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otthonLakásból
igazi tömörfa bútorokkal
Egy gerendaház illata, az 
érzés, mely a fa tapintásakor, 
látványától megszületik 
bennünk – semmihez sem 
fogható élményt nyújt. Aki 
beleszeret egy faszerkezetes ház 
hangulatába, arra törekszik, 
hogy a fából áradó végtelen 
nyugalmat saját otthonában 
és környezetében is élvezhesse. 
Akinek nincs rá lehetősége, 
hogy faházban élje életét, az 
is maga mellé varázsolhatja 
azt, amit a legősibb bútor 
alapanyagunk – a fa – képes 
árasztani magából.

P
fiffer János, a Pfiffer Bútor Mór Kft. tulajdonos cégvezetője immár 
22 esztendeje, hogy elindította bútoripari vállalkozását. Kezdetekben 
egy kis műhelyben, a házuk pincéjében, mely az évek során több mint 2 
hektáros iparterületté, a tömörfa bútorgyártás meghatározó szereplőjévé 

nőtte ki magát. A magyar családi vállalkozás tulajdonosa rajong a fabútorokért, 
ezért a telephelyet – mint ahogyan az életét is – a természetbe illesztette, hogy 
az erdő egy karnyújtásnyira legyen tőle. Két fia szintén a vállalkozásban dolgozik, 
ezzel biztosítva a cég jövőjét. Az általuk gyártott bútorok alapanyagát olyan hazai 
értékes és tartós fafajok alkotják, mint a tölgy, a bükk, a kőris, a cseresznye és a 
feketedió. Klasszikus és modern stílusban készülnek belőlük a magas minőségű, 
különleges bútorok a lakás minden helyiségébe, egységes megjelenést biztosítva 
az egész házban. 

mely tömörfából készül, 
képes a lakást Otthonná 
alakítani a természet 
varázsával. Az egyedi fabútor 
előkelő és természetes. Nem 
csak lakásunkat öltözteti 
fel, szépsége eredetiséget is 
kölcsönöz a környezetének. 

Egy szép bútor,

Olyan bútorokat készítünk, melyek-nek lelke van, velünk élnek, és generációkon át kiszolgálnak minket. Számunkra ez és elégedett vásárlóink jelentik az igazi értéket...
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A mai modern kor követelményei-
nek megfelelően, csúcstechnológiás 
gépekkel munkálják meg a kiváló mi-
nőségű fát, de az igényes kidolgozás-
hoz sok kézi munka is szükséges. 
A fa igazi érték, lelke van, kiszolgálja
az embert generációkon át, kiválasztá-
sa, megmunkálása különleges odafi-
gyelést és nagy tapasztalatot igényel. 
S hogy pontosan, milyen életút vár 
egy 80-100 éves fára és hogyan is 
készülnek ezek a csodálatos bútorok, 
a Veranda magazin szeptemberi 
számából tudhatják meg.

A Pfiffer Bútor Mór Kft. lelkes csa-
pata 22 éves bútorgyártó tapaszta-
lattal szívesen segít ötleteivel, hogy 
lakását – tömörfa bútorokkal – ott-
honná varázsolja saját igényei alapján! 
Megmutatjuk üzemünket munka 
közben a bemutató terem teraszáról, 
hogy érezze a friss fa illatát, és meg-
láthassa, hol és hogyan készülnek 
ezek a tömörfa bútorok.

„Rajongásunk 
a természetért 
csodaszép 
tömörfa 
bútorokban 
testesül meg”

Pfiffer 
Bútor
Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/406-780
www.pfifferbutor.hu
www.facebook.com/pfifferbutormor

„Bizonytalan és hamis világunkban olyat kínálunk, ami tényleg 
abból van, aminek látszik, ott készül, ahol mondjuk, akkorra 
készül el, amikorra ígérjük, és tovább él, mint gondolnánk!” "Bútoraink alapanyagán a rigó utoljára két éve fütyült”


