
Titok Nr.3 
A fenyőbútor minősége 

Nehéz helyzetben van a vásárló, amikor a kiszemelt bútor 
minőségére kíváncsi, hiszen mindenhol azt hallja, hogy ez a 
legjobb minőségű bútor. 
Egy bútor minőségének megállapítása szakértelmet és gyakorlatot igényel.  
Van, azonban néhány dolog, ami alapján Ön is meg tudja állapítani, hogy a kiválasztott bútor 
meglel-e a saját  igényeinek, illetve várhatóan mennyi ideig és hogyan fogja Önt szolgálni.   
Mik ezek a dolgok? 
  
Ha egy bútor külső megjelenését tekintve megtetszett, még érdemes egy kis időt rászánni, hogy 
alaposabban szemügyre vegyük. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a megvásárolt bútort 
nem csak nézni szeretnénk otthon, hanem használni is. Egy bútor tetszetős külseje sok esetben 
hitvány belsőt takar, így viszont már nem biztos, hogy jó vásárt csináltunk. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a terméktájékoztatókon szereplő minőségi besorolás a legtöbb 
embernek nem mond semmit, nem is kell túlságosan ráhagyatkozni. 
  
A legegyszerűbb, ha Ön odamegy a bútorhoz, és szemügyre veszi kívül-belül. 

Álljon közel a bútorhoz, érintse meg  a felületét és máris tudja milyen minőségű a 
felületkezelése. Sima, egyenletes, selymes tapintású, nem láthatók a megmunkáló szerszám 
nyomai. Ezek a minimális elvárások egy jó minőségű felületkezeléssel szemben. Ezt például 
semmiféle szórólapon, vagy fényképen nem lehet megállapítani. 
 
Néhány bútorgyártó a bútorainak csak a külső felüleletét kezeli, a belső részek teljesen 
kezeletlenek. Ez amellett, hogy szakmailag sem helyes, mivel nincsenek lezárva a fafelületek, a 
használat során Önnek problémát is fog jelenteni. A kezeletlen felüleletű bútort szinte egyáltalán 
nem lehet tisztán tartani, ami egy ruhásszekrény esetében nem megengedhető.  
 
A felületkezelésnél érdemes megnézni egy másik bútort ugyanattól a gyártótól, hogy lássuk 
mennyire egyenletes a minőség. Óriási különbséget lehet tapasztalni az egyes gyártók bútorainak 
felületkezelése között. A későbbi vásárlásoknál hallható a panasz, hogy a múltkor sokkal szebben 
volt lakkozva a bútor.  

Milyen anyagból készült a fenyőbútor? 

 Azt a fenyőbútort, amelynek a minősége attól függ, hogy a gyártó éppen milyen alapanyagot 
kapott, nem szabad megvásárolni. A fenyőfa bútor gyártók egyik legnagyobb problémája a 
megfelelő minőségű alapanyag beszerzése.  Az egyik legújabb "költségcsökkentési" megoldás az 
anyagvastagság csökkentése. Az egyik nagyáruházban kapható fenyőbútorok alkatrészei 9 mm 
vastag lapokból készültek. Ilyen anyagból legfeljebb madáretetőt szabad készíteni, de 
ruhásszekrényt, komódot nem. Sok olyan bútort látni manapság, amelyet facsavarokkal rögzítenek 
össze.  Ilyen bútort nem szabad megvenni, a facsavar nem alkalmas bútorszerkezetek egymáshoz 
rögzítésére, ilyen célra speciális csavarokat kell használni. Még durvább, amikor a 
fiókokat tűzőkapoccsal egyszerűen összeszegelik. Az ilyen fióknak meg vannak számlálva percei. 

Érdemes az eladótól a beépített szerelvényekről információt kérni.  
  



Milyen szerelvények vannak beépítve a bútorba, milyet lehet még ezen kívül rendelni? Nem szabad 
vásárlás esetén a szerelvények mellett elsiklani, csak azért, mert ezeket adott esetben nem 
látjuk. A ma kapható lakószoba és nappali bútorok nagy részében a szerelvényt a lehető legolcsóbb 
kivetőpánt, esetleg valamilyen fióksín jelenti. 
 
Egy jó minőségű ruhásszekrény elengedhetetlen tartózéka az állítható szintezőláb és a hosszú időn 
át megbízhatóan működő ajtópánt.  
 
Szintezőláb nélkül a szekrénytestet nem lehet megfelelően beállítani a talajon, a papír- és 
fadaraboknak a bútor alá dugdosását nem sorolhatjuk a megfelelő megoldások közé.  
 
Biztosan Ön is találkozott már olyan bútorral, amelynek az ajtaja szépen neki volt támasztva a 
legközelebbi falnak, vagy éppen szomorúan lógva várta, hogy mikor fog valaki hozzáérni és végre 
nagyot csattanva lezuhanhat a földre. Ennek az oka a nem megfelelő ajtópánt beépítése volt.  
 
A jelenleg kapható kivetőpántok közül csak egy típus van, amelyre élettartam garancia van. 
Az ilyen pánttal készült bútor ajtólapját Ön szerszám nélkül egy mozdulattal le és felszerelheti, 
egy csavarhúzó segítségével másodpercek alatt be tudja állítani, sőt, a beállítás "megmarad", az 
ajtót ugyanoda visszatéve nem szükséges ismételt beállítás. Ez a funkció költözéskor, a bútor 
szállításakor Önnek óriási segítséget fog jelenteni.  
 
A fiókok megfelelően beállított acélgörgős fióksínen gurulva szolgálják Önt a legjobban. Nagyon 
praktikus a több részre osztható fiók. 
 
Ruhásszekrény esetén nézzük meg, mire is kellene odahaza a télikabátot akasztani. Ha nem 
egy megfelelő keresztmetszetű keményfa vagy fémakasztóra, akkor számítani lehet rá, hogy 
egyszer csak az ölünkbe hullik a ruhatárunk egy része, mivel ekkora terhet a fenyőrúd már nem bír 
el. 
 
Biztos, hogy fenyőbútor, amit látott? 
 
Nem ismeretlen "trükk" egyes gyártók előtt, amikor a fenyőbútor néhány alkatrészét bútorlapból 
készítik, a hátfalak, fiókfenék lemezek sok esetben barna farostlemezből vannak. Az ilyen bútor 
nem fenyőbútor. 
 

 


