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Skladba povrchovej úpravy ADLER pre nové kast- 
lové okná je inovatívnym a udržateľným riešením 
pre historické budovy. Systém povrchovej úpra-
vy je ideálne prispôsobený požiadavkám klasic-
kého stavebného štýlu a podmienkam okolitého 
starého muriva.

Skladba povrchovej úpravy ADLER tak poskytuje 
dlhotrvajúci a odolný povrch pre nové kastlové 
okná s vysokou elasticitou, výbornou odolnos-
ťou voči poveternostným vplyvom a vynikajúcou 
ochranou proti vode a dáva kastlovým oknám 
autentický historický vzhľad a príjemný pocit 
pri dotyku – takže môže nasledovať mnoho rokov 
pôsobivej histórie.

Vďaka optimálnemu rozlivu a krátkej dobe 
schnutia je možné systém povrchovej úpravy 
spracovávať obzvlášť efektívne.

Príklady skladieb povrchovej úpravy:

Krycia skladba povrchovej úpravy
•  Aquawood Primo A2 biely
•   Aquawood Intercare ISO, 

príp. Aquawood Intercare SQ
•    Aquawood Covatop XT 20, príp. 

Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Lazúrovacia skladba povrchovej úpravy
•  Aquawood Primo A3 – A6
•   Aquawood Intermedio, 

príp. Aquawood Intermedio ISO
•   Aquawood Finatop 40, 

príp. Aquawood Finapro 20 | 40
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ADLER Histo
Povrchové úpravy historických kastlových okien
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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.



OPRAVA A RENOVÁCIA 
so systémom ADLER Histo

Profesionálne zušľachtenie povrchu okien systé-
mom ADLER Histo umožňuje historickým kast-
lovým oknám opäť zažiariť sviežim vzhľadom 
a plnou funkčnosťou. Oprava a reštaurovanie 
je zvyčajne pre vlastníkov a Pamiatkový úrad pre-
ferovanou metódou, pretože okno sa takmer ne-
zmení a kvalita bývania nie je ovplyvnená. Odbor-
nú renováciu s ADLER Histo môžu vykonať stolári, 
oknári, maliari alebo špecializované firmy.

Či už ide o povrchovú úpravu priamo na stave-
nisku alebo v striekacej kabíne, so systémom 
ADLER Histo sú možné obe. ADLER Histo-Base 
a ADLER Histo-Protect možno aplikovať na mies-
te štetcom alebo v striekacej kabíne striekaním. 
Špecialisti musia často okenné prvky zdemonto-
vať a okenný rám musí zostať zabudovaný. ADLER 
Histo je možné použiť veľmi f lexibilne a efektív-
ne bez ohľadu na miesto spracovania.

Skladba povrchovej úpravy pri oprave
•  1x ADLER Histo-Base
•  2x ADLER Histo-Protect

Vzhľadu sa tiež žiadne medze nekladú. ADLER 
Histo ponúka neobmedzenú farebnú rozmanitosť 
– je možné ho tónovať vo všetkých farbách systé-
mu miešania farieb Color4You a trendových od-
tieňoch ADLER Alpine Selection.

www.adler.sk

Historické budovy sú neoddeliteľnou súčasťou architektúry našich miest a obcí. 
Administratívne a obytné budovy z predchádzajúcich storočí charakterizujú

vzhľad mnohých európskych miest a tiež vo vidieckych oblastiach
predstavujú historické sídla a budovy vrcholy architektúry.

Aby sa tieto podstatné prvky stavieb zachovali do bu-
dúcnosti a boli použiteľné, je potrebné ich pravidelne 
renovovať a obnovovať. Týka sa to najmä historických 
kastlových okien, ktoré dávajú mnohým stavbám 
z predchádzajúcich storočí osobitý charakter.

V mnohých prípadoch je najlepším riešením výme-
na starých okien za nové v pôvodnom štýle. Takže 
autentický vzhľad fasády zostáva zachovaný a novo 

vyrobené okná zaručujú najlepší komfort bývania, 
odolnosť a dlhú životnosť – to všetko v duchu udr-
žateľnosti. Niekedy je však žiaduca alebo potrebná 
renovácia starých historických okien.

ADLER ponúka optimálne produkty a skladby povr-
chových úprav pre oba varianty, a to aplikáciou na-
tieraním, tak aj aplikáciou striekaním.
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120 vybraných farebných odtieňov
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ADLER HISTO-SYSTEM
Informácie o produktoch

Základná vrstva ADLER Histo-Base, špeciálne 
vyvinutá na renováciu historických kastlových 
okien, má reguláciu vlhkosti pevne pod kontro-
lou. Ideálne sa hodí na okná vsadené do historic-
kého muriva. Okrem toho táto základná vrstva 
zaujme veľmi dobrou odolnosťou voči poveter-
nostným vplyvom a extrémnou priľnavosťou 
ku kovovým komponentom, ako sú okenné ko-
vania alebo kľučky. Preto základná vrstva ADLER 
Histo-Base ponúka najlepšie podmienky na opra-
vu a renováciu historických kastlových okien.

Číslo položky Balenie
5497 050000 2,5 l | 20 l

Finálna ochrana na mnoho ďalších rokov s ADLER 
Histo-Protect v skladbe povrchovej úpravy. Jed-
noduché spracovanie a flexibilná aplikácia vďaka 
možnosti nanášania štetcom alebo striekaním 
znamená, že okenné prvky, ktoré sa nedajú zde-
montovať, je možné povrchovo upraviť aj priamo 
na mieste. Hodvábne matná a krycia finálna povr-
chová úprava na báze ľanového oleja zaujme vyni-
kajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom 
a vysokou elasticitou. ADLER Histo-Protect má veľ-
mi dobrú priľnavosť, rýchlo schne a je flexibilný 
a efektívny pri použití. Táto finálna vrstva je difú-
zne otvorená a reguluje vlhkosť.

Číslo položky Balenie
5097 009010 2,5 l | 20 l

ADLER HISTO-PROTECTADLER HISTO-BASE 

Dokonale zladený ADLER Abbeizer-Spray je vhodný na odstraňovanie vrstiev laku. 
Viac informácií o produkte nájdete v katalógu Profesionálneho príslušenstva (číslo produktu 9887101).

ODPORÚČAME ADLER PRODUKT


