TitokNr.1
Milyen fajta fenyőt válasszak?
Fenyőfa és fenyőfa között óriási lehet a
különbség. Fenyőbútorok gyártása során a
luc-, borovi- és a vörösfenyő a leggyakoribb
alapanyag.
A bútorok az idővel „érnek”, színük megváltozhat. A lucfenyő például eredetileg sárgás
színű, ami később egyre markánsabbá válik.
A borovi fenyő sokkal melegebb, barátságos színhatású fa, amely az idő, a napfény hatására
elegánsan sötétedik. Ne felejtse el, hogy a fenyőfa élő anyag. Az ággöcsök, csomók nem
hibák, hanem szép velejárók, amelyek kiemelik a fenyőfa természetességét.
Néhányan lekezelően szólnak a lucfenyőről, csúnyának gyenge minőségűnek mondják.
Véleményünk szerint az egyes fenyőfélék között nem lehet úgy különbséget tenni, hogy az
egyik jobb, mint a másik.
Bútorgyártásra leggyakrabban a luc, az erdei (borovi), és a vörösfenyőt használják.
Mindhárom más tulajdonságokkal rendelkezik, de mindhárom kiválóan alkalmas
bútorgyártásra.
Tény, hogy bizonyos hatásokkal szembeni ellenálló képességük a felsorolás szerinti
sorrendben nő. Elsősorban ízlésbeli kérdés, hogy ki melyiket tartja jobbnak vagy szebbnek. A
manapság divatos antik parasztbútorok 99%-lucfenyőből készült, néhánynak az életkora jóval
meghaladja a 100 évet.

Az alpesi vidékeken a borovi fenyőből készült bútor gyakorlatilag eladhatatlan, mivel az
ottani hagyomány és ízlésvilág csak a lucfenyőt fogadja el. Magyarország ennek az
ellenkezője, lucfenyőből szinte kizárólag antik és parasztbútor kópiák készülnek.
Bútorgyártásra felhasznált fenyőalapanyagok

Erdeifenyő vagy Borovi fenyő: eltérő színű fa-részekkel rendelkező vörösbarna, sárga,
rózsaszínes közepes keménységű fa. Közepesen sűrű évgyűrűi élesen kirajzolódnak, nagy
göcsöket és sok gyantát tartalmaz. Ezen jellemzőinek eredményeként kisebb a kihozatal, de
kellemes rajzolatú, szép színű felületeket adódnak táblásítása során. Színe fény hatására
sötétebbé válik.
Lucfenyő: egységes szövetű, világos, sárgásfehér színű puhafa, széles évgyűrűkkel.
Gyantatartalma alacsony, tulajdonságai alkalmassá teszik úgy színezésre, mint pácolásra,
festésre vagy viaszolásra.
Vörösfenyő: vöröses sárgásbarna színű fa, éles sűrű évgyűrűkkel. Szép rajzolattal, közepes
méretű göcsökkel rendelkezik, alacsony a gyantatartalma. Nevét nem a faanyag színe, hanem
lombhullató volta és kérgének színe miatt kapta. A felsorolt alapanyagok közül ez a
legértékesebb.

