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Společnost ADLER nabízí široký sortiment produktů  
v oblasti ochrany dřeva – od klasických matných  
až po produkty, které upoutají pozornost. Na jedné  
straně jsou na výběr klasické produkty na ochranu dřeva, 
které chrání dřevo před napadením plísněmi a hmyzem,  
až po udržitelné produkty, které déle udržují přirozený 
svěží vzhled dřeva.

Vodou ředitelná metalická 
lazura na dřevo Lignovit Platin 

obsahuje speciální  pigmenty, 
které vytvářejí třpytivé 

 metalické odstíny a zvyšují 
odolnost dřeva tím, že silněji 

odrážejí UV záření. Vnější 
fasáda má grafitový lesk, 

a proto je oblíbená v designové 
architektuře dřevostaveb.

METALICKÉ
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Ekologický olej na dřevo Lignovit Terra 
je vyroben na bázi vybraných obnovitelných 

surovin a chrání dřevo v interiéru a exteriéru bez 
jakýchkoli chemických prostředků na ochranu 

dřeva. Tento olej chrání povrchy před skvrnami 
způsobenými vodou, prodlužuje životnost 

a je také odolný vůči potu a slinám.

EKOLOGICKÉ

KARNEOLROT  
(KARNEOLOVĚ 

ČERVENÁ)

LAPISBLAU  
(LAPISOVÁ  

MODRÁ)

SMARAGDGRÜN  
(SMARAGDOVO  

ZELENÁ)



ADLER nabízí opravdu 
univerzální produkt. 
Rozpouštědlová lazura 
Pullex 3in1-Lasur zajišťuje 
impregnaci, základní nátěr 
a vrchní nátěr v jednom. Její 
matné zbarvení podtrhuje 
autentický charakter dřeva. 
Lazura je dostupná v přírodních 
barevných odstínech dřeva 
a v mnoha dalších pestrých 
barvách.

PESTRÉ

Metalické lazury ADLER 
předbíhají díky speciální 
pigmentaci přirozenému 
zešednutí dřeva.  
Produkty Pullex Silverwood 
a Lignovit Platin jsou vhodné 
v kombinaci s Lignovit Lasur 
ve vybraných šedých odstínech. 

BEZÚDRŽBOVÉ
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Dřevostavby

ACHAT 
(ACHÁT)

QUARZ
(KŘEMEN) PYRIT

HELIOSCIRCE POSEIDON
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Lignovit Interior UV 100 absorbuje UV záření 
a stabilizuje dřevní složku lignin. Tím se výrazně 
zpomaluje žloutnutí dřeva a přirozený vzhled 
jehličnatého dřeva je trvale zachován. Tato vodou 
ředitelná interiérová lazura je dostupná v bílých 
a pastelových odstínech.

DLOUHODOBĚ  
PŘIROZENĚ SVĚŽÍ

Interiér
Moderní dřevostavby jsou nejen ekologické 

a udržitelné, ale zajišťují také vynikající prostředí 
pro bydlení. Po dřevě saháme nejen v oblasti exteriéru, 

ale stále častěji také v interiérech na obložení stěn 
či stropů. Zde je obzvláště důležitá kvalitní ochrana 

proti UV záření, aby se přirozené světlé zbarvení dřeva 
časem neztratilo a dřevo nezežloutlo! 

MONT BLANCTANNE 
(JEDLE) GROSSGLOCKNER SPOK PRINZESSIN LEIA



Okna

Okna a vchodové dveře ovlivňují celkový dojem z domu.  
 Produkty ADLER nabízí maximální ochranu prostřednictvím 
 špičkových systémů v kombinaci s brilantní estetikou.
Od samoregeneračních až po takzvané Anti-heat povrchové 
 úpravy proti přehřívání povrchu, strukturované povrchy,  kovové 
efekty nebo tradiční povrchové úpravy – kreativitě se meze 
nekladou, a zároveň poskytují nejlepší možnou ochranu proti 
povětrnostním vlivům.

Aquawood Finapro Carat vytváří 
na dřevěných oknech neobyčejné 
kovové efekty – a udělá to v ověřeném 
standardním systému povrchové úpravy. 
Speciální pigmenty se postarají o třpytivé 
metalické barevné odstíny a díky 
silnějšímu odrážení UV záření prodlužují 
životnost oken. Produkt se může výborně 
kombinovat s metalickou lazurou 
Lignovit Platin, aby bylo dosaženo 
jednotného designu fasády.

METALICKÝ 
VZHLED
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Tato vysoce transparentní 
vrchní vrstva Aquawood 

Ligno+ zabezpečuje aktivní 
UV ochranu při  zachování 

přirozeného vzhledu 
a  transparentnosti. Revoluční 
technologie perfektně chrání 

dřevo a její matný stupeň 
 lesku zároveň zachovává 

 přirozený vzhled.

MAXIMÁLNĚ 
TRANSPARENTNÍ 

LÄRCHE NATUR 
(PŘÍRODNÍ  
MODŘÍN)

FARBLOS
(BEZBARVÝ)

RUBINROT 
(RUBÍNOVÁ)

ACHATGRAU 
(ACHÁTOVĚ ŠEDÁ)



Nábytek výrazně ovlivňuje vzhled místnosti  
a je výrazem individuality. Proto ADLER nabízí pro každý 
požadavek na povrch speciální povrchovou úpravu.  
Od efektních povrchů na dřevě přes mořidla v různých 
odstínech až po pigmentované laky v různých stupních 
lesku. Nesmíme zapomínat ani na transparentní laky, 
které  zdůrazňují přirozený vzhled dřeva a v jiných 
případech dřevo osobitým způsobem zvýrazňují.

Beton je často používaným 
stavebním materiálem, ale 
zároveň vítaným designovým 
prvkem. ADLER Betoneffekt 
přemění jakýkoli dřevěný 
povrch na beton a je dostupný 
v 5 různých barevných 
odstínech. 

BETONOVÝ  
EFEKT

Nábytek
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BAHAMA MAMACUBRA LIBRECAIPIRINHA



Zešedlé a sluncem vybledlé 
dřevěné fasády s neobvyklými 
barevnými efekty jsou 
charakteristické pro alpský 
region a v současnosti jsou 
velmi v módě i v obytných 
prostorách. Mořidlo Arova 
Aqua-Alpin se postará o tuto 
moderní interpretaci efektu 
alpských chat a je dostupné v 
osmi barevných odstínech. 

MOŘIDLO  
PRO ALPSKÝ 
VZHLED

Kovový lesk mědi, mosazi, cínu či bronzu,  tvrdá 
ocel, skutečná rez – trendy v architektuře už pro-
nikly i do interiéru a obytných prostor. S povrcho-
vými úpravami ADLER s efektem pravého kovu se 
na dřevěném podkladu vytvářejí jedinečné, indivi-
duální povrchy, z nichž některé jsou i magnetické.
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BRASS
(MOSAZ)

FERRO
(EFEKT RZI)

BRONZE
(BRONZ)

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA  
Z PRAVÉHO KOVU
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youtube.com/ADLERČeskosrofacebook.com/adlercesko instagram.com/adler_barvy

LAKYADLER.CZ

ADLER Česko s. r. o.
Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko

T. +420 731 725 957
info@adlercesko.cz

M ÁT E  Z Á J E M  N E B O  J E Š T Ě  N Ě J A K É  O TÁ Z K Y ?

P O T O M  N Á S ,  P R O S Í M ,  K O N TA K T U J T E :

 Technické poradenství pro architekty týkající se projektů 

 Individuální poradenství ohledně barev 

 Podpora při výběrových řízeních

 Texty pro veřejné soutěže ve formátu ÖNORM A2063 a GAEP 

 Technická kontrola použití produktu na místě realizace projektu

 Vlastní školení v rámci naší ADLER Akademie

 Podpůrné nástroje pro poradenství, jako jsou vějířové vzorníky a jiné vzorníky

 Možná prezentace vašich zrealizovaných projektů v našem magazínu  
ADLER REPORT či ADLER ARCH a na naší webové stránce

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

 z jednoho zdroje


