


GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO kollekció
„Az elôkelô elegancia”„Az elôkelô elegancia”

STYLE & STYLE TRIO kollekcióSTYLE & STYLE TRIO kollekció
„Stílus és hagyomány”„Stílus és hagyomány”
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NATURIO BUNYORO BALMORAL SILVER

WHITEYPSOSBRASILCANYON

COUNTRY FOLK ROCK FUNKY

REGGAEJAZZGOSPELMETAL

A GRANDIOSE & TRIO  svédpadló kollekció természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz
GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO floorboard product range has a natural, smooth, elegant surface transmitting harmony. 
A GRANDIOSE & TRIO  svédpadló kollekció természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz
GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO floorboard product range has a natural, smooth, elegant surface transmitting harmony. 

TÖLGY / OAK

POP SOUL DANCE BLUES

KÔRIS / ASH

A STYLE újgenerációs svédpadló kollekció trendi, markáns felületkezelés, amely kiemeli a természetes faanyag 
rajzolatát. A gondosan kialakított, egyedi színválaszték illeszkedik a mai kor belsôépítészeti divatjához..
STYLE new generation product range has trendy, characteristic surfacing which emphasizes the grain of the wood.
The individual range of colours fits the latest  interioir design fashion.

A STYLE újgenerációs svédpadló kollekció trendi, markáns felületkezelés, amely kiemeli a természetes faanyag 
rajzolatát. A gondosan kialakított, egyedi színválaszték illeszkedik a mai kor belsôépítészeti divatjához..
STYLE new generation product range has trendy, characteristic surfacing which emphasizes the grain of the wood.
The individual range of colours fits the latest  interioir design fashion.

GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO product range „The upscale elegance”GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO product range „The upscale elegance”

STYLE & STYLE TRIO product range „Design and tradition”STYLE & STYLE TRIO product range „Design and tradition”



PROVANCE & PROVANCE TRIO kollekcióPROVANCE & PROVANCE TRIO kollekció
„A formabontó Örök szépség”„A formabontó Örök szépség”
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SZÉN TÖLGY /  COAL OAKSZÉN TÖLGY /  COAL OAK ÖREG TÖGY /  AGED OAKÖREG TÖGY /  AGED OAK FÖLD TÖLGY /  EARTH OAKFÖLD TÖLGY /  EARTH OAK MÉSZ TÖLGY /  CHALK OAKMÉSZ TÖLGY /  CHALK OAK

A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésû, markánsan strukturált felületek. 
Transmitting the feel of the countryside, special-looking, rough-finished surfaces.
A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésû, markánsan strukturált felületek. 
Transmitting the feel of the countryside, special-looking, rough-finished surfaces.

CSAPHORNYOS parkettaCSAPHORNYOS parketta
„Az idôtlen szépség”„Az idôtlen szépség”

A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülô, hagyományos, nagy teherbírású burkolatot alkot, amely szépsége és
tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség.
Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.
The solid strip flooring with tongue and groove based on old tradition of centuries. The hardwood flooring is suitable for
surfaces with heavy duty. Because of its beauty and durability it is still very popular.
It’s made of real solid wood.

A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülô, hagyományos, nagy teherbírású burkolatot alkot, amely szépsége és
tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség.
Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.
The solid strip flooring with tongue and groove based on old tradition of centuries. The hardwood flooring is suitable for
surfaces with heavy duty. Because of its beauty and durability it is still very popular.
It’s made of real solid wood.

LAMELLA parkettaLAMELLA parketta
„A sokoldalú”„A sokoldalú”

A lamella parketta egyedülálló módon ötvözi a csaphornyos és a mozaik parketta elônyeit. Csap és nút nélküli kialakítású
tömörfa parketta. Megjelenése egyezik a csaphornyos parkettával, lerakás után azonos képet mutat, 10 mm vastagságával
azonban - megfelelve a modern korkövetelményeinek — padlófûtött helyiségek burkolásánál is alkalmazható.
The lamparquet combines the advantages of the solid strip flooring with tongue and groove and the mosaic floor.
It’s a type of solid wood flooring without tongue and groove. The appearance after installation shows the same picture as the
tongue and groove hardwood floors, but the thickness of 10 mm - meeting the requirements of the modern age — makes it
suitable in rooms with underfloor heating too.

A lamella parketta egyedülálló módon ötvözi a csaphornyos és a mozaik parketta elônyeit. Csap és nút nélküli kialakítású
tömörfa parketta. Megjelenése egyezik a csaphornyos parkettával, lerakás után azonos képet mutat, 10 mm vastagságával
azonban - megfelelve a modern korkövetelményeinek — padlófûtött helyiségek burkolásánál is alkalmazható.
The lamparquet combines the advantages of the solid strip flooring with tongue and groove and the mosaic floor.
It’s a type of solid wood flooring without tongue and groove. The appearance after installation shows the same picture as the
tongue and groove hardwood floors, but the thickness of 10 mm - meeting the requirements of the modern age — makes it
suitable in rooms with underfloor heating too.

PROVANCE & PROVANCE TRIO product range „The unconventional”PROVANCE & PROVANCE TRIO product range „The unconventional”

SOLID STRIP flooring „The lifetime beauty”SOLID STRIP flooring „The lifetime beauty”

LAMPARQUET „The multifunctional”LAMPARQUET „The multifunctional”



MOZAIK parkettaMOZAIK parketta
„Klasszikus”„Klasszikus”
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LÉPCSÔ- ÉS KORLÁTELEMLÉPCSÔ- ÉS KORLÁTELEM

ÉLKÖTEGELT parkettaÉLKÖTEGELT parketta
„Divatos”„Divatos”

Az élkötegelt vagy más néven ipari parketta napjaink nagy felfedezettje.
Elônyös tulajdonságainak köszönhetôen vált ismét divatossá.
Alkalmas színházak, irodák, üzletek, óvodák, vendéglátóegységek, sôt lakóépületek burkolására.
The industrial flooring today’s great rediscovery.
Become popular again, thanks to the preferred properties.
It’s suitable for theaters, offices, shops, nurseries, pubs, restaurants and even residential buildings.

Az élkötegelt vagy más néven ipari parketta napjaink nagy felfedezettje.
Elônyös tulajdonságainak köszönhetôen vált ismét divatossá.
Alkalmas színházak, irodák, üzletek, óvodák, vendéglátóegységek, sôt lakóépületek burkolására.
The industrial flooring today’s great rediscovery.
Become popular again, thanks to the preferred properties.
It’s suitable for theaters, offices, shops, nurseries, pubs, restaurants and even residential buildings.

Kellemes hatású a lakásban a falépcsô.
Lépcsôelemeket szériában és egyedi megrendelésre 20, 30 mm vastagságban beltéri használatra
tölgy és gôzölt bükk fafajokban készítünk. Lépcsôelemeink mellé esztergált oszlopokat és hossz-
toldott elemekbôl álló karfákat is kínálunk.
Stairs made from real wood look very warm and homelike in the flats or houses.
We offer Stair elements produced in series or tailor made in 20 and 30 mm thickness for indoor
use from oak and steamed beech. We have turned rail elements, handrail elements in our 
program next to the stairs glued from smaller pieces of wood.

Kellemes hatású a lakásban a falépcsô.
Lépcsôelemeket szériában és egyedi megrendelésre 20, 30 mm vastagságban beltéri használatra
tölgy és gôzölt bükk fafajokban készítünk. Lépcsôelemeink mellé esztergált oszlopokat és hossz-
toldott elemekbôl álló karfákat is kínálunk.
Stairs made from real wood look very warm and homelike in the flats or houses.
We offer Stair elements produced in series or tailor made in 20 and 30 mm thickness for indoor
use from oak and steamed beech. We have turned rail elements, handrail elements in our 
program next to the stairs glued from smaller pieces of wood.

MOSAIC parquet „The classical”MOSAIC parquet „The classical”

Ez a többféle mintában táblásított parketta méretei miatt könnyen és egyszerûen fektethetô, ugyanakkor a modern 
követelményeknek is megfelelve padlófûtéssel rendelkezô helyiségek burkolására is alkalmas.
A 8 mm-es, teljes egészében tömörfa szerkezete garantálja, hogy évtizedek múltán is gyönyörködhessen szépségében.

This is due to the different patterns of solid hardwood flooring can be laid quickly and easily, however for premises in 
compliance with the requirements of modern underfloor heating is also suitable.
Its thickness of 8 mm and the construction of solid wood ensure the beauty even after many years.

Ez a többféle mintában táblásított parketta méretei miatt könnyen és egyszerûen fektethetô, ugyanakkor a modern 
követelményeknek is megfelelve padlófûtéssel rendelkezô helyiségek burkolására is alkalmas.
A 8 mm-es, teljes egészében tömörfa szerkezete garantálja, hogy évtizedek múltán is gyönyörködhessen szépségében.

This is due to the different patterns of solid hardwood flooring can be laid quickly and easily, however for premises in 
compliance with the requirements of modern underfloor heating is also suitable.
Its thickness of 8 mm and the construction of solid wood ensure the beauty even after many years.

Stairs and Handrail elementsStairs and Handrail elements

INDUSTRIAL flooring „Populár”INDUSTRIAL flooring „Populár”



Egererdô Zrt. Mátraparkett
H-3200 Gyöngyös, Kôkút u. 11.            

Kereskedelem / Sales: (+36) 37/502-005, 502-182
Központ / Central: (+36) 37/311-178, Fax: (+36) 37/312-561

e-mail: matraparkett@egererdo.hu   web: www.matraparkett.hu

A Mátraparkett Magyarország egyik vezetô parkettagyártója.
1969 óta, több évtizedes tapasztalatunkat felhasználva dolgozunk az Ön kényelméért.
Parkettáink azok számára készülnek, akiknek a parkettázás többet jelent egy egyszerû padlóburkolásnál. Termékeink megvásárlá-
sakor a természet is beköltözik otthonába, elôsegítve ezzel, hogy lakásukból igazi otthon, irodájukból kellemesebb munkahely
váljék. Több fafajtából, számos minôségben és méretben gyártjuk termékeinket,hogy vásárlóink változatos igényeit kielégítsük.
Fontosnak tartjuk erdeink védelmét. Ezért az Egererdô Zrt. részeként gondoskodunk a kivágott erdôk folyamatos utánpótlásáról.
A szigorú erdészeti törvények betartásával biztosítjuk, hogy nyersanyagaink ellenôrzött területekrôl származzanak és megfeleljenek
a minôségi követelményeknek.
A kiváló minôség folyamatos biztosítása érdekében ISO 9001:2008 minôségbiztosítási és ISO 14001:2004 környezetirányítási
rendszert üzemeltetünk 2000. év óta.

ÖRÖK ÉRTÉKÜNK A FA!
Ne feledje, parkettánk megvásárlásakor Ön értéket is vesz, a valódi fa értékét, mely hosszú évtizedeken keresztül fogja biztosítani
az Ön kényelmét és meghálálja a gondos ápolást!

Mátraparkett is one of the most important parquet factories in Hungary. We have been working since 1969 with more decades of
experience in parquet flooring for your comfortable home. Our parquets are developed for those, to whom parquet laying means
much more than just a simple floor covering. By buying our products, a piece of nature will move into your home and change your
room into a beautiful one and any building into a comfortable office. Our products are made of several kind of wood, available in
different qualities and sizes to fulfill various demands of our customers.
We consider the protection of our forests as very important.
As a branch of Egererdô Zrt. we ensure the continuous re-forestation of the cut-out trees. Keeping the regulations we can guarantee
that we work with raw material from checked areas according to the quality requirements. In order to provide excellent quality we
have been operating ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 quality system since 2000.
Wood is an everlasting value! When buying our products you will buy value, which will provide you comfort for long decades and
will last for your pleasure.
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