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A Galíciában honos Globulus fafajta 
tulajdonságai figyelemre méltóak. A kiváló
minőség a helyszín jellegzetességeire 
vezethető vissza: talajszerkezet, rendel-
kezésre álló ásványi tápanyagok, klíma. 
Mindezek biztosítják a faanyag kiváló tu-
lajdonságait. A Spanyolország észak-nyu-
gati részéből származó Globulus a más 
tájakról (Ausztrália, Peru, Chile, Dél-Afri-
ka) behozott anyaggal nem összehason-
lítható. Ez utóbbi fafajták, pl. 'Eucalyptus 
grandis', a világ ablakgyártásában ugyan-
csak jelen vannak, de az általunk kínált 
Globulus anyaghoz semmi közük.

A szakmai körökben galíciai tölgynek 
nevezett fafajta nemrég állta ki a ragasz-
tott ablakkeretek számára előírt vizsgát, 
és felkerült a RAL minőségi tanúsítvány-
nyal biztosított ablakokhoz használható 
fafajták listájára.

A DIN-EN 350-2 szabvány követelmé-
nyeinek megfelelően végzett tartóssági 
vizsgálat értékelési eredménye nagyon 
jó/jó. Átlagosan 840 kg/m3 fajsúlyával a 
Globulus meghaladja a tölgyfára jellemző 
720 kg/m3 értéket. A Globulus anyaga 
időjárási viszontagságokkal szemben 
különösen ellenálló, vízfelvétele csekély, 
emellett csavarok kirántásával szembeni 

GLOBULUS fafajta Galíciából

ellenállása magas, ami az ablakkeret erő-
szakos behatolással szembeni biztonsága 
számára fontos.

Spanyolországban a folyamatosságot 
állami támogatással igyekeznek biztosí-
tani, más hazai fafajokkal vegyes tele-
pítések révén. Galíciában már 100.000 
hektárnyi erdő nyert PEFC szabályai 
szerinti minősítést.

A folyamatosság elve
A faanyag galíciai termelője a PEFCâ és 

FSCâ emblémák feltüntetésére egyaránt 
jogosult

Figyelmet érdemel a klíma- és környe-
zetvédelemmel összehangolt erdőgazdál-
kodás tárgyköre.

A felelősségteljes erdőgazdálkodás 
támogatása a fát szerkezeti anyagként 
használó minden vállalkozás számára 
magától értetődő kellene legyen. Be-
szállítónk a PEFC és FSC emblémák 
használatára egyaránt jogosult. Vevőikkel 
folytatott tárgyalásaik során ne felejtsék 
ezt megemlíteni.

Bővebb információ: Pál-fa Kft.
7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 4
Tel.: 74/529-771, info@pal-fa.huCsemetekert

A különbség a klíma és a talajszerkezet 
eredménye

Szigorú követelmények
A Galíciából származó Globulus 

faanyag teljesíti az ablakokkal szemben 
támasztható legszigorúbb funkcionális és 
optikai-esztétikai elvárásokat. A termé-
szet-adta nemes rostszerkezetet és finom
erezettséget válogatott, hasonlóan ne-
mes lazúrrendszerrel hangsúlyozzuk ki.

Közelebbről szemügyre véve, az 
általunk forgalmazott Globulus egy 
kicsit a tölgyfára emlékeztet. Bár nyers 
állapotában a tölgynél sűrűbb és nehe-
zebb, könnyebbnek és lazábbnak tűnik. 
A tömör és ellenálló anyagban a rögzítő 
elemek tökéletesen "ülnek". Szakzsar-
gonból vett kifejezéssel élve, csavarok 
kirántásával szembeni ellenállása igen 
magas.

Alacsony vízfelvevő képessége kü-
lönösen jellemzi a Galíciából származó 
Globulus faanyagot. Ez a tulajdonság az 
ablakok élettartama számára rendkí-
vül fontos. A DIN-EN 350-2 szabvány 
követelményeinek megfelelően végzett 
tartóssági vizsgálat 1 - 2 (nagyon jó/jó) 
értékelési eredménye azt jelenti, hogy a 
faanyag – és ezáltal az ablak – időjárási 
hatásokkal szemben kiválóan ellenáll.

Mivel minőségi igényeink nemcsak 
a faanyagra szorítkoznak, Globulus-ból 
gyártott ablakainkról elmondhatjuk, 
hogy „több nemzedékre” tekintettel 
készülnek.

A Spanyolország észak-nyugati ré-
szén őshonos hatalmas fák rejtett tulaj-
donságai kiválóak. Ez a faanyag minden 
szempontból extrém, a belőle gyártható 
akár 3 méter hosszú fűrészáru minden 
konstrukciós elvárást kielégít. Az eredeti 
természetes varázst fokozza a modern 
architektúra, a magas építőelemek, 
a sok természetes fény. A Galíciából 
származó Globulus szépen gazdagítja 
természetes faanyagból gyártott magas 
minőségű ablakaink választékát.

A Globulus faanyag nyers állapotú sűrűsé-
ge 840 kg/m3, nedvességtartalma 12–15%
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