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Editorial

Wellness Infinit SEN

Schody nejvyšší kvality z Moravy do Rakouska

Penzión v jase horského slnka

Domy v poctivém kabátě

Když se spojí dřevo a víno

Spolupráce s architekty i výrobci hudebních nástrojů
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trvalá udržitelnost a ochrana klimatu jsou velkými tématy bu-
doucnosti. Jako přední výrobce ekologických vodou ředitelných 
laků vyvinul ADLER v posledních letech řadu trvale udržitelných 
ekologických produktů označených značkou ADLER green. Všech-
ny tyto produkty šetrné k životnímu prostředí jsou testovány
ve výzkumném a vývojovém oddělení ADLER podle velmi přís-
ných a objektivních kritérií: Šetrnost/Nezávadnost k životnímu 
prostředí, Zdraví a bezpečnost a Dlouhá životnost. Do sortimen-
tu green patří pouze produkty, které získají nejlepší hodnocení ve 
všech těchto třech kategoriích.

To nám umožňuje zajistit, aby naše udržitelné systémy povrcho-
vých úprav byly v souladu s životním prostředím a aby bylo jejich 
zpracování bezpečné pro zdraví pracovníků ve výrobě. U našich 
materiálů pro povrchovou úpravu dřeva dbáme také na jejich vy-
sokou kvalitu, protože dřevěné dveře, okna, nábytek či dřevěné fa-
sády chráněné kvalitní povrchovou úpravou mají delší životnost, 
a tím také přispívají k trvalé udržitelnosti.

Kvalita vodou ředitelných barev a laků není v žádném případě 
horší než kvalita barev a laků na bázi rozpouštědel. To platí jak 
pro charakteristiky lesku, tak pro mechanickou a chemickou odol-
nost, a také pro provozuschopnost těchto povrchů. Argumentem
pro používání vodou ředitelných povrchových úprav je zejména 
trend přirozených povrchů. Díky nízkému stupni zvýraznění za-
jišťují přirozený vzhled povrchu, protože původní barva dřeva 
zůstává z velké části zachována.

Vodou ředitelné laky…

✓  jsou budoucností & umožňují odpovědné jednání 
z pohledu příštích generací

✓  významná činnost k ochraně klimatu: 
snížení ozónové zátěže & emisí 

✓  úspora zdrojů a materiálu:
nanášené množství  lze snížit až o 30 %

✓  aktivní ochrana zdraví
✓  v souladu s dobou: přirozený vzhled díky

nízkému zvýraznění textury dřeva
✓  2-složkové vodou ředitelné laky jsou déle zpracovatelné
✓  nižší riziko požáru & snížené nároky na skladování

 Vážení a drazí  S vodou

OTISK: Publikováno

ADLER Česko s.r.o. | Pražská 675/10 | CZ-642 00 Brno–Bosonohy | +420 731 725 957 | info@adlercesko.cz | www.lakyadler.cz

ADLER Slovensko s. r. o. | Montážna 3 | SK-971 01 Prievidza | +421 46 5199 621 | info@adler.sk | www.adler.sk

Claudia M. Berghofer
Vedoucí PR komunikace ADLER

V posledních letech neustále stoupá poptávka po kvalitních vo-
dou ředitelných barvách a lacích pro povrchovou úpravu kuchyní, 
nábytku, dveří, schodišť i interiérového vybavení. Důvodem jsou 
také přísnější vládní předpisy a emisní normy. Moderní vodou 
ředitelné laky jsou bez zápachu a škodlivých emisí. To znamená 
nejenom zdravější pracovní prostředí pro lakýrníky, ale také vyšší 
bezpečnost z hlediska požární ochrany. I přesto tyto systémy spl-
ňují veškeré předepsané požadavky na chemickou, mechanickou 
odolnost a odolnost proti krémům a tukům.

Jsme hrdí na to, že jsme byli díky našemu sortimentu green no-
minováni na prestižní rakouské ocenění udržitelnosti TRIGOS. 
Ale ještě více nás těší, že náš závazek k vývoji ekologických barev 
a laků uznávají i naši zákazníci. Proto budeme i nadále zvyšovat 
podíl vývoje a výroby udržitelných vodou ředitelných materiálů, 
a tím spolu s našimi zákazníky významně přispívat k ochraně kli-
matu a trvalé udržitelnosti.

Vaše

Kontakt: V případě dotazů, doplnění informací, 

žádostí nebo přihlášení vašich ADLER projektů nám 

napište na info@adlercesko.cz nebo info@adler.sk

ADLER Česko s.r.o.

Vodou 
ředitelné laky

VODA

SUŠINA

ROZPOUŠTĚDLA

ředitelné laky
Vodou

PUR-laky

SUŠINA

ROZPOUŠTĚDLA

DLA

VODA

SUŠINA

ROZPOUŠTĚDLA

ředitel

Rodinný podnik založený 

v roce 1934 fungující 

s ohledem na budoucnost

Přední rakouský výrobce barev, 

laků a prostředků 

na ochranu dřeva

Výroba výhradně 

ve městě 

Schwaz v Rakousku

Roční produkce 

22 000 tun

Nejmodernější továrna 

na výrobu vodou ředitelných 

laků v Evropě

100 % klimaticky 

neutrální výroba1

670 zaměstnanců, 

z nichž 110 pracuje 

ve výzkumu & vývoji

Ekologické produkty, 

65 % vodou ředitelných laků

1 Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum 
pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všech-
na tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER 
nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž 
pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.
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Máte někdy chuť utéct do světa pohádek, do krajiny jako z Ladových ob-
rázků, kde najdete pocit domova, bezpečí a času poklidně plynoucího 
v souladu s koloběhem života? Tak to pro vás máme tajný tip, který by 
mohl splnit vaše sny – hotel Sen!

Pohádka v Ladově kraji
Najdete jej v obci Senohraby, která je součástí pohádkového regionu La-
dův kraj, rozkládajícího se mezi Prahou a řekou Sázavou. Národní umělec 
Josef Lada, český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel, autor známé-
ho kocoura Mikeše a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka 
Švejka čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý život. 
A tuto malebnou krajinu si vybral tým Infinit pro své další centrum re-
laxace a volného času. Hotel Sen, který vypadá jako zámek z pohádek, 
svým hostům slibuje pobyt vskutku královský. Ve čtyřhvězdičkovém ho-
telu zařízeném podle filozofie Feng Shui najdete kromě 61 pokojů také 
gurmánskou restauraci, romantickou zámeckou zahradu se svatebním 
paloukem a nádherný saunový svět.

Magická zahrada
Investor, společnost Infinit, zadala návrh saunového světa architektům
z originálního architektonického studia Reaktor. Cílem bylo vytvořit u ho-
telu Sen wellness ve stylu tajemné zahrady za zdí, opravdovou oázu kli-
du a odpočinku. Jedním z důkazů, že se záměr opravdu vydařil je, že si 
zahradu s exteriérovými prvky majitel oblíbil z celého projektu nejvíce. 
Není divu, vstupem do saunového světa se vám v zahradě, která ukrývá 
sedm druhů lákavých saunových klenotů a ochlazovací jezírko, otevírá 
kouzelný svět relaxace. V sauně, jejíž stěnou prosvítají obrysy léčivých 
bylin, můžete nechat na své tělo i duši zapůsobit vůni bylinných esencí. 
Bolavým kloubům a dýchacím cestám uleví medová sauna, panorama-
tická finská sauna zase nabízí výhled na průzračné ochlazovací jezírko. 
Sadová sauna vás přenese pod stromy sadů z ladovských pohádek, v sol-
né sauně vaše tělo vstřebá minerály, které prospějí dýchacím cestám, po-
kožce i nervovému systému. Nechybí ani prostorná sauna s kapacitou
až 60 osob, kde po celý den probíhají saunové rituály. A až si dosyta uži-
jete saunování, uvítají vás relaxační zóny, tepidárium a fresh bar s čers-
tvým a zdravým občerstvením.

Kouzelný svět barev
A to bychom nebyli my, abychom v té kráse neměli prsty – tedy spíš štět-
ce. Jak? Česká rodinná firma Elektrify spolupracuje se studiem Reaktor 
na různých projektech ze dřeva s atypickými požadavky investora již 10 
let. Právě otevřenost k různým výzvám a nevšedním nápadům zákazní-
ků, preciznost, spolehlivost, flexibilita, smysl pro detaily a snaha o spo-
lečné tvoření toho nejlepšího řešení jsou hlavními důvody, proč se stali 
oblíbenou a vyhledávanou firmou v oblasti stavebnictví. A protože má 
společnost Elektrify s povrchovou úpravou ADLER již 16leté zkušenosti, 
byl ADLER opět jasnou volbou. „Provětrávanou fasádu z kvalitních mod-
řínových prken chrání pro dlouhodobou odolnost šedá lazura Pullex 
Silverwood v odstínu namíchaném z odstínů Altgrau a Silber. Na obkla-
dy stěn baru s modřínovými prkny a obklady stěn s dubovými hranolky
ve vstupních prostorách byla použita osvědčená lazura Lignovit Interi-
or UV 100 s velmi dobrými aplikačními vlastnostmi. A na celé realizaci 
jsme pracovali se dřevem z České republiky,“ říká za firmu Elektrify Pavel
Dvořáček. Příjemná atmosféra je dokonalou souhrou všech účastníků 
projektu ve všech jeho fázích. A my si vážíme toho, že jsme mohli celou 
realizovanou vizi završit našimi výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

www.infinit.cz

www.studio-reaktor.com

www.elewood.cz

Použitý materiál

// modřín (původ ČR)

// Dub evropský

// Pullex Silverwood

// Lignovit Interior UV 100
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Společnost SWN Moravia, s.r.o. vyrábí dřevěné a kombinované schody již 
čtvrt století. Úspěšná cesta začala, když se dva bratranci rozhodli v devade-
sátých letech vyrazit na zkušenou do Německa. Po návratu vzniklo rodinné 
truhlářství, které si klade za cíl být přínosem i další generaci. A jak je vidět 
z mezinárodních úspěchů, daří se jim jej naplňovat po všech stránkách.
V SWN neustávají ve zlepšování svých výrobních procesů, používají jen 
ekologicky certifikované materiály a kladou velký důraz na prvotřídní kva-
litu, precizní řemeslné zpracování a propracovaný design. Vybírat můžete 
z 20 typů schodišť ze 14 druhů dřevin a dalších materiálů.  K dokonalosti 
schodišť společnosti SWN pomáhá například spolupráce s předními čes-
kými architekty nebo využívání 3D scanneru. Schodiště firma SWN dodává 
hned do několika zemí EU a své výrobky prezentují na prestižních mezi-
národních designových výstavách a veletrzích. Společnost získala všechny 
povinné certifikáty, především CE a TÜV.

Dřevostavby s dlouholetou tradicí
Jedním z dlouhodobých odběratelů schodišť je rakouská společnost ELK 
Fertighaus GmbH, jeden z největších evropských výrobců dřevostaveb. 
Díky oboustranné spokojenosti, vysoké kvalitě a stabilní úrovni spolupráce 
uzavřel ELK v roce 2019 se společností SWN strategické partnerství. Historie 
společnosti ELK, jedničky na rakouském trhu, sahá až do roku 1959. Zprvu 
se zaměřovali na dovoz srubů z Finska – dodnes tuto etapu připomíná ná-
zev ELK (v překladu los) a hlava losa v logu. A jak se firma z dovozce finských 
srubů stane rakouskou jedničkou v oblasti montovaných domů? Chce to 
odvahu vytrvat a touhu se neustále zlepšovat. To mají ELK a SWN společné.

Montovaný dům – rychlá pomoc obětem zemětřesení
Postupně ELK rozšířil své portfolio o montované dřevostavby z Norska. Dal-
ším logickým krokem na více než 60leté cestě pak bylo zahájení vlastního 
vývoje a výroby montovaných domů, dovoz domů ze Skandinávie byl za-
staven. Domy ELK se postupně staly tak známými, že například po velkém 
zemětřesení roku 1981 v Itálii byla společnost italskou vládou pověřena 
stavbou 211 prefabrikovaných domů. Tak pomohli v krátké době lidem 
zasaženým živelnou pohromou získat nový domov. Vznik dceřiných �rem
v dalších evropských státech na sebe nenechal dlouho čekat. Již na počát-
ku 90. let dosáhli v Rakousku tržního podílu 30 % a stali se lídry na trhu
a v oblasti inovací. Jejich domy bylo na staveništi možné smontovat během 
jediného dne. Za dobu své existence společnost zrealizovala 26 000 jedi-
nečných domů, mezi nimi například rakouský dům pro mistrovství světa
v lyžování v Japonsku, univerzitní budovy v Makedonii, bytové domy, ho-
tely. Jejich stavby nabízí kombinaci nejvyšší kvality bydlení s nejnižší spot-
řebou energie. Pobočky �rmy ELK můžete najít na 50 místech v Evropě.

Spolupráce s nejvyšším standardem
U dodávky schodů je obecně velmi důležitá přesnost a kvalita prove-
dení. A protože v této spolupráci se sešly společnosti, kterým obzvlášť 
záleží na prvotřídní kvalitě, jsou požadavky ještě přísnější. Například 
pokud se má schodiště montovat ve vzdálené destinaci, je třeba, aby 
bylo výjimečně dobře chráněno při přepravě – místo obvyklého kartonu 
se používá filc. Důležité také je, aby bylo schodiště naplánováno tak, 
aby se dalo na stavbě jednoduše umístit a poskládat. Součástí dodávky 
je také montážní plán. U rovných schodišť montovaných mezi zdi při-
pravuje firma SWN i otvory a schodiště doplňují upínacími popruhy 
pro snadnější osazení jeřábem. A v neposlední řadě musí projektanti 
dbát, aby rozměry schodiště odpovídaly normám v dané zemi a byla 
dodržena podchodná výška. ELK si tohoto nadstandardního servisu
od SWN velmi považuje, což již letitá spolupráce jen potvrzuje.

Povrchová úprava – koruna krásy
Celou dokonalou souhru korunuje povrchová úprava ADLER. Schody SWN 
v domech ELK chrání ověřené povrchové úpravy ADLER – ošetřené olejem 
Legno-Öl , případně v kombinaci s Legno-Color. Tím ELK nabízí svým zá-
kazníkům schody s přirozenou krásou, jednoduchou údržbou a snadnou 
obnovitelností. Zákazníci mohou navíc vybírat ze široké škály barevných 
odstínů olejované povrchové úpravy, kde se pro probarvení podkladu vy-
užívá barevný olej Legno-Color. V současnosti jsou nejoblíbenějšími dřevi-
nami dub, dub rustical s černým tmelením a dubová a buková cinkovaná 
spárovka. Poslední dobou si také investoři vybírají zajímavou kombinaci 
lakovaných nášlapů a schodnic v bílé barvě. Oleje jsou však všeobecně 
vnímány jako zdravotně nezávadné a ekologické materiály, čímž jsou obě 
společnosti o krok blíže udržitelnému způsobu výroby budoucnosti. Jak 
je vidět, pokud se sejde obdobná filozofie a požadavek na úroveň kvali-
ty u všech účastníků spolupráce, je výsledkem dokonalé mistrovské dílo.

www.elk.at

www.swn-schody.cz
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Použitý materiál

// dub

// Legno-Color

// Legno-Öl

Schody nejvyšší kvality



9

Penzión v jase

Do nového penziónu s výhľadom na okolité štíty a lyžiarske zjazdovky, priamo v srdci Jasnej 
v Nízkych Tatrách, dodala spoločnosť KUNAJ produkty z ekologického a minimalistického 
radu KUNAJ Vision. Konkrétne stavbu doplnili okná, dvere, HS portály a tiež špeciálne pro-
tipožiarne zvukovoizolačné dvere. Investorovou predstavou o projekte sa tiahla červená niť 
minimalizmu, jednoduchosti, čistých línií a vysokého štandardu kvality použitých materi-
álov i výrobkov. A túto predstavu naplnila práve rodinná spoločnosť KUNAJ.

Kvalita a skúsenosti troch generácií
Moderná spoločnosť, ktorej filozofia tkvie v 
prvom rade v kvalitnom servise, produktoch 
a spoľahlivom tíme, riadi už tretia generá-
cia rodiny Kunaj. Zákazníkom poskytuje
kompletný manažment prvotriednych okien
a dverí – od projekcie cez výrobu až po mon-
táž. História spoločnosti siaha do roku 
1950. Vtedy Ján Kunaj, starý otec dnešných 
majiteľov, založil v Štrbe malé rodinné 
stolárstvo. Začiatky v dielničke za domom 
boli skromné, napriek tomu sa stali pev-
ným základom dnes už viac ako 70-ročnej 
rodinnej tradície. Ján Kunaj mal v rukách 
neobvyklý cit pre drevo, a to je presne to, čo 
na ňom už ako malí obdivovali jeho vnuci. 
Venoval sa výrobe lavíc, stolíkov, zrkadiel, 
ale aj dverí. Láska k drevu a kvalitná práca, 
ktorú do svojich následníkov zasial, prekvi-
tá dodnes. Ján Kunaj totiž odovzdal svoje 
stolárske zručnosti a vedomosti svojmu 
synovi, Jánovi Kunajovi mladšiemu, ktorý 

postupne zveľaďoval a rozširoval rodinné 
stolárstvo, aby ho mohol v budúcnosti odo-
vzdať svojim synom. Na prelome tisícročia 
už firmu naplno prebrala tretia generácia. 
Vtedy vnuci Jána Kunaja st. začali v pôvod-
nej dielni za domom, ktorá mala iba 180 
m², vyrábať prvú verziu eurookien. Okrem 
okien vyrábali aj dvere, stoly, lavice a inte-
riérové drevené doplnky. Rodine sa darilo, 
a tak sa v roku 2002 firma mohla presunúť 
do väčších priestorov. Tu sa stolári zača-
li plne venovať výrobe eurookien a dverí.
Po prvých úspechoch a oceneniach sa fir-
me v roku 2018 opäť podarilo presťahovať 
do nových priestorov so showroomom, kde 
sídli dodnes. Vnuci zakladateľa sú stále 
vďační za všetky odovzdané znalosti, pre-
tože bez nich by nedokázali tak kvalitne vy-
konávať prácu, ktorá ich teší a napĺňa. To, 
že sú majiteľmi a konateľmi stolárskej fir-
my s históriou, pre nich nie je iba prácou, 
ale životným poslaním.

Štíhlosť vo výrobe aj dizajne
Vďaka redukcii odpadovej hmoty o 50 % sú produkty z radu Vision spo-
jením nízkeho zaťaženia životného prostredia a minimalisticky štíhleho 
dizajnu. V penzióne v Jasnej to znamená napríklad to, že krásne panora-
matické výhľady nerušia žiadne masívne, výrazné rámy – práve naopak. 
Veľké presklené plochy pri terase sú kompletne bezrámové, subtílne rámy 
ďalších okien a HS portálov sú z drevohliníkových profilov so skrytými zá-
vesmi. Hliník na vonkajšej strane okien ladí s celkovým vzhľadom penzió-
nu, ktorého oplechovaná časť pripomína vysokohorské meteorologické 
stanice, a zároveň chráni použité smrekové profily pred všetkými extrém-
nymi horskými poveternostnými vplyvmi. Z vnútornej strany sú drevené 
profily ošetrené trojvrstvovým systémom Aquawood. Ako finálna vrstva 
bol zvolený produkt Aquawood Nativa v bledom odtieni Stockholm, kto-
rý minimalisticky zapadá do interiéru. Systém Aquawood Nativa uspel
u investora medzi konkurenčnými vzorkami povrchových úprav svojim 
najprirodzenejším a čo možno najsvetlejším vzhľadom. Zároveň vďaka 
svojim nadštandardným vlastnostiam povrchovej úpravy okien, ktoré sú 
pre okná v horských podmienkach obzvlášť dôležité. Spolupráca sa vydari-
la na jednotku. Majiteľ penziónu našiel vo firme Kunaj realizátora svojich 
predstáv a hostia si môžu užívať dokonalý, ničím nerušený pôžitok z hôr.

www.kunaj.sk
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Použitý materiál

// smrek

// Aquawood Primo Farblos

// Aquawood Intermedio DQ

// Aquawood Nativa Stockholm
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Domy v poctivém Když se spojí 
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Použitý materiál

// smrková palubka

// Lignovit Primo 

// Lignovit Lasur

Společnost RD Rýmařov s. r. o. asi není třeba sáhodlouze představo-
vat – působí na stavebním trhu již 50 let a je jedním z nejznámějších 
dodavatelů dřevostaveb v Česku. Neomezuje se však pouze na jeho 
hranice. Za dobu své působnosti realizovali již přes 25 000 staveb – 
nejen rodinných či bytových domů, ale také developerských projektů.

Tajemství úspěchu
RD Rýmařov pokládá za zásadní, aby používané materiály byly 
zdravotně nezávadné, obnovitelné a zlikvidovatelné bez dalších 
zátěží. Veškeré řezivo pochází z trvale udržitelného lesního hospo-
dářství. Společnost dodržuje všechny důležité normy a požadav-
ky na kvalitu, i díky tomu získala několik významných certifikátů. 
Firma RD Rýmařov vám díky svým zkušenostem, neustálým ino-
vacím, práci na technických parametrech, propracované logistice
a zabezpečování kvality v celém procesu dokáže zaručit, že doba vý-
stavby činí nejdéle měsíc, často však dům stojí dokonce v řádu dnů. 

Typový dům na míru
O kvalitě staveb svědčí i dlouhá řada spokojených zákazníků, 
kteří si pochvalují bezproblémovou spolupráci, fungující pro-
cesy i návaznosti a možnost si zvolený dům doladit podle svých 
představ.  Domy s dřevěnými fasádami jsou ošetřeny vodou ře-
ditelným nátěrovým systémem ADLER: impregnací Lignovit Pri-

mo a vrchní tenkovrstvou lazurou Lignovit Lasur. Tak je dřevo 
spolehlivě chráněno nejen před povětrnostními vlivy, ale rovněž 
před zamodráním, dřevokaznými houbami i hmyzem. Díky trva-
lé elasticitě a vysoké prodyšnosti systému Lignovit neohrozí krá-
su dřevěné fasády ani to, když dřevo vlivem střídající se vzdušné 
vlhkosti pracuje. Aplikace lazury se provádí ve výrobě, aby bylo 
možné 100% dodržet doporučené technologické postupy ADLER 
a zajistit tu nejlepší kvalitu. Společnost RD Rýmařov si pro tyto 
účely nechala namíchat speciální odstíny na míru a vytvořit vzor-
ník, z něhož si zákazníci vybírají odstín fasády. Daný odstín je pak 
možné namíchat i do jiných typů lazur, a tak sladit s domem plot, 
terasu, pergolu nebo klidně i psí boudu. 

Bydlení bez obav
A aby novopečený majitel domu s dřevěnou fasádou nemusel 
mít obavy z jakékoli nehody, obdrží od společnosti RD Rýmařov 
při předání domu startovací sadu na údržbu domu zdarma. Je 
to krabička se štětcem a univerzálně použitelnou lazurou Pullex 
3in1-Lasur ve zvoleném odstínu jejich domu.  A spolu s 30letou zá-
rukou na stavbu to znamená, že obyvatelé domů od RD Rýmařov 
mohou ve svých domovech klidně spát.

www.rdrymarov.cz

Firmu založil roku 1995 Miroslav Skoupil v krásném jihomorav-
ském vinařském městečku Velké Bílovice. Nejprve živnost provo-
zoval při zaměstnání, ovšem krása a vůně dřeva mu tak učarovaly, 
že ji od roku 1997 provozuje jako hlavní činnost. Firma se postup-
ně rozrůstala a dnes ji už tvoří přes dvacet lidí. Truhlářství je zaměře-
no na komplexní realizaci interiérů včetně nábytku, dveří, oken, 
schodišť, vrat, výrobu moderních kuchyní a v poslední době
i na vybavení vinných sklepů, restaurací, hotelů a penzionů. Pan 
Skoupil neustále sleduje nejnovější trendy, materiály a technologie
a využívá je ve svých realizacích. Samozřejmostí je však i tradiční 
výroba z masivu. Dosah působnosti firmy není zdaleka omezen 
jen na jižní Moravu. Mezi referencemi naleznete realizované inte-
riéry po celé České republice včetně Prahy.

Tradice čtyř generací
Rod Sedláků hospodaří na svých vinicích už po čtyři generace. Jejich 
předkům vždy pomáhali při práci koně, sedlák s koněm se proto 
dostal i do znaku vinařství. Symbolizuje píli a poctivost v přístu-
pu k vínu i lidem. Odrůdy vína, které na zdejších vinicích Sedlákovi 
pěstují, jsou typické pro oblast Velkých Bílovic. Díky zkušenostem
a znalostem předávaným po několik pokolení vínům i současná ge-
nerace vinařů rozumí, a to milovníci vín náležitě oceňují.

Společné hodnoty, společné dílo
Poctivost, pracovitost a spokojený zákazník – to jsou hodnoty, kte-
ré obě firmy vyznávají. Není tedy divu, že projekt, na kterém spo-
lupracovali – nové kanceláře a prodejna vinařství – se tak vydařil. 
Truhlářství Skoupil vtisklo celkový ráz interiéru. Navrhli a vyrobi-
li kuchyni, nábytek, reverzní, posuvné i klasické bezfalcové dveře. 
Velká pozornost byla věnována preciznímu provedení detailů. In-
teriér působí elegantně, sofistikovaně a vzdušně, současně však 
nechává vyniknout i vystaveným vínům. Byla použita dubová dýha 
v kombinaci s laminovanými a lakovanými povrchy. Jako povrcho-
vá úprava pro dubovou dýhu byl zvolen extrémně odolný matný 
lak ADLER PUR-Antiscratch ve stupních lesku G5 a G30 a PUR-
Naturmatt, který podtrhne krásu tradičního přírodního dřeva, ale 
zároveň jej chrání i ve velmi frekventované provozovně. Dokona-
lý kontrast a moderní nádech poskytuje nábytku vysoce lesklý lak 
Pigmopur v bílém odstínu. V takovém vinařství je radost vybírat 
víno k slavnostní příležitosti, ale také pracovat. Tak na zdraví –
a na další podobně zdařilé spolupráce!

www.vinarstvisedlak.cz

www.skoupiltruhlarstvi.cz

Použitý materiál

// Balkeneiche (dub trámový)

// dub

// PUR-Antiscratch HQ G5 & G30

// PUR-Naturmatt

// Pigmopur G50 RAL 9003 

// Pigmopur Gloss NG RAL 9003



Pomocná ruka

Dokonale vyladená 

Laky ADLER hrajú nielen všetkými farbami, ale hrajú aj doslova! A to zásluhou gi-
tarovej dielne Dowina, ktorá vznikla v roku 1979, ktorá čerpá zo svojej husliarskej 
tradície. Každá individuálne spracovaná a  jedinečná. Všetko začína výberom ma-
teriálov. Rozhodujúci význam pre zvuk gitary má akustická kvalita hornej dosky 
a  vnútorných výstuží – takzvaných rebier. Zásadná je vynikajúca tuhosť dreva
pri nízkej hmotnosti. Túto požiadavku spĺňa napr. alpský alebo sitkanský smrek, 
s obľubou sa však používa aj céder. Na spodnú dosku a luby sa výborne hodí palisan-
der alebo americký orech. Exotické dreviny ako cocobolo, granadillo, macacauba zas 
telo gitary vkusne dopĺňajú. Hmatníky sú najčastejšie ebenové, krky sú z javora či 
mahagónu. Spoľahlivú ochranu a dokonalý povrch dodáva systém povrchovej úpra-
vy ADLER. Telá sú najprv povrchovo upravené základným polyuretánovým lakom
na báze polyesterovej živice DD-Isoliergrund, následne ošetrené výborne plnivým, tr-
valo elastickým základom PUR-Füllgrund HT a ako vrchná vrstva slúži vysokoodolný 
lesklý lak ADURO High-Gloss. Krky sú upravené rovnako, iba v tomto prípade je ako 
vrchná vrstva použitý extrémne tvrdý a odolný PUR-Antiscratch HQ v stupni lesku 
G10.  V dielni tak vzniká hneď niekoľko radov gitár – od tých na každodenné hra-
nie a cvičenie, až po klenoty, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších hudobníkov.

www.dowina.com

1-22

Pro architekty, kteří svou tvorbou dokreslují a utvářejí náš životní prostor, je dů-
ležitý celkový dojem a vzhled jejich návrhů. Ten je z velké míry určen vnějším 
povrchem objektů. Především u dřevěných staveb je proto podstatným prvkem 
povrchová úprava a ochrana dřeva. Vždy si vážíme toho, když si nás ke spoluprá-
ci či konzultaci vybere tvůrce zajímavé ideje. Můžeme tak společně vybrat po-
vrchovou úpravu odpovídající nejen zamýšlenému architektonickému vyznění, 
ale také přesně na míru typu a umístění konstrukce. Užitečným nástrojem jsou
v tomto směru naše digitalizované textury pro 3D vizualizace. Tak je možné pre-
zentovat architektonický záměr ještě před zahájením výstavby.

ADLER v oblacích
Jednou ze zajímavých staveb, kterou chrání ADLER, konkrétně náš produkt Pullex Sil-
verwood, je známá Stezka v oblacích na Dolní Moravě od architektonické kanceláře 
Fránek Architects. Stavba vysoká téměř 60 metrů se tyčí v nadmořské výšce 1 116  me-
trů nad mořem pod Kralickým Sněžníkem. Její tvar má představovat dráhu letu noč-
ního motýla a je ukončena „smyčkou“, která je vykonzolovaná přibližně 11 metrů
nad údolím. Podle architekta Zdeňka Fránka má stezka umožnit návštěvníkům zaku-
sit pocit pobytu v mracích. A aby co nejméně narušovala unikátní prostředí v místě 
stavby, byly v maximální míře použity materiály, jako je smrkové a modřínové dřevo,
co nejtransparentnější zábradlí a kotvící prvky pouze v nejnutnější míře.

www.ad-vyskovky.cz

Použitý materiál

// modřín & smrk (550 m³)

// Pullex Silverwood

Použitý materiál

// DD-Isoliergrund 

// PUR-Füllgrund HT

// ADURO High-Gloss

// PUR-Antiscratch HQ G10
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