
PULLEX 
AQUA-TERRA 

EKOLOGICKÝ OLEJ NA DREVO NA BÁZE VODY

Kvalita z
RAKÚSKAod roku 1934

PULLEX AQUA-TERRA
 „ Ekologický olej na drevo na báze vody
a obnoviteľných surovín.“

Špeciálne vlastnosti
• ekologický olej na drevo do interiéru a exteriéru

• neobsahuje žiadne chemické prostriedky  

na ochranu dreva a povrchového filmu ani 

rozpúšťadlá a zmäkčovadlá

• vytvára prirodzené, matné povrchy príjemné  

na dotyk

• veľmi dobrá odolnosť proti poveternosti,  

dlhá životnosť

• spĺňa kritériá ekologického bývania  

(v súlade s Baubook)

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 
T. +43 5242 6922-0  · info@adler-lacke.com 

www.adler-lacke.com 

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

facebook.com/adlersk

instagram.com/adler_slovensko

ADLER Slovensko s. r. o. 05
-2

02
1

VEĽKOSTI BALENIA

750 ml, 2,5 l
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OLEJ NA DREVO

Z OBNOVITEL’NÝCH
SUROVÍN

OLEJ NA DREVO

Z OBNOVITEL’NÝCH
SUROVÍN



Prečo udržateľné produkty?

  osobné a aktívne prispievanie 
k ochrane klímy 

 vďaka obnoviteľným surovinám

  pre zdravé drevené povrchy   
v interiéri a všetky povrchové   
úpravy dreva v exteriéri

  bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel 
a chemických látok

  na detské hračky, nátery drevených 
plôch v spálňach a detských izbách 

  testované na bezpečnosť detských hračiek (EN71) 
a odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160)

  100 % klimaticky neutrálne 
vyrobené v Rakúsku

  vysoká miera environmentálnej  
zodpovednosti rodinnej firmy ADLER  

  pre dobrú ochranu proti poveter-
nostným plyvom a dlhú životnosť

 vďaka vysokokvalitným olejom

  prírodné a ušľachtilé povrchy 
príjemné na dotyk

 prostredníctvom inovatívnej receptúry

Drevené prvky v exteriéri:
napr. drevostavby, drevené obklady, prístrešky,
okenice, balkóny, brány, záhradný nábytok atď.,
ideálny na včelie úle 

Drevené prvky v interiéri:
napr. stenové a stropné prvky, detské hračky

Lärche (smrekovec)RAL 1023

Kiefer (borovica)RAL 3000

Nuss (orech)RAL 5002

PalisanderRAL 6018

BRONZOVÁ MEDAILA CRADLE 2 CRADLE
• certifikát o udržateľnom cyklickom hospodárstve
• výroba šetrná k životnému prostrediu,  

klimaticky neutrálna
• využívanie bezpečných, obnoviteľných surovín

TM

Eiche (dub)

6 štandardných  
farebných odtieňov

APLIKÁCIA
v interiéri a exteriéri

Tónovateľné pomocou  
ADLER miešacieho systému

bezfarebný
na smrekovci

RAL 8004

>> Nemalo by sa vyrúbať viac stromov, 
než stačí vyrásť. <<

Carl von Carlowitz (1645 – 1714)


