
PLATINUM 

 BEZÚDRŽBOVÉ POVRCHY 
DREVENÝCH FASÁD



 Už žiaden ďalší náter.

BEZÚDRŽBOVÉ POVRCHY  
DREVENÝCH FASÁD.
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti drevostavieb máme overené, že naozaj je 
možné docieliť rovnomerné, neporušené drevené povrchy s dlhou životnosťou. Bezúdržbové 
povrchy, ktoré už viac v súlade s prírodou byť nemôžu. Priedušné, ekologické, dokonale 
chránené pred poveternostnými vplyvmi.

Ak máte záujem o moderný patinovaný vzhľad 
a zároveň vám leží na srdci hodnotná povrchová 
úprava dreva, náterový systém ADLER Platinum 
je pre vás jasnou voľbou.
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H8 BAD AIBLING 

Desaťročia skúseností 
nám dávajú za pravdu!



  prirodzená, priedušná povrchová úprava
  bez potreby ošetrovania
  rovnomerná patina
  živý a dlhodobo svieži vzhľad

 ADLER Platinum 

SIVÁ OD ZAČIATKU 
AŽ DO KONCA

rovnomerná strieborná patina

Takto radšej nie
Neošetrené drevené 
fasády starnú 
nerovnomerne 
a nekontrolovane
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Drevina vzorky: Hrubopílený smrek

20 rokov skúseností:

Povrchová úprava posilňuje 
drevené vlákna a zjednocuje pod-
klady s rôznym stupňom savosti. 
Kovové pigmenty odrážajú 
značnú časť UV-žiarenia, a tým 
dodávajú povrchu trblietavý, 
rovnomerný, patinovaný vzhľad 
s dlhou životnosťou.

MPREIS SUPERMARKT

Schönwies/Tirolsko

Živý a ušľachtilý.
Tento systém vám garantuje dlhodobú ochranu bez potreby ošetrovania, ušľachtilý vzhľad a neskracuje 
životnosť prirodzeného stavebného materiálu dreva. Povrch patinovanej fasády sa postupom času zvetrá-
va. Nanesená patina prechádza do prirodzenej patiny. Nedochádza k vzniku neželaných farebných rozdie-
lov napr. v chránených oblastiach pred poveternosťou ako sú strešné presahy alebo okenné ostenia, 
fasáda pôsobí celistvo a harmonicky.

Základný náter

Vrchný náter

Príklad aplikácie náterov



ACHAT

PYRIT

QUARZ



 Už žiaden ďalší náter.

BEZÚDRŽBOVÉ POVRCHY  
DREVENÝCH FASÁD.

Pred viac ako 80-timi rokmi položil Johann Berghofer základný kameň 
značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov.

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké:  
Naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 

dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov. 

So zmyslom pre lak - s farbou v krvi.
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