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AURO – természetesen az én világom
Ha valami szépet és maradandót
szeretnénk készíteni, általában termé-
szetes anyagot választunk. Miért dönte-
nénk másképp, amikor a kezelésükrôl
van szó?

Tömörfa bútoraink kezeléséhez kezdettôl
csak természetes anyagokat használunk.
A legjobbat kerestük, így ismertük meg az
AURO olajait és viaszait. Több mint tíz éve
használjuk, és 1999 óta dolgozunk azért,
hogy másokkal is megszerettessük ôket. A
legfogékonyabbak erre azok, akik hasz-
nálják az így kezelt bútorokat, padlókat.
Egyre többen szeretnének ilyen egész-
séges és természetes otthont. A mesterek,
kivitelezôk között azonban nem mindenki
ismeri fel ezt az erôsödô vevôi igényt, és
nem szakmai kihívást lát benne, hanem
bonyodalmakat. A természetes anyagok
használata nem pusztán technológiai,
hanem szemléleti váltás is. Több évtizedes
megszokásokkal kell szakítani, korábban

kézenfekvônek tûnô megoldásoknak hátat
fordítani. 
Abban, hogy szebb, természetesebb és a
fához jobban illô ez a kezelés, az elsô
pillantás és simogatás meggyôzi a legtöbb
embert. Abban, hogy egészség- és
környezetkímélôbb ezeket az anyagokat
használni, szintén nem nagyon kételkedik
senki. A kérdés inkább az: kinek mennyire
szívügye ez? A legtöbb kétely a tartósság,
az ár és a bevonat elkészítésének mun-
kaigényessége miatt ébred a mesterekben.
AURO – több, mint egészség-, és kör-
nyezetbarát festék – MINÔSÉG.
Amikor az AURO felületkezelô anyagainak
forgalmazása mellett döntöttünk, tudtuk, a
feladat nem egyszerûen festékkereske-
delem, hanem szemlélet- és gondol-
kodásmód-formálás is. 
A felületkezelés a kész mû megkoro-
názása, mellyel hozzáadni és elvenni is
lehet az egész munka értékébôl. A búto-
rainkat elragadtatással simogató érdeklô-
dôk reakciói kezdettôl azt igazolták, hogy a
legtöbb ember érzékeli ezt a szakmai igé-
nyességet, szeretetet, és a minôség garan-
ciáját látja egy szép, viaszolt felületben.
TARTÓSSÁG
Ma már Magyarországon is referenciák
sora tanúsítja, hogy olajozással és viaszo-
lással tökéletes bútorok és padlók készí-
thetôk, melyek nemcsak magánla-
kásokban, hanem igazán nagy forgalom és
igénybevétel mellett is kiválóan megállják a
helyüket.
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Referenciáink közt tornatermekben, gim-
náziumi osztálytermekben, kollégiumi szo-
bákban, ifjúsági házakban és vendéglôk-
ben több ezer négyzetméternyi viaszolt
parketta igazolja a felületek tartósságát,
könnyû kezelhetôségét és ápolhatóságát. 
EGYSZERÛ HASZNÁLAT
Aki használta már az AURO anyagait, túl
van elsô sikerélményein, rájön hogy hasz-
nálatuk nemcsak egyszerû, hanem sokkal
több lehetôséget biztosít mint a lakkozás.
A természetes kezelés bárhol, bármikor a
legegyszerûbb eszközökkel kivitelezhetô.
A sérülések könnyen javíthatók, a felületek
egyszerûen felújíthatók. A kezelés járu-
lékos költségei elhanyagolhatók, és kör-
nyezetvédelmi bírságtól sem kell tartani.
A más gyártók olajait és viaszait is
kipróbálók tudják, hogy a legszebb, leg-
tartósabb felületeket a legjobb összetétel
biztosítja. Szintetikus komponensekkel és
a drágább összetevôk mellôzésével legfel-
jebb az árat lehet csökkenteni, tartós,
minôségi felületet készíteni nem.
A MINÔSÉG ÁRA – VALÓBAN DRÁGA?
Az AURO-val való felületkezelés csak
addig drága, amíg nem tudunk elvonat-
koztatni a doboz árától. Ha azt számoljuk,
mekkora az egy négyzetméterre esô
anyagköltség, máris valós képet kapunk.
Hiszen ha van száz négyzetméter parket-
tánk, nem az számít, mennyibe kerül öt
liter parkettalakk és mennyibe öt liter olaj,
hanem az, mennyi a teljes felület elké-
szítésének költsége. Sokan nem is gon-
dolják, hogy a hektoliter számra használt
lakk helyett egész évre elég lenne néhány

20 literes kanna olaj és viasz. Így pedig
már lehet, hogy a drága az olcsó. Amikor
döntünk, soha ne tévesszen meg a doboz
ára, hiszen a lényeg az, hogy mi kerül, és
mi marad a felületen. Még a kiadósság is
megtévesztô lehet, ha más „bioter-
mékekhez” hasonlítva az „soványabb”
anyagot takar. A lényeg, hogy ami a
felületen marad, mennyire és meddig véd.

Ha szeretne többet megtudni az AURO
természetes felületkezelô anyagairól,
használatukról, a megfelelô anyag kivá-
lasztásáról és forgalmazóinkról, látogassa
meg honlapunkat, vagy hívja információs
vonalunkat:
www.auro.hu – auro-info: 30/ 39 69 439

Érintse meg bútoraink felületét, látogasson
el hozzánk a Ligno-Novum során a sixay-
házba, ahol a kiállítás minden napja után,
este 19 és 21 óra közt szívesen látjuk.
Sopron, Béke utca 15.

Szikszai László
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