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rodinný podnik 
založený v roku 1934 
fungujúci so zreteľom na budúcnosť

popredný rakúsky výrobca 
farieb, lakov a prostriedkov 
na ochranu dreva

výroba výhradne v meste 
Schwaz, Rakúsko

ročná produkcia 
21 000 ton

najmodernejší závod na výrobu 
lakov na vodnej báze v Európe

100 % klimaticky 
neutrálna výroba1

720 zamestnancov, 
z ktorých 120 pracuje 
vo výskume & vývoji

ekologické produkty, 
65 % podiel lakov na báze vody

1  Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové 
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam 
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou 
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha 
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

Vac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť 
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú 
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod 
na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.



KTO PRACUJE S LÁSKOU, 
NEROBÍ VECI POLOVIČATO

ADLER NÁBYTKOVÉ LAKY
A PRODUKTY NA ZUŠĽACHTENIE 

DREVENÝCH POVRCHOV

Vďaka svojej filozofii sa stal ADLER lídrom v  oblasti 
zušľachťovania povrchov. Najmä pokiaľ ide o drevo ako 
materiál. Máme komplexný sortiment výrobkov, ktorý 
zohľadňuje najrôznejšie požiadavky na  dizajn a  rôzne 
druhy dreva. Od lazúr cez PUR laky a laky na báze vody, 
oleje a vosky až po profesionálnu starostlivosť.
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INHALT

S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, 
zodpovedne a úspešne:

→   Pretože ste už dnes vybavení na neustále  
rastúce zákonné požiadavky.

→   Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje  
ekologické a udržateľné výrobky.

→   Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné  
výrobné procesy vo vašej spoločnosti.

→   Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu  
životného prostredia a klímy, a teda 
za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.

NÁROK 
NA ZAJTRAJŠOK
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životné prostredie

zdravie & 
bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok 

zdraviu neškodné spracovanie

životnosť
dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

životné prostredie
vysoký podiel obnoviteľných surovín 

nízka ekologická stopa 

bez prísad látok nebezpečných 
pre životné prostredie 

nízky obsah VOC

Najudržateľnejšie povrchové  
úpravy v sortimente ADLER náj-
dete pod značkou udržateľnosti 
green. Pri tom sa ADLER opiera 
o ciele trvalo udržateľného roz-
voja OSN, ktoré spoločnosť ADLER 
definovala ako základ svojho 
zodpovedného správania. Všetky 
produkty sú objektívne testované 
a certifikované podľa troch  
kategórií: životné prostredie, 
zdravie & bezpečnosť a životnosť. 
Iba produkty, ktoré majú pozitív-
ne hodnotenie vo všetkých týchto 
oblastiach, sú označené značkou 
udržateľnosti green.
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Príroda je vzácna, preto si ju musíme chrániť, ako naj-
lepšie vieme. Z tohto dôvodu spoločnosť ADLER v posled-
ných rokoch nešetrila úsilím pri vývoji vodouriediteľných 
lakov, ktoré napriek nízkemu obsahu rozpúšťadiel spĺňa-
jú vysoké štandardy kvality v oblasti remeselnej a prie-
myselnej výroby. 

Všetky vodouriediteľné laky ADLER majú vynikajúcu 
odolnosť voči krémom a tukom. Netreba prehliadnuť, že 
moderné vodouriediteľné systémy povrchovej úpravy sú 
v mnohých ohľadoch lepšie ako rozpúšťadlové laky, na-
príklad čo sa týka plnivosti, recyklovateľnosti, elasticity. 
Najdôležitejšie však je, že vodouriediteľné laky ADLER 
ochránia váš nábytok ekologicky a pritom spoľahlivo.

VODOURIEDITEĽNÉ 
LAKY
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Nový 2-zložkový základný a vrchný lak na báze vody  
Bluefin Terra-Diamond sa skladá z viac ako 85 % prírod-
ných surovín. Vynikajúca ochrana povrchu, veľmi dobrá 
spracovateľnosť a použiteľnosť ukazujú, že Bluefin  
Terra-Diamond v žiadnom prípade nezaostáva  
za bežnými lakmi.

 + 85 % prírodných alebo obnoviteľných surovín
 + nízky obsah VOC (menej ako 6%)
 + o 31 % menej emisií CO₂
 + v súlade s Baubook
 + bez zmäkčovadiel a formaldehydu
 + žiadne ťažké kovy, teda je vhodný na detské hračky
 + veľmi dobrá chemická odolnosť
 + extrémne odolný proti poškriabaniu
 + možno použiť priamo na dub

Číslo produktu 2962000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G05, G10, G30, G50, G70
Tužidlo Aqua-Hardener 8451

Napriek vysokému podielu obnoviteľ-
ných surovín dosahuje lak vynikajúcu 
chemickú odolnosť (ÖNORM A1605-12-B1  
a DIN 68861 1B), a je preto ideálny 
na lakovanie bežne až silno namáha-
ných povrchov nábytku a interiérového 
vybavenia.

BLUEFIN TERRA-DIAMOND

NA 
PRODUKTOVÉ 
VIDEO

VEGÁNSKYODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

Interior Wood
Coating System
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VODOURIEDITEĽNÉ 
LAKY
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Inovatívny nábytkový lak Bluefin Smart je priekopní-
kom kompletne nového prístupu k povrchovej úprave 
dreva – stačí jediný nános a následné brúsenie – 
a plocha je hotová. Tento „smart“ produkt šetrí spra-
covateľom čas i náklady. Okrem efektívnej aplikácie 
tento transparentný lak vďaka svojej hlboko matnej 
optike a zamatovému ohmatu bleskovo vyčaruje pri-
rodzene pôsobiace povrchy.

 +  šetrí čas aj peniaze: 1 vrstva a hotovo
 +  prirodzene pôsobiace povrchy
 +  hlboko matná optika a zamatový ohmat
 +  žiadna vyleštiteľnosť
 +  nízky obsah emisií: obsah prchavých organických 
zlúčenín VOC nižší ako 3 %

 +  veľmi dobrá mechanická odolnosť
 +  optimálna ochrana proti poškriabaniu
 +  vhodný na nábytok do obývacích izieb a spální,  
ako aj na interiérové vybavenie

Efektívne spracovanie v jednej vrstve. 

Číslo produktu 2990000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Tužidlo Aqua-Hardener 8451

Vodouriediteľný 1-zložkový transparentný lak s vynika-
júcou chemickou a mechanickou odolnosťou. Tento lak 
je odolný proti krémom a tukom a disponuje vynika-
júcou plnivosťou, transparentnosťou a zvýraznením 
textúry dreva. Vďaka špeciálnym UV-filtrom chráni po-
vrchy pred predčasným zožltnutím, resp. vyblednutím.

 +  perfektná chemická a mechanická odolnosť
 +  vynikajúca plnivosť
 +  výborné zvýraznenie textúry dreva
 +  vynikajúca odolnosť proti krémom a tukom
 +  veľmi dobrý stav na zvislých plochách
 + spĺňa normu EN 73-1 Bezpečnosť hračiek

Bluefin Resist  je jedinečný 1-zložkový vodouriedi-
teľný lak, ktorý spĺňa triedu odolnosti 1-B1 podľa 
normy ÖNORM A 1605-12. Je vhodný pre spracovanie  
systémom „lak na lak“.

Číslo produktu 2963000105
Balenie 5 kg, 25 kg
Stupne lesku G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN SMART BLUEFIN RESIST
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BLUEFIN PURE-WOOD BLUEFIN UNISTAR 
BLUEFIN UNISTAR THIX

2-zložkový vodouriediteľný nábytkový lak na dosiah-
nutie prirodzeného, akoby neošetreného vzhľadu 
povrchu dreva. Obnoviteľné suroviny zachovávajú 
prirodzenú krásu dreva a zaisťujú ekologické obytné 
prostredie.

 + efektívne a jednoduché použitie, obzvlášť vhodný 
na pórovité listnaté drevo (napr. dub, orech)

 + malé nanášané množstvo
 + rýchle schnutie
 + spoľahlivo chráni pred fľakmi aj poškriabaním
 + pre priemyselné použitie

Prírodné, matné povrchy so spoľahlivou ochranou 
proti škvrnám a škrabancom: Bluefin Pure-Wood  
je jednoducho recept na úspech.

Číslo produktu 2980000105
Balenie 4 kg, 10 kg, 22 kg
Tužidlo Aqua-Hardener 8450

Bluefin Unistar a Bluefin Unistar Thix sú voliteľne 
spracovateľné ako jednozložkové alebo dvojzložkové 
laky systémom „lak na lak“, dajú sa použiť na mnoho 
druhov drevín priamo (napr. na dub). Ďalšími ich pred-
nosťami sú rýchle schnutie a dosiahnutie nelepivosti 
po zaschnutí, ako aj vynikajúca plnivosť, transparent-
nosť a odolnosť. Vďaka extrémne nízkemu obsahu VOC 
sú obzvlášť šetrné k životnému prostrediu.

 + univerzálne použiteľné: 1- alebo 2-zložkové  
spracovanie (1K alebo 2K)

 + rýchloschnúce a stohovateľné
 + vynikajúca plnivosť a transparentnosť
 + veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
 + účinne chránia drevo pred poškriabaním a škvrnami
 + vhodné na lakovanie detských hračiek (EN 71-3)
 + ocenené rakúskou ekologickou značkou  
a deklarované v baubook

Univerzálny vodouriediteľný lak  
na všetky typy povrchov v interiéri.

Číslo produktu 2965000105 | 2966000105
Balenie 4 kg, 22 kg, 120 kg
Stupne lesku G05, G10, G30, G50, G70
Zosieťovač Aqua-Crosslinker 8481

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Bluefin Step-Silent redukuje vŕzganie drevených 
schodov, je protišmykový a voliteľne spracovateľný 
ako 1- alebo 2-zložkový lak. Vďaka vylepšenej odol-
nosti proti oderu a mechanickému poškodeniu mô-
žete Bluefin Step-Silent bez obáv už aj pri 1-zložko-
vom spracovaní aplikovať na povrchy s mimoriadne 
silným stupňom zaťaženia.

 + žiadne vŕzganie
 + vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu
 + veľmi dobrý stav na zvislých plochách
 + perfektná chemická odolnosť
 + odolnosť proti krémom a tukom
 + spracovateľný ako 1- a 2-zložkový
 + protišmykový
 + trieda protišmykovosti R9 podľa normy DIN 51130

Navrhnutý pre remeselné a priemyselné
lakovanie schodísk.

Číslo produktu 2967000110
Balenie 4 kg, 22 kg
Stupne lesku G10, G30, G50
Tužidlo Aqua-Hardener 8450

BLUEFIN STEP-SILENT

Vodouriediteľný, vysokoodolný 2-zložkový vrchný lak 
na nábytok, kde je požadovaná tá najvyššia chemická 
odolnosť a vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu.

 + špičková chemická odolnosť
 +  použiteľný ako vrchný lak tak pre pigmentované,  
ako aj bezfarebné povrchy

 + veľmi dobrá mechanická odolnosť
 + výrazne zvyšuje odolnosť v prsteňovom teste
 + nežltne

Bluefin Top-Antiscratch veľmi dobre ochráni váš  
nábytok pred bežným opotrebovaním.

Číslo produktu 2960000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G05, G10, G30, G50
Tužidlo Aqua-Hardener 8451

BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH
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Bluefin Softmatt má všestranné využitie ako základný 
alebo vrchný lak, najmä pri požiadavke prirodzených, 
hlboko matných povrchov. Nezávisle od uhla pohľadu 
zostáva povrch opticky rovnomerný v hlboko matnom 
stupni lesku – a vďaka špeciálnym vlastnostiam, ktoré 
eliminujú odtlačky prstov, ho nenarúšajú ani nežela-
né odtlačky.

 +  použiteľný ako vrchný lak, ale aj spôsobom  
„lak na lak“

 +  vynikajúce všestranné vlastnosti – vhodný  
na bezfarebné prirodzené povrchy alebo ako vrch-
ný lak pre pigmentované plochy

 +  vytvára hlboko matné, teplé povrchy s jemným,  
zamatovým ohmatom

 +  rovnomerné zmatnenie povrchu
 +  veľmi prirodzené vykreslenie pórov na dosiahnutie 
prirodzeného vzhľadu

 +  eliminácia viditeľnosti odtlačkov prstov

Mimoriadne vhodný najmä na nábytok v obytných 
priestoroch a interiérové vybavenie. 

Číslo produktu 3052000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Tužidlo Aqua-Hardener 8451

1-zložkový striekací vodouriediteľný plnič pre pigmentova-
né lakované povrchy nábytku a interiérového vybavenia.

 + veľmi dobrá plnivosť a brúsiteľnosť
 + rýchle vytvrdnutie
 + priamo použiteľný na MDF dosky, minimálne  
zdvíhanie vlákien

Pre obzvlášť udržateľný základný  
náter s optimálnou plnivosťou.
 
Číslo produktu 3138000010
Balenie 25 kg  
 ďalšie balenia na vyžiadanie

BLUEFIN SOFTMATT BLUEFIN ROCKETFILL 
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Krycí rýchloschnúci striekací plnič na báze vody 
s vysokou plnivosťou a veľmi dobrou brúsiteľnos-
ťou. ADLER Bluefin Isospeed je dostupný vo všetkých 
farebných odtieňoch RAL a voliteľne spracovateľný ako 
1- alebo 2-zložkový. Pri 2-zložkovom spracovaní dosa-
huje veľmi dobré izolačné vlastnosti proti vo vode 
rozpustným extraktívnym zložkám dreva a je použiteľ-
ný priamo na MDF dosky.

 + veľmi dobrý stav na zvislých plochách
 + výborná brúsiteľnosť (aj strojová)
 + rýchle schnutie
 + 1- a 2- zložkové spracovanie
 + tónovateľný do všetkých odtieňov RAL

Vďaka veľmi dobrému stavu na zvislých plochách  
sa ADLER Bluefin Isospeed hodí aj na lakovanie  
nábytku a interiérového vybavenia vo visiacom  
alebo zvislom stave.

Číslo produktu 3134000010
Balenie 4 kg, 22 kg
Farebné odtiene W10 Biely, tónovateľný  3134000010
 Báza W30  3134000030 
 Čierny 3134500001 
  dostupný aj v ďalších farebných 

odtieňoch podľa RAL

Tužidlo Aqua-Hardener 8450

BLUEFIN ISOSPEED BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Kompletné riešenie na báze vody je izolant, plnič, 
farebný lak a vrchný lak v jednom. Bluefin Pigmores 
4in1 umožňuje nekomplikovanú a ľahkú manipuláciu 
a zároveň zaisťuje dobrú plnivosť a brúsiteľnosť.

 + vodouriediteľný 2-zložkový pigmentovaný lak
 + veľmi dobrá plnivosť a optimálna brúsiteľnosť
 + vysoká chemická a mechanická odolnosť
 + mimoriadne dobrá odolnosť v prsteňovom teste
 + môže sa použiť priamo na MDF dosky
 + odolný voči krémom a tukom (CFB)
 + bez obsahu organocínových zlúčenín a nízky  
obsah VOC

 + široká škála farieb
 + k dispozícii aj ako štruktúrovaný lak

Kompletné riešenie na báze vody s efektivitou  
na prvom mieste.

Číslo produktu 3501000010
Balenie 4 kg, 22 kg
Stupne lesku G10, G30, G50
Tužidlo Aqua-Hardener 8452
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BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vodouriediteľný 1-zložkový rýchloschnúci pigmentova-
ný lak s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou. 
Nová generácia farebných lakov je k dispozícii  
vo všetkých farebných odtieňoch podľa NCS  
a RAL a má vynikajúcu kryciu schopnosť.

 +  rýchle schnutie
 +  výborná stohovateľnosť
 +  veľmi dobrá krycia schopnosť
 +  široká škála farieb
 +  vysoká mechanická a chemická odolnosť,  
ako aj odolnosť proti pôsobeniu svetla

 +  jednozložkové spracovanie

Na pigmentované lakovanie plôch nábytku  
a interiérového vybavenia s otvorenými  
aj uzavretými pórmi.

Číslo produktu 3201000010
Balenie 1 kg, 4 kg, 22 kg   
Farebné odtiene  dostupný aj vo všetkých RAL, NCS  

a sanitárnych odtieňoch
Stupne lesku G10, G30, G50

BLUEFIN PIGMOSOFT 

Bluefin Pigmosoft sa v porovnaní s inými matnými  
lakmi vyznačuje inovatívnou samoregeneračnou schop-
nosťou, vďaka ktorej plochy ošetrené týmto produktom 
nie je možné vyleštiť a v prípade výrazného zaťaženia 
sa dokáže sám regenerovať. Vďaka výnimočnej ochrane 
proti odtlačkom prstov nie sú tieto na povrchu takmer 
vôbec rozpoznateľné.
 

 +  inovatívna samoregenerácia
 +  veľmi dobrá odolnosť proti poškriabaniu a veľmi 
dobré výsledky v prsteňovom teste

 +  vynikajúca odolnosť proti vylešteniu
 +  ochrana proti odtlačkom prstov
 +  hlboko matná optika a zamatový ohmat
 +  vysoká krycia schopnosť a odolnosť proti svetlu
 +  dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa 
RAL a NCS

Samoregeneračný 2-zložkový pigmentový lak  
so zamatovým ohmatom a hlboko matným vzhľadom.

Číslo produktu 3295000010
Balenie 4 kg, 20 kg
Tužidlo Aqua-Hardener 8451

NA 
PRODUKTOVÉ 
VIDEO
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POLYURETÁNOVÉ 
LAKY

Krásny, kvalitný kus nábytku poteší – navodí 
príjemný pocit pohody. Aby táto radosť vydr-
žala čo najdlhšie, povrch dreva musíme chrániť 
pred každodenným namáhaním: túto ochran-
nú funkciu zabezpečia laky na drevo. 

ADLER ponúka ten správny PUR lak na najrôz-
nejšie dreviny, ako aj pre najrozmanitejšie po-
žiadavky na dizajn. Prémiová kvalita a efektívne 
spracovanie sú vždy zaručené. To znamená, že 
môžete splniť takmer akékoľvek želania vašich 
zákazníkov, čo sa týka povrchovej úpravy dreva.
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Vysokohodnotný 2-zložkový PUR nábytkový lak  
je vďaka svetlostálemu zloženiu vhodný na prelako-
vanie bielych a farebných pigmentovaných lakova-
ných plôch.

 +  vynikajúca plnivosť
 +  svetlostály a odolný proti zožltnutiu
 +  ťažko horľavý v súlade s normou ÖNORM A3800-1 
a EN EN 13501-1

 +  vynikajúca stabilita na zvislých plochách
 +  vhodný na lakovanie hračiek

ADLER Legnopur spĺňa všetky nároky na moderný 
lakový systém a mimoriadnej obľube sa teší najmä 
vďaka svojim všestranným vlastnostiam.

Číslo produktu  26211
Balenie  4 kg, 20 kg, 180 kg
Stupne lesku  G10, G30, G50, G70, G90
Tužidlo PUR-Hardener 8419

LEGNOPUR ADURO VENTO

Naša produktová novinka Aduro Vento presvedčí vyni-
kajúcou kvalitou, užívateľsky príjemným spracovaním 
a univerzálnym použitím. Najmä pri nízkom stupni 
lesku Aduro Vento dokazuje svoju spoľahlivosť tým,  
že dodáva plochám rovnomerne matné povrchy  
bez tvorby oblakov.

 +  matný efekt bez zahmlenia, dokonca aj pri veľ kých 
matných plochách rovnomerný matný vzhľad

 +  spracovateľný systémom „lak na lak“ a tiež použi-
teľný ako vrchný lak pre pigmentované plochy

 +  rýchle schnutie
 +  pekná kresba pórov
 +  dobré zvýraznenie textúry dreva
 + optimálna ochrana pred svetlom pomocou  
moderných UV-filtrov

 +  veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť

Všestranne použiteľný s optimálnymi výsledkami.

Číslo produktu 2660000110
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G10, G30, G50
Tužidlo PUR-Hardener 8419
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ADURO SELECT

Aduro Select je 1-zložkový transparentný lak na báze 
rozpúšťadiel, ktorý sa vyznačuje jednoduchou apli-
káciou a širokou škálou možných použití. Lak ponúka 
veľmi vysokú odolnosť voči mechanickým a chemickým 
vplyvom, pôsobivú účinnosť a je univerzálne použiteľ-
ný na povrchy nábytku. Voliteľne sa Aduro Select môže 
použiť aj ako 2K na silno namáhané povrchy.

 + vysoká plnivosť a dobré zvýraznenie textúry dreva
 + veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť:  
1-B ÖNORM A 1605-12.1 a 1B DIN 68861-1  
(1K spracovanie), ako aj  
1-B1 ÖNORM A 1605-12.1 (2K spracovanie)

 + stabilizátory proti svetlu chránia drevo  
pred rýchlym žltnutím

 + mierna vôňa, neobsahuje aromatické zlúčeniny
 + odolný voči potu a slinám
 + vhodný na detské hračky (ÖNORM EN 71-3)

Jednoduchá aplikácia pri 1-zložkovom spracovaní  
v kombinácii s optimálnou životnosťou robí  
z Aduro Select ideálneho všestranného pomocníka.

Číslo produktu 2679000110
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G10, G30, G50, G70
Tužidlo PUR-Hardener 8429

NOVINKA
ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM



 © ANREI  © H.S.D.ARCHITEKTEN

19

Inovatívny 2-zložkový PUR lak Aduro Vitea drevo chrá-
ni a zachováva jeho prirodzený charakter. Vďaka svojej 
odolnosti 1-B1 v súlade s normou ÖNORM A1605-12.1 
ponúka rovnako hodnotnú ochranu dreva ako jeho 
predchodcovia zo skupiny polyuretánových lakov, 
povrch však vďaka neutrálnemu zvýrazneniu kresby 
dreva a prirodzenému ohmatu pôsobí ako nelakovaný.

 +  prirodzený vzhľad neošetreného dreva
 +  neutrálne zvýraznenie textúry dreva  
s prirodzeným ohmatom

 +  pekná kresba pórov
 +  veľmi dobrá svetlostálosť
 +  rýchle schnutie a dobrá brúsiteľnosť
 +  veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
 +  vhodný aj pre výrazne namáhané povrchy nábytku 
a interiérového vybavenia, kuchynského a sani-
tárneho nábytku, ako aj pre interiéry v hoteloch 
a školských zariadeniach

Autentický vzhľad pri spoľahlivej ochrane.

Číslo produktu 2651000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8439

ADURO VITEA 

Tomuto extrémne odolnému laku na báze nových, 
inovatívnych surovín neublíži ani oceľová vlna. Vďaka 
vynikajúcej chemickej a mechanickej odolnosti ponú-
ka ideálnu ochranu extrémne namáhaných povrchov.

 +  prvotriedny, plnivý 2- zložkový PUR transparentný  
lak na báze nových, inovatívnych surovín

 +  extrémna tvrdosť povrchu a odolnosť proti  
poškriabaniu

 +  pre výrazne namáhané povrchy v interiéri
 +  použiteľný ako vrchný lak alebo pre spracovanie  
spôsobom „lak na lak“

 +  svetlostály a odolný proti zožltnutiu
 +  ťažko zápalný, ťažko horľavý

Musí vaša stolová doska niečo vydržať?  
Spoľahnite sa na neviditeľný ochranný štít  
ADLER PUR-Antiscratch HQ.

Číslo produktu 26320
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G05, G10, G30, G50, G70
Tužidlo PUR-Hardener 8419

PUR-ANTISCRATCH HQ



 ©  H.S.D.ARCHITEKTEN

POLYURETÁNOVÉ LAKY

20

Tento rýchloschnúci vrchný PUR lak je špeciálne 
určený na prelakovávanie pigmentovaných povrchov 
nábytku a interiérového vybavenia, ktoré si vyžadu-
jú vysokú odolnosť proti poškriabaniu.

 +  veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
 +  vynikajúca odolnosť proti zožltnutiu
 +  odolný v prsteňovom teste

ADLER Pigmotop, prvá voľba pre pigmentované po-
vrchy s vysokými nárokmi na mechanickú odolnosť.

Číslo produktu 25361
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G10, G30, G50, G70, G100
Tužidlo PUR-Hardener 8419

Aduro Isofin ‒ nový zosvetľujúci lak od spoločnosti 
ADLER pre trendové povrchy s prirodzeným neupra-
veným hlboko matným vzhľadom ‒ zachováva pri-
rodzenú farbu dreva a je ľahko spracovateľný. Tento 
2-zložkový polyuretánový lak so svojím zosvetľujúcim 
účinkom je obzvlášť vhodný na svetlé dreviny, ako aj 
na staré drevo a zachováva vzhľad brúseného neošet-
reného dreva.

 +  zosvetľujúci efekt
 +  prírodný, hlboko matný vzhľad a haptika
 +  pekné vykreslenie pórov
 +  rýchle schnutie
 +  dobrá chemická a mechanická odolnosť
 +  na svetlé dreviny ako javor, dub alebo  
smrek a na staré drevo

Čistý vzhľad dreva pre svetlé dreviny.

Číslo produktu 2652000105
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G05, G10, G30
Tužidlo PUR-Hardener 8439

PIGMOTOPADURO ISOFIN



 © FORCHER TIROL

21

Tento bezfarebný 2-zložkový vysoko lesklý lak spája 
optimálnu tvrdosť povrchu s dobrou leštiteľnosťou 
a zároveň zaujme sklovitým leskom a vynikajúcou 
odolnosťou proti žltnutiu.

 + obzvlášť užívateľsky priateľský vďaka jednoduché-
mu spracovaniu

 + vynikajúca leštiteľnosť
 + rýchle schnutie
 + dobrá plnivosť
 + veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
 + nežltne
 + brilantný lesk

Dokonalý lesk bez rizika zožltnutia na vašich  
nábytkových dielcoch s vysokým leskom.

Číslo produktu 2634000100
Balenie 3 kg, 18 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8419

ADURO HIGH-GLOSS

Tento rýchloschnúci 2-zložkový PUR základný lak je 
vhodný predovšetkým ako základ pod vodouriediteľ-
né laky. ADLER PUR-Primer zdrsňuje povrchy menej 
ako vodouriediteľné základné laky, čo prináša úsporu 
práce pri medzibrúsení.

 + veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
 + dobrá brúsiteľnosť
 + dobrá plnivosť
 +  žiadne problémy kvôli sfarbeniam od extraktívnych  
látok rozpustných vo vode

ADLER PUR-Primer je vhodný predovšetkým  
ako základ pod vodouriediteľné laky.

Číslo produktu 2523000210
Balenie 4 kg, 20 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8419

ADURO PRIMER
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Vysoko transparentný základ sa okrem iného  
vyznačuje vysokou plnivosťou, optimálnym schnutím 
a výbornou trvalou elasticitou. ADLER PUR-Füllgrund HT 
je obzvlášť vhodný na dosiahnutie kvalitných povrchov 
s vysokým leskom.

 + vynikajúca transparentnosť, perfektná optická hĺbka
 + veľmi dobrá plnivosť
 + dobré zvýraznenie textúry dreva
 + perfektné vyplnenie pórov a rozliv
 + dobrá ochrana proti svetlu

Vhodný na nábytkové dielce v interiéri, ktoré  
si vyžadujú transparentné prevedenie a mimoriadnu 
plnivosť povrchovej úpravy. Ideálny na aplikáciu  
náterov vo viacerých vrstvách.

Číslo produktu 2530000200
Balenie 5 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8433
Riedidlo DD-Verdünner 8519

PUR-FÜLLGRUND HT

Vďaka veľmi dobrej mechanickej a chemickej odolnosti 
je PUR-Strong obzvlášť vhodný na výrazne namáhané 
povrchy. Tento vysokohodnotný 2-zložkový polyuretá-
nový transparentný lak zabezpečuje dobré zvýrazne-
nie textúry dreva a vynikajúcu plnivosť.

 +  veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
 + špeciálne na silne namáhané povrchy v interiéri
 + vysoká plnivosť
 + dobré zvýraznenie textúry dreva
 + vynikajúca odolnosť proti žltnutiu

PUR-Strong je správna voľba pre plnivé lakovanie 
výrazne namáhaných plôch nábytku a interiérového 
vybavenia, ako sú napr. schody a stolové dosky.

Číslo produktu 26301
Balenie 4 kg, 20 kg
Stupne lesku G10, G30, G50, G70
Tužidlo PUR-Hardener 8429
Riedidlo DD-Verdünner 8519
 PUR-Verdünner 8529

PUR-STRONG



 © KETTNAKER © PRÖDL

23

PUR-ECOFILL WEISS

Tento izolačný krycí 2-zložkový plnič bez aromatických 
rozpúšťadiel vás presvedčí najmä rýchlym schnutím, 
vysokou plnivosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. 
PUR-Ecofill Weiß môžete aplikovať priamo na MDF 
dosky, je nestekavý, a preto mimoriadne vhodný naj-
mä na lakovanie zvislých alebo visiacich dielcov.

 + rýchle schnutie
 + vysoká plnivosť
 + veľmi dobrá brúsiteľnosť
 + dobrý stav na zvislých plochách
 + vynikajúca trvalá elasticita
 + bez aromatických rozpúšťadiel

Na základe dobrej nestekavosti je vhodný na použitie 
pri profilovaných dielcoch alebo lištách.

Číslo produktu 25501
Balenie 4 kg, 24 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8419

Vysokokvalitný 2-zložkový striekací plnič na báze roz-
púšťadiel pre pigmentované skladby povrchovej úpravy. 
Veľmi ľahko sa brúsi a zanecháva iba málo brúsneho 
prachu. Aduro Ecofill Smart je možné použiť priamo 
na MDF dosky a môže byť prelakovaný už po niekoľkých 
hodinách. Konečný výsledok presvedčí dobrou krycou 
schopnosťou a izolačným účinkom. 

 + univerzálne použiteľný
 + veľmi dobrá spracovateľnosť
 + dobrá brúsiteľnosť s nízkou tvorbou brúsneho prachu
 + užívateľsky priateľský: bez oxidu titaničitého
 + možno ho použiť priamo na MDF
 + dobrý izolačný účinok
 + prelakovateľný už o pár hodín
 + lepší výsledok krytia pri plných farebných odtieňoch 
vďaka rozšírenému výberu farebných odtieňov

Vybrané základné farebné odtiene zaisťujú pri prelako-
vaní v plných farebných odtieňoch ešte intenzívnejšiu 
kryciu schopnosť na povrchu. Menšie povrchové poško-
denia v krycom laku sú menej nápadné. 

Číslo produktu  2317050000
Balenie 4 kg, 24 kg
Farebné odtiene  biela, čierna, žltá, červená,
 modrá, zelená, hnedá
Tužidlo PUR-Hardener 8419
Riedidlo DD-Verdünner 8519

ADURO ECOFILL SMART

BEZ OXIDU 
TITANIČITÉHO
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ADURO SUPERFILL ADURO PIGMOCOLOR 4IN1

Pre Aduro Superfill sú charakteristické rýchle schnu-
tie, optimálna plnivosť a veľmi dobrá brúsiteľnosť. 
Tento krycí 2-zložkový izolačný plnič sa vyznačuje 
dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou 
trvalou elasticitou.

 + rýchle schnutie
 + vysoká plnivosť
 + veľmi dobrá brúsiteľnosť, aj brúskou
 + vynikajúca stabilita a trvalá elasticita
 + použiteľný na vysokokvalitné MDF dosky

Plnivé základovanie pre krycie pigmenované  
skladby povrchovej úpravy.

Číslo produktu 2318000200
Balenie 24 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8403
Riedidlo DD-Verdünner 8519

Vynikajúci výkon a univerzálne spektrum použitia – to 
je v skratke Aduro Pigmocolor 4in1. Tento vysokokvalit-
ný pigmentovaný lak na rozpúšťadlovej báze je možné 
použiť ako izolant, plnič, farebný a striekací lak v ši-
rokej škále farieb (všetky farebné odtiene RAL a NCS) 
a v troch stupňoch lesku.

 + rovnomerné matovanie bez tvorby oblakov
 +  vynikajúca stohovateľnosť po zaschnutí  
a krycia schopnosť

 + príjemný ohmat
 + dobrá plnivosť
 + veľmi dobrá brúsiteľnosť a rýchle schnutie
 + možno použiť priamo na MDF
 +  vynikajúca chemické a mechanicka odolnosť  
(vysoká odolnosť v prsteňovom teste)

 + tónovateľný v PUR | Mix

Kompletné riešenie pre väčšiu farebnú rôznorodosť 
v troch stupňoch lesku.

Číslo produktu 2241000010
Balenie 1 kg, 4 kg, 20 kg
Farebné odtiene  3 štandardné farebné odtiene  

a 20 pigmentovaných pást,  
dostupný vo všetkých RAL  
a NCS odtieňoch

Stupne lesku G10, G30, G50
Tužidlo  PUR-Hardener 8419 alebo 

ADLER PUR-Härter 8420 S

 © FORCHER TIROL
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2-zložkový pigmentovaný lak vo vysokom lesku je  
v súčasnosti dostupný v celej palete RAL odtieňov. 
Trblietavý 2-zložkový PUR lak sa vyznačuje vysokou 
brilantnosťou a dobrou krycou schopnosťou. Lak 
vo vysokom lesku vás presvedčí rýchlym schnutím  
a je leštiteľný už po 24 hodinách. Je vhodný pre reme-
selné a priemyselné spracovanie.

 + pigmentový 2-zložkový PUR lak vo vysokom lesku
 + rýchle schnutie
 + leštiteľný po 24 hodinách
 + brilantný lesk
 + veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
 + dobrá spracovateľnosť
 + dobrá krycia schopnosť

Pigmopur Gloss je vhodný na krycie lakovanie nábyt-
ku, interiérového vybavenia a čelných plôch v interié-
ri vo vysokom lesku.

Číslo produktu W10 Biely 2419000010 
 Čierny 2419500001 
  dostupný aj v ďalších  

RAL farebných odtieňoch
Balenie 1 kg, 4 kg, 20 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8434
Riedidlo DD-Verdünner 8519

PIGMOPUR GLOSS NG

Tento pigmentovaný lak je možné dodať v akomkoľ-
vek odtieni. Presvedčí svojou vysokou krycou schop-
nosťou a vynikajúcim stavom na hranách a zvislých 
plochách.

 + vysokohodnotný PUR pigmentový lak
 + vynikajúca svetlostálosť
 + výrazná kresba pórov pri lakovaní s  
otvorenými pórmi

Prídavkom ADLER Pigmofix RF 90695 dosiahnete 
výrazne vyššiu odolnosť v prsteňovom teste.

Číslo produktu 24005
Balenie  1 kg, 3 kg (iba základné farebné odtiene), 
 4 kg, 20 kg
Farebné odtiene   12 základných farebných odtieňov,, 

dostupný aj vo všetkých RAL, NCS  
a sanitárnych odtieňoch

Stupeň lesku  G50
Tužidlo PUR-Hardener 8419 alebo  
 PUR-Hardener 8420 S

PIGMOPUR
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Od medi, cez bronz, zlato a titán až k striebornému 
vzhľadu: Brilliant-Metallic prepožičia každému kusu 
nábytku nezameniteľný kovový vzhľad –  
bez prídavku klasických trblietavých pigmentov.  
Lakový systém na rozpúšťadlovej báze je efektívny 
a mnohotvárny, ponúka dobrú kryciu schopnosť 
a ušľachtilý vzhľad.

 +  brilantný kovový efekt
 +  dostupný v 5 kovových farebných odtieňoch:  
striebro, zlato, titán, bronz, meď

 +  vysoká brilantnosť

Brilliant-Metallic je vhodný aj na nábytkové  
povrchy vystavené výraznej záťaži, akými sú napr.  
kuchynské čelá.

Číslo produktu Silber (Striebro) 2492053429  
 Gold (Zlato) 2492053430  
 Titan (Titán) 2492053431  
 Bronze (Bronz)  2492053432  
 Kupfer (Meď) 2492053433

Balenie 0,9 kg
Tužidlo PUR-Hardener 8419

BRILLIANT-METALLIC

 © SCHREINEREI BEER



Produkty radu Legno, ktoré sú vyrobené na báze obnovi-
teľných surovín, sú nielen šetrné k životnému prostrediu 
a zachovávajú zdravú klímu v obytnom priestore, ale sú 
aj ľahko spracovateľné, a preto ich môžu efektívne po-
užívať aj profesionáli. So širokým sortimentom olejov, 
voskov, tvrdých voskových olejov a produktov na ošet-
rovanie možno splniť všetky požiadavky na zachovanie 
prirodzeného povrchu dreva – bez ohľadu na to, či ide 
o kus nábytku, interiérový prvok alebo parketovú podla-
hu. Bez problémov sú možné aj trendové, farebné olejové 
skladby povrchovej úpravy.

OLEJE & 
VOSKY
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LEGNO DURA-ÖL

Optimálna ochrana – to najviac vystihuje Legno  
Dura-Öl. Tento produkt kombinuje najlepšie vlast-
nosti zo sveta olejov a lakov. Legno Dura-Öl je 
mimoriadne odolný, a preto je vhodný aj na inten-
zívne namáhané povrchy, ktoré, okrem prírodného 
vzhľadu a príjemnej haptiky, vyžadujú vysokú mieru 
ochrany.

 + prirodzený povrch a vynikajúca ochrana
 + veľmi dobrá chemická odolnosť
 + nízka tendencia k vylešteniu
 + prirodzená haptika s elegantným rozlivom
 + univerzálna spracovateľnosť, nie je potrebné  
vytieranie!

 + spĺňa štandardy Decopaint

Vďaka svojej vysokej odolnosti je olej Legno Dura-Öl  
ideálny na použitie na podlahy a schody.

Číslo produktu 7035000200
Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l

Jednoducho spracovateľný, rýchloschnúci olej  
Legno-Öl je vhodný na všetky povrchy z ihličnatého 
a listnatého dreva v interiéri. Preniká hlboko do po-
vrchu dreva, odpudzuje vodu a zachováva jeho pri-
rodzenú štruktúru so zvýraznením kresby. Tekutiny 
a nečistoty je možné ľahko zotrieť.

 + upravený povrch je vhodný aj pre styk s potravinami
 + jednoduché použitie
 + rýchle schnutie
 + odpudzuje vodu a nečistoty
 + protišmykový a antistatický
 + príjemný na dotyk
 + nie je samovznietivý

Univerzálny olej pre nábytok, interiérové vybavenie, 
parketové a drevené podlahy v interiéri.

Číslo produktu Bezfarebný  50880
 Biely   50881 
Balenie 750 ml, 2,5 l, 5 l

LEGNO-ÖL

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI
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Vosk Legno-Wachs vytvorí na drevených povrchoch 
ochranný film odpudzujúci vodu a nečistoty. Dreve-
ným dielcom prepožičiava matný, rovnomerný vzhľad, 
ako aj zamatovo jemný ohmat. Mimoriadne presved-
čivé plochy dosiahnete, keď povrch po dostatočnom 
preschnutí (najlepšie cez noc) vyleštíte kefou s kožený-
mi prúžkami.

 + jednoduché použitie
 + rýchle schnutie
 + ušľachtilý matný vzhľad
 + zamatovo jemný ohmat
 + antistatický
 + nie je samovznietivý

Legno-Wachs je mimoriadne vhodný  
na dosiahnutie prirodzených, zamatovo jemných  
povrchov nábytku a interiérového vybavenia.

Číslo produktu 50890
Balenie 750 ml, 5 l

LEGNO-WACHS LEGNO-HARTWACHSÖL

Tvrdý voskový olej Legno-Hartwachsöl pozostáva  
z prírodných obnoviteľných surovín a snúbia sa  
v ňom pozitívne vlastnosti olejov a voskov. Tento 
vysokosušinový produkt je mimoriadne šetrný k ži-
votnému prostrediu. Na rozdiel od ostatných produk-
tov z línie Legno stačí Legno-Hartwachsöl spravidla 
nanášať iba raz.

 + mimoriadne šetrný k životnému prostrediu
 + dobrá odolnosť a veľmi dobré zvýraznenie  
textúry dreva

 + antistatický
 + stačí jeden náter
 + spĺňa rakúsku environmenálnu smernicu UZ 06
 + deklarovaný v baubook

Produkt obzvlášť šetrný k životnému prostrediu.   
Je vhodný aj na parketové podlahy.

Číslo produktu 50821
Balenie 750 ml, 2,5 l

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Staviť na prirodzené zušľachtenie dreva neznamená 
vzdať sa farebnosti. ADLER v produkte Legno-Color  
ponúka olej, ktorý umožňuje povrchové úpravy 
v širokej palete farebných odtieňov. Pritom nebude 
prekrytá textúra dreva, ale docieli sa jeho elegantné 
rovnomerné sfarbenie.

 + jednoduché použitie
 + rýchle schnutie
 + tónovateľný do viacerých farebných odtieňov
 + rovnomerný farebný vzhľad
 + veľmi dobrá odolnosť proti vode
 + nie je samovznietivý

Tento farebný olej umožňuje vďaka svojej širokej 
palete odtieňov individuálne povrchy nábytku,  
vnútorného vybavenia, parketových a drevených 
podláh v interiéri.

Číslo produktu W30  50875
Balenie 750 ml, 2,5 l

LEGNO-COLORLEGNO AQUA-ÖL

Zvláštnosťou produktu Legno Aqua-Öl je nižšie zvýraz-
nenie textúry dreva v porovnaní s klasickým olejom, 
čo vytvára obzvlášť prirodzený povrch. Legno Aqua-Öl 
neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. Napriek 
príjemnejšej a jemnejšej haptike produkt ponúka 
dobrú ochranu povrchu. Vďaka týmto vlastnostiam 
a vysokému podielu obnoviteľných surovín je tento 
olej na drevo na vodnej báze jedinečný.

 +  ekologický olej na drevo na báze vody  
a obnoviteľných surovín

 + certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze 
(bronz)

 + odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 
53160/2)

 + matný povrch s nízkym zvýraznením textúry dreva
 + rýchle schnutie a dobrá ochrana povrchu
 + deklarovaný v baubook

Na nábytok a interiérové vybavenie, kde by  
povrch mal pôsobiť obzvlášť prirodzene. 

Číslo produktu 7030000200
Balenie 750 ml, 2,5 l, 22 l

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Silné nečistoty a mastnotu odstránite pomocou 
čistiaceho prostriedku Legno-Reiniger. Univerzálny 
ošetrovací olej Legno-Pflegeöl osvieži olejované dreve-
né plochy. Preniká hlboko a rýchlo do povrchu dreva. 
Ošetrovací olej sa jednoduchým vytieraním v tenkej 
rovnomernej vrstve nanesie na ošetrovaný nábytok.

 + jednoduché použitie
 + čistí a osviežuje drevené povrchy
 + jemná vôňa
 +  Legno-Pflegeöl veľmi dobre preniká 
do dreva a je bezpečný pre styk  
s potravinami

Legno-Reiniger
Číslo produktu 80025
Balenie  250 ml, 1 l

Rýchloschnúci olej na priemyselnú povrchovú úpravu 
listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť 
prieniku do dreva, dobré zvýraznenie textúry dreva, 
príjemný na dotyk, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť 
voči vode a antistatický efekt. Sušenie prebieha viaza-
ním kyslíka (oxidatívne schnutie).

 + rýchle schnutie
 + dobrá schopnosť prieniku do dreva
 + dobré zvýraznenie textúry dreva
 + povrchy príjemné na dotyk
 + veľmi dobrá plnivosť
 + veľmi dobrá odolnosť voči vode
 + antistatický efekt

Tento hlboko matný olej, ktorý veľmi rýchlo  
schne a je odolný voči oderu, je ideálny  
na použitie v parketovom priemysle.

Číslo produktu Bezfarebný  50871
Balenie 10 l

LEGNO-REINIGER & 
LEGNO-PFLEGEÖL

LEGNO-PARKETTÖL

LEGNO-PFLEGESET

Vysokohodnotná sada na pravidelné čistenie a starostli-
vosť o olejované drevené povrchy, akými sú nábytok, dre-
vené a parketové podlahy, ako aj interiérové vybavenie.

Číslo produktu  702900021001
Obsah Legno-Reiniger 100 ml  
 Legno-Pflegeöl  100 ml 
 brúsne rúno
 čistiaca handrička
 návod na použitie

Legno-Pflegeöl
Číslo produktu  50882
Balenie  250 ml, 1 l

BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI
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ÚDRŽBA

Clean-Möbelreiniger obsahuje čistiace substancie, ktoré 
účinne odstraňujú prach, nečistoty a odtlačky prstov 
na lakovaných povrchoch. Ako vhodný doplňujúci pro-
striedok na ošetrovanie odporúčame nový Clean-Möbel-
pflege Plus. Tento ochranný prostriedok vytvorí na po-
vrchu ochranný film pred vodou a znečistením. 

 +  čistí a dodáva vašim nábytkovým plochám svieži, 
nový vzhľad

 +  chráni pred vodou a znečistením
 +  je vhodný aj na starostlivosť o matné a hlboko  
matné lakované povrchy

Kombináciou produktov ADLER Clean-Möbelreiniger 
a Clean-Möbelpflege Plus získa váš nábytok svieži  
vzhľad a dodatočnú ochranu.  Oba produkty sú dostup-
né aj ako sady. Obsahujú aj handričku a rozprašovaciu 
hlavicu pre lepšie použitie.

Clean-Möbelreiniger   9649012 
Clean-Möbelreiniger SET  9649017
Balenie každý 500 ml

Clean-Möbelpflege Plus  722200021014
Clean-Möbelpflege Plus SET  722200021017
Balenie každý 250 ml

CLEAN-MÖBELREINIGER &  
CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS

SERVISNÝ KUFRÍK

Servisný kufrík obsahuje dôležité materiály na opravu
menších poškodení povrchov.

Obsah
 + sada voskových tyčiniek Grilith
 + sada tvrdých voskových tyčiniek Grilith
 + 1 tavič tvrdých voskov
 +  3 laky na nábytok v spreji Grilith Möbelspraylack  
v rôznych stupňoch lesku

 +  12 Grilith Flexpen – retušovacie fixky
 +  2 krycie fixky
 +  1 hoblík na tvrdý vosk
 +  1 Preval-Sprayer (sprejová striekacia sada)
 +  1 Spezial-Polish (leštiaci prostriedok)
 + 1 škrabka na lak, brúsny papier, pad na zmatnenie 
povrchu, štetec a handička

So servisným kufríkom ADLER má montér poruke všetky 
dôležité pomôcky a náradie, ktoré môže využiť ako  
„prvú pomoc“ pri montáži. Pretože aj pri najvyššej 
obozretnosti nemožno úplne vylúčiť drobné poškodenia.

Všetky položky môžu byť doobjednané aj jednotlivo.

Číslo produktu 961500030017
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MORIDLÁ

MORIDLÁ NA BÁZE VODY

Arova Classic 
moridlo na jemno-pórovité listnaté dreviny na dosiahnutie 
obrazu morenia nezvýrazňujúceho póry

Arova Ultra
moridlo na ihličnaté dreviny pre elegantný,  
výrazne pozitívny obraz morenia

Arova Flex
moridlo na listnaté dreviny s obrazom morenia 
zvýrazňujúcim póry na dosiahnutie výrazných povrchov

Arova Colora 
polotransparentné pigmentované moridlo  
na morenie listnatých a ihličnatých drevín

Arova Alpin
moridlo na ihličnaté dreviny s výrazným pozitívnym anticky 
pôsobiacim efektom určené na brúsené aj kefované plochy

Arova Alpin Trend
moridlo na ihličnaté dreviny na extrémne hlboko kefované 
povrchy s výrazným pozitívnym obrazom morenia

Arova Style
moridlo na listnaté dreviny na dosiahnutie  
mimoriadne rovnomerného obrazu morenia

Arova Wax
voskové moridlo na ihličnaté dreviny  
s výrazným pozitívnym obrazom morenia

ROZPÚŠŤADLOVÉ MORIDLÁ

Arova Rustica
moridlo na hrubo-pórovité listnaté dreviny  
na zvýraznenie pórov

Arova Spritzbeize 
moridlo na hrubo-pórovité listnaté dreviny 
pre celkovo rovnomerný obraz morenia  

Arova Neosol 
moridlo na listnaté dreviny na báze svetlostálych  
farbív pre žiarivé odtiene nezvýrazňujúce póry

Už po mnoho stáročí sa ľudia pokúšali o podčiarknutie prirodzenej krásy dreva zvýraznením jeho farebnosti. V duchu 
tejto tradície ADLER ponúka rozsiahly sortiment moridiel, ktorý vyhovie najrozličnejším želaniam zákazníkov s pri-
hliadnutím na rôznorodé druhy drevín. ADLER sleduje najmodernejšie trendy a ponúka riešenia pre tie najrozmanitej-
šie požiadavky: Drevo v antickom štýle? Ako v útulnej sedliackej izbe? Žiadny problém. Alebo radšej moderný, futu-
ristický vzhľad? Proti gustu žiaden dišputát. Od „Neoantik“ cez „Classic“ až po „Style“ – popredný rakúsky špecialista 
na povrchové úpravy dreva nenechá žiadnu požiadavku na moridlo bez odozvy. Okrem optického skrášlenia moridlá 
ADLER vyrovnávajú zároveň malé nerovnosti dreva a rozdiely vo farebnom odtieni, čím zušľachťujú povrch dreva. 
ADLER moridlá tak vo veľkej miere prispievajú k vizuálnemu zhodnoteniu vášho nábytku.

Detailné informácie o sortimente moridiel ADLER si môžete prečítať v našom katalógu moridiel.
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Táto prísada zvyšuje priľnavosť laku na povrchu skla  
a poskytuje dobrú ochranu pred prienikom vlhkosti.

 + jednoduché vmiešanie
 + vynikajúca priľnavosť náteru na skle
 + dobrá ochrana pred prepúšťaním vlhkosti

Číslo produktu 90699
Balenie 200 g

Vyvinutý ako špeciálny prídavok pre valčekové lakovanie 
sklenených povrchov na dosiahnutie rovnomerného  
výsledku bez šmúh a pre zlepšenie rozlivu. 

 + spomaľuje sušenie – dlhý čas spracovateľnosti
 + dobré spracovateľské vlastnosti
 + zlepšuje rozliv

Číslo produktu 90694
Balenie 400 g

PIGMOFIX G

PIGMOFIX V



youtube.com/Adler Slovensko s. r.o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

ADLER.SK

Pred viac ako 85 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 a na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

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 Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308 
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 04
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