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RIEŠENIA pre architektov



Spoločnosť ADLER ponúka široký sortiment produktov 
v oblasti ochrany dreva – od klasických matných 
až po produkty, ktoré upútajú pozornosť. Na jednej 
strane sú na výber klasické produkty na ochranu 
dreva, ktoré chránia drevo pred napadnutím plesňami 
a hmyzom, až po udržateľné produkty, ktoré dlhšie 
udržiavajú prirodzený svieži vzhľad dreva.

Vodouriediteľná metalická 
lazúra na drevo Lignovit Platin 

obsahuje špeciálne pigmenty, 
ktoré vytvárajú trblietavé 

metalické odtiene a zvyšujú 
odolnosť dreva tým,  

že silnejšie odrážajú UV 
žiarenie. Vonkajšia fasáda 
má grafitový lesk, a preto 
je obľúbená v dizajnovej 

architektúre drevostavieb.

METALICKÉ
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Ekologický olej na drevo Lignovit Terra 
je vyrobený na báze vybraných obnoviteľných 

surovín a chráni drevo v interiéri a exteriéri 
bez akýchkoľvek chemických prostriedkov 

na ochranu dreva. Tento olej chráni povrchy 
pred škvrnami spôsobenými vodou, predlžuje 

životnosť a je tiež odolný voči potu a slinám.

EKOLOGICKÉ

KARNEOLROT 
(KARNEOLOVÁ  

ČERVENÁ)

LAPISBLAU 
(LAPISOVÁ 

MODRÁ)

SMARAGDGRÜN  
(SMARAGDOVO  

ZELENÁ)



ADLER ponúka skutočne 
univerzálny produkt. 
Rozpúšťadlová lazúra Pullex 
3in1-Lasur zabezpečuje 
impregnáciu, základný náter 
a vrchný náter v jednom. Jej 
matné sfarbenie podčiarkuje 
autentický charakter dreva. 
Lazúra je dostupná v prírodných 
farebných odtieňoch dreva 
a v mnohých pestrých farbách.

PESTRÉ

Vďaka špeciálnej pigmentácii 
metalické lazúry ADLER 
predbiehajú prirodzené 
zosivenie dreva. Produkty
Pullex Silverwood a Lignovit 
Platin sú vhodné v kombinácii 
s Lignovit Lasur vo vybraných 
sivých odtieňoch. 

BEZÚDRŽBOVÉ
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Drevostavby

ACHAT QUARZ 
(KREMEŇ) PYRIT

HELIOSCIRCE POSEIDON
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Lignovit Interior UV 100 absorbuje UV žiarenie 
a stabilizuje drevnú zložku lignín. Tým sa výrazne 
spomaľuje žltnutie dreva a prirodzený vzhľad 
ihličnatého dreva je trvalo zachovaný. Táto 
vodourieditená interiérová lazúra je dostupná 
v bielych a pastelových odtieňoch.

Interiér
Moderné drevostavby sú nielen ekologické a udržateľné, 

ale zabezpečujú aj vynikajúce prostredie na bývanie. 
Po dreve siahame nielen v oblasti exteriéru, ale čoraz 

častejšie aj v interiéroch na obloženie stien či stropov. 
Tu je obzvlášť dôležitá kvalitná ochrana proti UV 

žiareniu, aby sa prirodzené svetlé sfarbenie dreva 
časom nestratilo a drevo nezožltlo! 

DLHODOBO  
PRIRODZENE SVIEŽE

MONT BLANCTANNE 
(JEDĽA) GROSSGLOCKNER SPOK PRINZESSIN LEIA



Okná

Okná a vchodové dvere ovplyvňujú celkový dojem z domu. 
Produkty ADLER ponúkajú maximálnu ochranu prostredníctvom 
špičkových systémov v kombinácii s brilantnou estetikou.
Od samoregeneračných až po takzvané Anti-heat povrchové 
úpravy proti prehrievaniu povrchu, štruktúrované povrchy, 
kovové efekty alebo tradičné povrchové úpravy – kreativite 
sa medze nekladú a zároveň poskytujú najlepšiu možnú  
ochranu proti poveternostným vplyvom.

Aquawood Finapro Carat vytvára 
na drevených oknách neobyčajné 
kovové efekty – a urobí to v overenom 
štandardnom systéme povrchovej 
úpravy. Špeciálne pigmenty sa postarajú 
o trblietavé metalické farebné odtiene 
a vďaka silnejšiemu odrážaniu UV 
žiarenia predlžujú životnosť okien. 
Produkt sa môže výborne kombinovať 
s metalickou lazúrou Lignovit Platin, aby 
sa dosiahol jednotný dizajn fasády.

METALICKÝ 
VZHĽAD
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Aquawood Ligno+ zabez-
pečuje aktívnu UV ochranu 

pri zachovaní prirodzené-
ho vzhľadu a vynikajúcej 

transparentnosti. Revolučná 
technológia perfektne chráni 

drevo a matný stupeň  
lesku zároveň zachováva  

prirodzený vzhľad.

MAXIMÁLNA 
TRANSPARENTNOSŤ 

LÄRCHE NATUR 
(SMREKOVEC 

PRÍRODNÝ)

FARBLOS 
(BEZFAREBNÝ)

RUBINROT 
(RUBÍNOVÁ  
ČERVENÁ)

ACHATGRAU 
(ACHÁTOVÁ 

SIVÁ)



Nábytok výrazne ovplyvňuje vzhľad miestnosti 
a je výrazom individuality. Preto ADLER ponúka tú správnu 
povrchovú úpravu pre každú požiadavku na povrch. 
Od efektných povrchov na dreve cez moridlá v rôznych 
farbách až po pigmentované laky v rôznych stupňoch lesku. 
Netreba zabúdať ani na transparentné laky,  
ktoré zdôrazňujú prirodzený vzhľad dreva a v iných 
prípadoch drevo osobitým spôsobom zvýrazňujú.

Betón je často používaným 
stavebným materiálom,  
no zároveň vítaným 
dizajnovým prvkom. ADLER 
Betoneffekt premení akýkoľvek 
drevený povrch na betón 
a je dostupný v 5 rôznych 
farebných odtieňoch.

BETÓNOVÝ 
EFEKT

Nábytok
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BAHAMA MAMACUBRA LIBRECAIPIRINHA



Zosivené a slnkom 
vyblednuté drevené fasády 
s nezvyčajnými farebnými 
efektmi sú charakteristické 
pre alpský región 
a v súčasnosti sú veľmi 
v móde aj v obytných 
priestoroch. Moridlo Arova 
Aqua-Alpin sa postará o túto 
modernú interpretáciu efektu 
alpských chát a je dostupné 
v ôsmich farebných odtieňoch.

MORIDLO 
PRE ALPSKÝ 
VZHĽAD

Kovový lesk medi, mosadze, cínu či bronzu,  
tvrdá oceľ, skutočná hrdza – trendy v architektúre 
už prenikli aj do interiéru a obytných priestorov. 
S povrchovými úpravami ADLER s efektom 
pravého kovu sa na drevenom podklade vytvárajú 
jedinečné, individuálne povrchy – niektoré z nich 
sú aj magnetické.
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HANSISEPPFRANZ

BRASS 
(MOSADZ)

FERRO 
(EFEKT HRDZE)

BRONZE 
(BRONZ)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
Z PRAVÉHO KOVU
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M ÁT E  Z Á U J E M  A L E B O  E Š T E  N E J A K É  O TÁ Z K Y ?

P O T O M  N Á S ,  P R O S Í M ,  K O N TA K T U J T E :

 Technické poradenstvo pre architektov týkajúce sa projektov

 Individuálne poradenstvo ohľadom farieb

 Podpora pri výberových konaniach

 Texty pre verejné súťaže vo formáte ÖNORM A2063 a GAEP

 Technická kontrola použitia produktu na mieste realizácie projektu

 Vlastné školenia v rámci našej ADLER Akadémie

 Podporné nástroje pre poradenstvo, ako sú vejárové vzorkovníky a iné vzorkovnice

 Možná prezentácia vašich zrealizovaných projektov v našom magazíne ADLER 
 REPORT či ADLER ARCH a na našej webovej stránke

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA

 z jedného zdroja


