

Szerezd meg az öregbített 
fa tulajdonságait és a páratlan 
stabilitást és rohadás 
ellenállóságot a Thermory 
termékkel.



Thermory lucfenyő       falburkolat

Platinum
 (Kültér)

Black Pearl
(Kültér)

Smoked Brandy 
(Beltér)

*csak natúr színben Sandy Pearl 
(Beltér)

Kefézett, 
olajozott

Telepítés – 
szögekkel 
vagy 60 mm 
csavarokkal

20 X 186 MM 

20 X 211 MM 

FALBURKOLAT 

C15 (JEM) 

PROFILE: 

C15 (JEM)

Gun Powder 
(Beltér)

Natural – unoiled
(Beltér & Kültér)

Silver Storm 
(Beltér)

Lázadó sorozatunk



Thermory kőris       falburkolat

Moonlight Rum 
(Kültér)

Kefézett, 
olajozott

Telepítés – 
szögekkel 
vagy 60 mm 
csavarokkal

20 X 132 MM

FALBURKOLAT 

PROFILE: 

C20 (JEM)

Natúr – 
olajzás nélkül 
(Beltér & Kültér)

*Drift  több színben elérhető. Válaszd az egyik standard színünket vagy hagyd meg 
természetes színében (olajzás nélkül) Ahogy a termék öregszik, fokozatosan átmegy 
a színe platinum szürkébe, egy valóban egyedülálló, esztétikai változáson megy át. 

Így halad előre. Szokatlanul hozza létre azt az esztétikus külsőt amit szertnél (anélkül 
hogy a szépségét vagy a tartósságát feláldozná). Mi merjük. 



Thermory fenyő       teraszburkolat

Ocean Mist (Kültér)

Kefézett, olajozott

Telepítés – műanyag klipsszel

26 X 140 MM TERASZBURKOLAT - 

PROFILE: D4 SG

26 X 140 MM TERASZBURKOLAT - 

PROFILE: D4
Kefézett, olajozott

Telepítés - rozsdamentes acél csavarok 

Lázadó sorozatunk



Thermory kőris       teraszburkolat

Moonlight Rum (Kültér)

20 X 132 MM TERASZBURKOLAT - 

PROFILE: D4 SG2 (JEM)

20 X 132 MM TERASZBURKOLAT - 

PROFILE: D4 (JEM)

Kefézett, olajozott

Telepítés - T-6 rejtett rögzítés

Kefézett, olajozott

Telepítés - rozsdamentes acél csavarok 



Szokatlan esztétika, 
páratlan tartósság. 
A Drift esetében ugyanazt a hőkezelési eljárást alkalmazzuk, 
mint a padlécek esetében, azért hogy az igazi fából tökéleteset 
gyártsunk, a rostok megváltoztatása nélkül. A fa kefézett felületű 
és festett, így nagyon  hasonlít az öregbedett fára és ezáltal 
a legjobb megoldást kínálja. Válassz a sok szín közül, hogy 
az öregbített fa megjelenését elérje. 







Innovációtól 
vezérelve. 
A Thermory mélyen vágyik arra, hogy 
olyan innovatív megoldásokat hozzon létre, 
amelyek páratlan hatékonyságot és szépséget 
kínálnak a fában.

A Rebel sorozatunk életre kelti ezt a vágyat. 
A Drift  a 2017-es nemzetközi Thermory 20 
éves jubileumi rendezvényen jelent meg.

De itt nem állunk meg. Mi a következő 
a Thermory és a Rebel sorozat számára? 
Csak várj és meglátod.



Thermory.hu
o�  ce@thermory.hu
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