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ADLER NÁBYTKOVÉ LAKY
A ZUŠLECHTĚNÍ DŘEVĚNÝCH PLOCH

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 

ADLER je tradiční tyrolský rodinný podnik a se svými 500 
zaměstnanci je předním rakouským výrobcem barev, laků 
a   prostředků na ochranu dřeva. Proto pro nás platí jen 
ta pravidla, která si sami určíme. Kdo pracuje s láskou, 
nedělá věci napůl. Kvalita u nás začíná vývojem a končí 
poradenstvím a servisem. Ročně naše brány opouští ko-
lem 16 000 tun laků, které směřují k zákazníkům do více 
jak 25 států světa. Bezchybné kontroly zaručující stálou 
kvalitu všech produktů ADLER.

Díky svojí filozofii se stal ADLER lídrem v oblasti zušlech-
ťování povrchů. Zejména pokud mluvíme o těch dřevě-
ných. Dřevo jako přirozený obnovitelný materiál vytváří 
příjemnou atmosféru příbytku, ve kterém si každý rád 
odpočine a  zrelaxuje. Mořidla a  laky na dřevo od firmy 
ADLER zabezpečují optickou jedinečnost vašeho nábytku.

ADLER disponuje rozsáhlým sortimentem, který vyhovuje 
nejrůznějším přáním zákazníků s přihlédnutím na růz-
norodé druhy dřevin. Naši zákazníci tak mají k dispozici 
všechny produkty, které jsou potřebné k profesionální 
povrchové úpravě dřeva. Od mořidel přes PUR a vodouře-
ditelné laky, oleje, vosky až po profesionální péči a údrž-
bu. Momentálně více jak dvě třetiny produktů z přibližně 
10 000 položek je vyráběných na vodní bázi. O tom, že 
v oblasti ochrany životního prostředí je ADLER skutečně 
firmou činu, svědčí množství vyznamenání a certifikátů, 
v rámci kterých se společnost pravidelně podrobuje přís-
ným kontrolám. Kvalita a  trvalá udržitelnost mají u nás 
odjakživa prioritu před rychlými obchody a krátkodobými 
úspěchy. A právě tato skutečnost z nás udělala meziná-
rodně uznávanou prémiovou značku.

IMPRESSUM: 
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

■  POLYURETANOVÉ LAKY

Pěkný, vysocehodnotný kus nábytku přináší radost a vytváří příjemnou atmosféru. 
Aby tato radost vydržela co nejdéle, musíme dřevěné povrchy chránit před každo-
denní zátěží. Neboť skutečnou radost přinášejí jen opravdu trvalé produkty.

ADLER PUR laky představují moderní rozpouštědlové systémy, které odpovídají těm 
nejvyšším standardům nábytkové výroby a interiérového vybavení. Nejlepší odol-
nost proti mechanické a chemické zátěži jako i jednoduché zpracování jsou charak-
teristickými vlastnostmi laků tohoto typu.

ADLER Vám nabídne ten správný PUR lak na nejrozličnější druhy dřevin a zároveň na 
nejrůznější představy o ztvárnění produktů. Prémiová kvalita a efektivní zpracování 
jsou přitom vždy samozřejmostí. Vašim zákazníkům tak bez problémů splníte každé 
jejich přání.
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Vysoce kvalitní, nežloutnoucí 2složkový PUR nábytkový lak je 
díky světlostálému složení vhodný pro přelakování bílých a ba-
revných pigmentovaných lakovaných ploch.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vynikající plnivost
+ světlostálý a odolný proti zažloutnutí
+ obtížně hořlavý v souladu s normou ÖNORM A3800-1
 a EN 13501-1
+ nestéká na svislých plochách
+ Zdravotně nezávadný, vhodný na lakování hraček
 a dětského nábytku

Adler Legnopur splní všechny nároky na moderní lakový sys-
tém. Mimořádné oblibě se těší zejména díky svým všestran-
ným vlastnostem.

Číslo položky 26211 ff
Balení 4 kg, 20 kg, 180 kg 
Stupně lesku G10, G30, G50, G70, G90 
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82019

Nová generace nežloutnoucího 2složkového PUR laku pře-
svědčí svojí plnivostí, rychlým schnutím a stohovatelností. 
Kromě toho je Ventopur NG vhodný na lakování hraček 
i dřevěných předmětů, které příležitostně přicházejí do 
styku s potravinami.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vysoká plnivost
+ velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
+ dobré zvýraznění textury dřeva a pěkná kresba pórů
+ vynikající odolnost proti zažloutnutí
+ s obsahem UV- filtru
+ obtížně zápalný, obtížně hořlavý v souladu s normou  
 EN13501-1

Rychleschnoucí a absolutně nežloutnoucí. I takhle může 
vypadat dokonalost – s ADLER Ventopur.

Číslo položky 26391 ff
Balení 4 kg, 20 kg, 180 kg 
Stupně lesku G10, G30, G50, G70 
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82019

LEGNOPUR VENTOPUR NG 

h.s.d.architekten Tischlerei Heilos | www.heilos.at



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

PUR-SELECT

PUR-SELECT lak je zpracovatelný jako 1 i 2složkový a vyniká 
optimálním schnutím a dobrou brousitelností. Nové druhy 
surovin zabezpečují vysokou plnivost a velmi dobrou mecha-
nickou a chemickou odolnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vysoká plnivost
+ dobrá mechanická a chemická odolnost
+ dobré zvýraznění textury dřeva
+ vhodný pro zpracování způsobem „lak na lak“
+ bez zápachu
+ obsahuje ochranné prostředky proti slunečnímu záření
+ volitelné zpracování jako 1 nebo 2složkový

ADLER PUR-Select je obzvlášť vhodný pro zpracování způso-
bem „lak na lak“ v interiéru.

Číslo položky 26011 ff
Balení 4 kg, 20 kg
Stupně lesku G10, G30, G50, G70 
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82029

TIROPUR NG

Tento nátěrový systém, po desetiletí osvědčený tesaři, se
v průběhu let neustále zlepšoval a vyvíjel. ADLER Tiropur NG 
je tak pro naše zákazníky populární díky rychlému schnutí
a snadné aplikaci. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ rychlé schnutí
+ 2K PUR bezbarvý lak na povrchy s otevřenými póry
+ velmi dobré zvýraznění
+ dobrá ochrana proti světlu
+ velmi dobrá chemická a mechanická odolnost

ADLER Tiropur NG přesvědčí opticky přitažlivými povrchy 
na listnatém a jehličnatém dřevu, a jeho velkou bezpečnos-
tí při zpracování.

Číslo položky 25461 ff
Balení 4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Stupně lesku G10, G30, G50, G70, G100
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82019

SpechtenhauserSchreinerei Beer
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Inovativní 2složkový PUR lak Aduro Vitea chrání dřevo 
a zachovává jeho přirozený charakter. Díky svojí odolnosti 
1-B1 v souladu s normou ÖNORM A1605-12.1 nabízí stejně 
tak hodnotnou ochranu dřeva jako jeho předchůdci
z rodiny polyuretanových laků, povrch však díky neutrál-
nímu zvýraznění kresby dřeva a přirozené haptice působí 
jako nelakovaný.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ přirozený vzhled nelakovaného dřeva
+ neutrální zvýraznění kresby dřeva s přirozenou haptikou
+ pěkná kresba pórů
+ velmi dobrá světlostálost
+ rychlé schnutí a dobrá brousitelnost
+ velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
+ vhodný i pro namáhané povrchy v segmentu výroby
 nábytku a vnitřního vybavení, kuchyňského a sanitárního
 nábytku jako i pro interiéry v hotelech a školních zařízeních

Autentický vzhled při spolehlivé ochraně.

Číslo položky  2651 000105 
Balení   4 kg, 20 kg
Tužidlo   ADLER PUR-Härter 8239 000210

ADURO VITEA 

Tomuto extrémně odolnému laku na bázi nové, inovativní 
suroviny neublíží ani ocelová vlna. Díky vynikající chemické
a mechanické odolnosti nabízí ideální ochranu silně namáha-
ných povrchů.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ prvotřídní, plnivý 2složkový PUR transparentní lak
 na bázi nové, inovativní suroviny
+ extrémní tvrdost povrchu a odolnost vůči poškrábání
+ pro výrazně namáhané povrchy v interiéru
+ použitelný jako vrchní lak nebo pro zpracování
 způsobem „lak na lak“
+ světlostálý a odolný proti zažloutnutí
+ obtížně zápalný, obtížně hořlavý

Vaše stolová deska musí něco vydržet. Spolehněte se na nevi-
ditelný ochranný štít ADLER PUR-Antiscratch HQ.

Číslo položky 26321 ff
Balení 4 kg, 20 kg
Stupně lesku G5, G10, G30, G50, G70 
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ANTISCRATCH HQ

NOVINKA

h.s.d.architektenAnrei



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

Bezbarvý  rychleschnoucí vrchní PUR lak je speciálně určený 
pro přelakování pigmentových laků na nábytek v interiéru, 
který vyžaduje vysokou odolnost proti poškrábání.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ velmi dobrá mechanická a chemická odolnost 
+ vynikající odolnost proti zažloutnutí
+ odolný v prstýnkovém testu

ADLER Pigmotop, první volba pro pigmentované povrchy
s vysokými nároky na mechanickou odolnost.

Číslo položky 25363 ff
Balení  4 kg, 20 kg
Stupně lesku G10, G30, G50, G70, G100 
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019

PIGMOTOPADURO SOFTMATT

Aduro Softmatt je dvousložkový matný lak na bázi roz-
pouštědel, který lze univerzálně použít jako vrchní nátěr 
na nábytku v interiéru. Poskytuje přirozeně vypadající
a rovnoměrně matný povrch a sametový pocit.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ přirozený, transparentní vzhled se spolehlivou
 ochranou
+ hluboce matný, jednotný vzhled
+ sametový pocit
+ vysoká chemická a mechanická odolnost díky
 inovativním surovinám
+ chrání dřevěný podklad nebo mořidla před předčasným  
 žloutnutím a vyblednutím

Aduro Softmatt má díky své formulaci s novými ino-
vativními surovinami velmi vysokou odolnost proti 
poškrábání.

Číslo položky 2633 000105
Balení 4 kg, 20 kg
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82017

 h.s.d.architektenHächer Küchen

NOVINKA
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Vysoce lesklý bezbarvý lak zabezpečí optimální tvrdost povr-
chu v kombinaci s dobrou schopností následného dolešťo-
vání, která zároveň přesvědčí dokonalým leskem a vynikající 
odolností proti zažloutnutí.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ bezbarvý 2složkový PUR lak pro tvorbu vysokého lesku 
+ odolný proti zažloutnutí
+ brilantní lesk
+ velmi dobrá mechanická a chemická odolnost 
+ rychlé schnutí
+ dobrá plnivost
+ velmi dobrá leštitelnost

Dokonalý lesk bez rizika zažloutnutí na vašich nábytkových 
dílcích s vysokým leskem.

Číslo položky 2632 000100
Balení  3 kg, 18 kg
Tužidlo  výlučne ADLER PUR-Härter 
    8237 000210

ADURO PUR-GLANZLACK

Rychleschnoucí 2složkový PUR základní lak je vhodný přede-
vším jako základ pod vodouředitelné laky. ADLER-PUR-Primer 
zdrsňuje povrchy méně než vodouředitelné základní laky. To 
přináší úsporu práce při mezibroušení.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ velmi dobré zvýraznění textury dřeva
+ dobrá brousitelnost
+ dobrá plnivost
+ zabraňuje zbarvení povrchu způsobené ve vodě rozpustnými  
 látkami, obsaženými ve dřevě

ADLER PUR-Primer je vhodný především jako základ pod 
vodouředitelné laky.

Číslo položky 25291
Balení  4 kg, 20 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019

PUR-PRIMER

Forcher Tirol



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

Vysoce transparentní základ se kromě jiného vyznačuje 
vysokou plnivostí, optimálním schnutím a výbornou trvalou 
elasticitou. ADLER PUR-Füllgrund HT je obzvlášť vhodný pro 
dosáhnutí kvalitních povrchů s vysokým leskem.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vynikající transparentnost, perfektní optická hloubka 
+ velmi dobrá plnivost
+ dobré zvýraznění textury dřeva
+ perfektní vyplnění pórů a rozliv povrchu
+ dobrá ochrana proti slunečnímu záření

Vhodný pro nábytkové dílce v interiéru, které si vyžadují 
transparentní provedení a mimořádnou plnivost povrchové 
úpravy. Ideální pro aplikaci nátěrů ve více vrstvách.

Číslo položky 2530 000200
Balení  5 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 8233 000210 
Ředidlo  ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-FÜLLGRUND HT

Transparentní 2složkový PUR plnivý základ s vysokou 
elasticitou pro vysoce plnivé lakování s výsledkem uza-
vřených pórů.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ velmi dobré zvýraznění textury dřeva
+ dobrá brousitelnost
+ vynikající elasticita
+ i při velkém nánosu nevznikají žádné trhliny 
+ vysoká plnivost

Vhodný pro dřevěné nábytkové dílce, které vyžadují 
dobrou plnivost povrchu, transparentní vzhled a uzavře-
né póry.

Číslo položky 25252
Balení  5 kg, 20 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82032

PUR-FÜLLGRUND

DamorSpechtenhauser
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Rychleschnoucí, dobře brousitelný polyuretanový plnič nes-
tékavý na svislých plochách, vyznačuje se vynikající trvalou 
elasticitou a  vynikající brousitelností.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vysoká plnivost
+ nestékavost na svislých plochách
+ použitelný na surových a dýhovaných
 dřevotřískových deskách
+ MDF desky musí být předizolované vhodným
 2složkovým transparentním PUR lakem - bílý, černý

Rychlejší schnutí a okamžité broušení. Dokonce strojové? 
Použijte ADLER PUR-Härter S 82040!

Číslo položky  25513 ff
Balení  4 kg, 30 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019 nebo
   ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-SPRITZFÜLLER PUR-ISOFILL WEISS

Tento 2složkový rychleschnoucí izolační plnič určený pro 
krycí lakování disponuje vysokou plnivostí a výbornou 
brousitelností. Vyznačuje se dobrou stabilitou na svislých 
plochách a vynikající trvalou elasticitou. ADLER PUR-Isofill 
může být použitý přímo na kvalitní MDF desky.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI: 
+ velmi dobrý izolační účinek
+ velmi dobrá brousitelnost
+ vysoká plnivost
+ velmi dobrý izolační účinek
+ vynikající trvalá elasticita
+ vynikající stabilita na svislých plochách
+ dobrá přilnavost i na nosných deskách se základní fólií
+ jednoduché a rychlé řešení pro pigmentované povrchové
 úpravy
+ splňuje standard decopaint

Pro profesionální povrchové úpravy s brusným lakem. 
Rychlejší schnutí a okamžité broušení? Použijte ADLER 
PUR-Härter S 82040!

Číslo položky 25506
Balení  4 kg, 24 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019 nebo 
   ADLER PUR-Härter S 82040

Zegen, Ukraine Schreinerei Wirth-Bucher / Donau-Iller-BankDamor



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

ADURO MDF-4IN1

Vysoce kvalitní pigmentovaný vícevrstvý lak. Plní funkci 
izolace, plniče i vrchního krycího laku, v odstínech RAL 
i NCS. Moderní pigmentovaný lak můžete bez problémů 
aplikovat přímo na základní fólii nebo na MDF desku dobré 
kvality.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ rychleschnoucí 2složkový pigmentovaný PUR lak
+ dobrá plnivost
+ vynikající brousitelnost
+ velmi dobrá odolnost v prstenovém testu
+ použitelný přímo na MDF desky a desky se základovou
 fólií 
+ optimální chemická a mechanická odolnost
+ široká paleta barevných odstínů ve 3 stupních lesku

ADURO MDF-4IN1 představuje kompletní řešení krycích 
nátěrových systémů z jediné plechovky.

Číslo položky 2201 ff
Balení  1 kg, 4 kg, 20 kg
Barevné odstíny 12 základních barevných odstínů,
   dostupné i ve všech RAL-, NCS-a
   a sanitárních odstínů
Stupeň lesku G10, G30, G50
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ECOFILL

Tento izolační krycí 2komponentní plnič neobsahuje 
aromatická rozpouštědla a přesvědčí vás zejména rychlým 
schnutím, vysokou plnivostí a velmi dobrou brousitelností. 
ADLER PUR-Ecofil můžete aplikovat přímo na MDF desky, je 
nestékavý a proto mimořádně vhodný zejména na lakování 
svislých nebo zavěšených dílců.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ rychlé schnutí
+ vysoká plnivost
+ velmi dobrá brousitelnost
+ dobrý stav na svislých plochách 
+ vynikající trvalá elasticita
+ bez zápachu

Na základě dobré nestékavosti je vhodný pro použití na 
profilovaných dílcích nebo lištách.

Číslo položky 25501
Balení  4 kg, 24 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019 nebo 82017

KettnakerPrödl
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2složkový lak ve vysokém lesku je v současnosti dostupný
v celé paletě RAL odstínů. Lesklý 2složkový PUR lak se vyzna-
čuje vysokou brilantností a dobrou krycí schopností. Lak ve 
vysokém lesku vás přesvědčí rychlým schnutím a je leštitel-
ný už po 24 hodinách. Je vhodný pro řemeslné i průmyslové 
zpracování.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ pigmentovaný 2 složkový PUR lak ve vysokém lesku 
+ rychlé schnutí
+ leštitelný po 24 hodinách
+ brilantní lesk
+ velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
+ dobrá zpracovatelnost
+ dobrá krycí schopnost

ADLER Pigmopur Gloss je vhodný pro pigmentované lako-
vání nábytku, interiérového vybavení a čelních ploch
v interiéru ve vysokém lesku.

Číslo položky Bílý 2419 000010 
   Černý 2419 500001 
    možné dodat i další odstíny dle RAL
Balení  4 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 8234 000210 
Ředidlo  ADLER DD-Verdünnung 80019

PIGMOPUR GLOSS NG

Tento pigmentovaný 2k polyuretanový lak je možné do-
dat v jakémkoli odstínu, přesvědčí vás svojí vysokou krycí 
schopností a vynikající nestékavostí na svislých plochách.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vysokohodnotný PUR-pigmentovaný lak
+ vynikající světlostálost
+ výrazná kresba pórů při lakování s otevřenými póry
+ možnost matování - Pigmofix M 90698

Přídavkem ADLER Pigmofix RF 90695 dosáhnete výrazně 
vyšší odolnost v prstýnkovém testu.

Číslo položky 24005 ff
Balení 1 kg, 3 kg (jen základní barevné odstíny)
 4 kg, 20 kg
Barevné odstíny 12 základních barevných odstínů,
 dostupný i ve všech RAL-, NCS
 a sanitárních odstínech
Stupeň lesku G50
Tužidlo ADLER PUR-Härter 82019 nebo 
 ADLER PUR-Härter S 82040

PIGMOPUR

Claudia Mayerhofer / www.katsey.org Małysz Meble



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

Od mědi přes bronz, zlato a titan až ke stříbrnému vzhledu: 
ADLER Brilliant-Metallic propůjčí každému kusu nábytku 
nezaměnitelný kovový vzhled - bez přídavku klasických 
kovových pigmentů. Lakový systém na rozpouštědlové bázi 
je efektivní a mnohotvárný, nabízí dobrou krycí schopnost
a ušlechtilý vzhled.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI: 
+ brilantní kovový efekt 
+ dostupný v pěti kovových barevných odstínech:
 stříbro, zlato, titan, bronz, měď 
+ dokonalé provedení

ADLER Brilliant-Metallic je vhodný i na nábytkové plochy 
vystavené výrazné zátěži, jakými jsou např. kuchyňské 
linky.

Číslo položky Stříbro 2492 053429 
   Zlato 2492 053430 
   Titan 2492 053431 
   Bronz 2492 053432 
   Měď 2492 053433
Balení  0,9 kg
Tužidlo  ADLER PUR-Härter 82019

BRILLIANT-METALLIC

Schreinerei Beer FM Küchen
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■  VODOUŘEDITELNÉ LAKY
Příroda je mimořádně cennou hodnotou, kterou musíme co nejlépe chránit. Proto 
v posledních letech nebyla v ADLERu odmítnuta žádná snaha podporující vývoj 
laků na bázi vody, které napříč nepatrnému množství rozpouštědel splňují vysoké 
standardy v řemeslné a průmyslové výrobě.

ADLER vodouředitelné laky můžou být v tomto ohledu považované za průkopníky 
v této oblasti. Pro ADLER je dnes samozřejmé, že všechny typy laků vykazují 
vynikající odolnost vůči krémům a tukům. I transparentnost a zvýraznění textury 
dřeva se přibližuje standardnímu vzhledu, na jaký jsme zvyklí u rozpouštědlových 
laků. Přitom bychom neměli přehlížet, že moderní systémy laků na bázi vody 
v mnohých ohledech rozpouštědlové laky dokonce překonaly, např. svojí plnivostí, 
recyklovatelností či elasticitou.

Nejdůležitější však je, že vodouředitelné laky ADLER nejenže nezatěžují životní 
prostředí, ale váš nábytek zároveň i  spolehlivě ochrání. To je náš obrovský přínos, 
kterým přispíváme k zachování životního prostředí.



■  VODOUŘEDITELNÉ LAKY

Inovativní nábytkový lak Bluefin Smart je průkopníkem 
kompletně nového přístupu k povrchové úpravě dřeva - stačí 
jediný nános a následné broušení - a plocha je hotová. Tento 
„smart“ produkt šetří zpracovatelům čas i náklady. Kromě 
efektivní aplikace tento transparentní lak díky svojí hluboce 
matné optice a sametovému doteku bleskově vyčaruje přiro-
zeně působící povrchy.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ šetří čas i peníze: 1 nástřik a hotovo
+ přirozeně působící povrchy
+ hluboce matná optika a sametový na dotek
+ nelze vyleštit
+ nízký obsah emisí: obsah prchavých organických látek
 VOC nižší jako 3%
+ velmi dobrá mechanická odolnost
+ optimální ochrana proti poškrábání
+ vhodný na obývací a ložní nábytek jako i do všech
 interiérových prostorů
+ splňuje normu EN 73-1 Bezpečnost hraček

Efektivní zpracování v jednom nátěru.

Číslo položky 2990 000105
Balení  4 kg, 20 kg
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 
   82221

Vodouředitelný 1složkový čirý lak s vynikající chemickou
a mechanickou odolností. Tento lak je odolný proti krémům 
a tukům, a disponuje vynikající plnivostí, transparentností 
a zvýrazněním textury dřeva. Díky speciálním UV-filtrům 
chrání povrchy před předčasným zežloutnutím, resp. vy-
blednutím.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ perfektní chemická a mechanická odolnost 
+ vynikající plnivost
+ výborné zvýraznění textury dřeva
+ vynikající odolnost proti krémům a tukům 
+ nestékavost na svislých plochách
+ splňuje normu EN 73-1 Bezpečnost hraček

ADLER Aqua-Resist je jedinečný 1složkový vodní lak, který 
splňuje třídu odolnosti 1-B1 podle normy ÖNORM A 1605-12. 
Je vhodný pro zpracovaní systémů „lak na lak“.

Číslo položky 30461 ff
Balení  5 kg, 25 kg
Stupně lesku G5, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN SMART AQUA-RESIST

NOVINKA

Anrei Anrei
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Vodouředitelný, transparentní lak s vynikající všestrannými 
vlastnostmi pro lakování nábytku s vysokým stupněm zatížení.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ volitelně zpracovatelný jako 1 nebo 2složkový 
+ velmi dobrá plnivost
+ velmi dobré zvýraznění textury dřeva
+ vysoká transparentnost
+ vynikající odolnost proti krémům a tukům
+ doba zpracovatelnosti 3 dny

Moderní lakový systém, který splní vysoké kvalitativní
požadavky a je mimořádně jednoduchý na zpracování.

Číslo položky 30361 ff
Balení  5 kg, 25 kg, 120 kg
Stupně lesku G10, G30, G50, G70
Tužidlo  ADLER Aqua-Vernetzer 82210

AQUA-SOFT CFB AQUA-SEC CFB

Transparentní vodouředitelný lak s rychlým schnutím a výbor-
nou stohovatelností - tedy s vlastnostmi, které jsou poža-
dované zejména při sériové výrobě nábytku. Při 2složkovém 
zpracování je ADLER Aqua-Sec CFB vhodný i na lakování schodů 
v interiéru.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ volitelně zpracovatelný jako 1 nebo 2složkový 
+ dobrá plnivost
+ rychlé schnutí
+ rychlá stohovatelnost
+ vynikající odolnost proti krémům a tukům

Síla produktu ADLER Aqua-Sec CFB spočívá v rychlém schnu-
tí, které zpracovateli zajistí kratší průběh práce. Tento lak 
je obzvlášť vhodný do sériové produkce nábytku a zařízení 
určených do ložnic a obývacích pokojů.

Číslo položky 30291 ff
Balení  4 kg, 22 kg, 120 kg
Stupně lesku G5, G10, G30, G50, G70
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Forcher Tirol Schösswender Möbel



■  VODOUŘEDITELNÉ LAKY

Vodouředitelný lakový systém je zpracovatelný jako 1slož-
kový lak a přesvědčivý svou výbornou plnivostí. Speciální 
UV-filtr brání předčasnému zažloutnutí a vyblednutí 
dřevěného podkladu.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ velmi dobré zvýraznění textury dřeva a dobrá
 transparentnost
+ velmi dobrá odolnost proti krémům a tukům
+ dobrá odolnost proti chemickým a mechanickým
 vlivům
+ nestékavost  na svislých plochách

Různorodé oblasti použití, perfektní zpracovatelské 
vlastnosti, velmi dobrá plnivost – všestranný lak ADLER 
Aqua-Mira CFB je vhodný i na přelakování židlí a jiného 
nosného nábytku.

Číslo položky 30471 ff
Balení  5 kg, 25 kg
Stupně lesku G5, G10, G30, G50, G70

AQUA-MIRA CFB

ADLER AQUA-STEP SILENT redukuje vrzání dřevěných 
schodů, je protiskluzový a volitelně zpracovatelný jako 1 
nebo 2složkový lak. Díky vylepšené odolnosti proti oděru 
a mechanickému poškození můžete ADLER AQUA-STEP 
SILENT bez obav už i při 1složkovém použití aplikovat na 
povrchy s mimořádně silným stupněm zatížení.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ žádné vrzání
+ vynikající odolnost proti poškrábání
+ velmi dobrá stabilita na svislých plochách
+ perfektní chemická odolnost
+ odolnost proti krémům a tukům
+ zpracovatelný jako 1 a 2složkový
+ protiskluzový
+ třída skluzu R9 podle normy DIN 51130

Navrhnutý pro řemeslné a průmyslové lakování schodišť.

Číslo položky 3043
Balení  4 kg, 22 kg
Stupně lesku G10, G30, G50
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-STEP SILENT

Wieland Treppen GmbHAnrei
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Vodouředitelný, vysoce odolný 2složkový vrchní lak na 
nábytek, kde je požadovaná ta nejvyšší chemická i mecha-
nická odolnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ špičková chemická odolnost
+ použitelný jako vrchní lak pro pigmentované
 i transparentní povrchy
+ velmi dobrá mechanická odolnost
+ výrazně zvyšuje odolnost v prstýnkovém testu 
+ nežloutnoucí

ADLER Aqua-Top Antiscratch velmi dobře ochrání váš 
nábytek před běžným opotřebením.

Číslo položky 30340 ff
Balení  4 kg, 20 kg
Stupně lesku G5, G10, G30, G50
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-TOP ANTISCRATCH

Vodouředitelný, matný 2složkový lak pro dosáhnutí přirozené-
ho vzhledu nelakovaného dřeva, sametový na dotek a výbornou 
odolností proti poškrábání.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ výborná odolnost proti poškrábání: zabraňuje vyleštění
 matných povrchů i při vysokém stupni zatížení 
+ velmi dobrá mechanická odolnost
+ pěkná kresba pórů
+ vysoká světlostálost

„Nelakovaný vzhled“ ADLER Aqua-Feel CFB v kombinaci se sa-
metovou, přirozenou haptikou vytváří jedinečnou atmosféru. 
Přirozenost zůstává hmatatelná i přes lakování.

Číslo položky 30431
Balení  4 kg, 20 kg
Stupně lesku hluboký mat
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-FEEL CFB

Wieland Treppen GmbH GwinnerLeicht Küchen



■  VODOUŘEDITELNÉ LAKY

2k Bluefin Softmatt má všestranné využití jako základový 
nebo vrchní lak, zejména při požadavku přirozených, hluboce 
matných povrchů. Nezávisle na úhlu pohledu zůstává povrch 
opticky rovnoměrný v hlubokém matném stupni lesku – a díky 
speciálním vlastnostem, které eliminují otisky prstů, ho neruší 
ani nechtěné otisky.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ použitelný jako vrchní lak, ale i systémem „lak na lak“ 
+ vynikající všestranné vlastnosti - vhodný na bezbarvé
 přirozené povrchy nebo jako vrchní lak pro 
 pigmentované plochy
+ vytváří hluboce matné, teplé povrchy s jemným, 
 sametovým ohmatem
+ rovnoměrné zmatnění povrchu
+ velmi přirozené vykreslení pórů pro dosáhnutí
 přirozeného vzhledu
+ vlastnosti eliminace viditelnosti otisků prstů

Mimořádně vhodný zejména na nábytek v obytných prosto-
rách a interiéru.

Číslo položky 3052000105
Balení  4 kg, 20 kg
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SOFTMATT

Vodouředitelný 2k základní lak,  určený speciálně pro 
zvýraznění textury dřeva povrchů nábytku a interiérové-
ho vybavení. Vhodný i na tmavé druhy dřevin s výraznou 
kresbou dřeva.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ velmi nepatrné zbarvení do zelena na dubu
+ na povrchovou úpravu těžko zápalných a těžko hořlavých
 ploch
+ výborné zvýraznění textury dřeva a velmi dobrá 
 transparentnost 
+ dobrá plnivost

Díky velmi dobrému izolačnímu účinku proti ve vodě 
rozpustných, barvících příměsných látkách obsažených ve 
dřevě je ADLER Aqua-Intense GL možné bez obav použít 
i na doteď problematických dřevinách jako je dub.

Číslo položky 30016
Balení  4,5 kg, 25 kg
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-INTENSE GL

Gwinner RADON photography 
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Krycí, rychleschnoucí, stříkací plnič na bázi vody, s vysokou 
plnivostí a velmi dobrou brousitelností. ADLER Bluefin 
Isospeed je dostupný ve všech barevných odstínech RAL 
a volitelně zpracovatelný jako 1 nebo 2složkový. Při 2slož-
kovém zpracovaní dosahuje velmi dobré izolační vlastnosti 
proti ve vodě rozpustným přidaným složkám dřeva a je 
použitelný přímo na MDF desky.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ nestékavost na svislých plochách 
+ výborná brousitelnost (i strojová)
+ rychlé schnutí
+ 1 a 2složkové zpracování
+ tónovatelný do všech odstínů RAL

Díky velmi dobrému stavu na svislých plochách se ADLER 
Aqua-Isospeed hodí i na lakování nábytku a vnitřního 
vybavení, které visí nebo je ve svislém stavu.

Číslo položky 3134
Balení  4 kg, 22 kg
Odstín  Bílý 3134000030 
    Černý 3134500001 
   možné dodat i další odstíny dle RAL 
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN ISOSPEED BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Kompletní řešení na vodní bázi je izolant, plnič, barevný
a vrchní nátěr v jednom. Bluefin Pigmores 4v1 poskytuje 
jednoduchou a snadnou aplikaci, a zároveň zajišťuje do-
brou plnivost a brousitelnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ vodouředitelný 2K pigmentovaný lak
+ velmi dobrá plnivost a optimální brousitelnost
+ vysoká chemická a mechanická odolnost
+ extrémně odolný v prstýnkovém testu
+ aplikovatelný přímo na kvalitní MDF
+ odolný vůči krémům a tukům (CFB)
+ bez těkavých organických látek
+ široká škála barev
+ k dispozici také jako strukturální lak

Kompletní řešení na vodní bázi s efektivitou na prvním 
místě.

Číslo položky 3501 ff
Balení 1 kg, 4 kg, 22 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

KettnakerAnrei

NOVINKA



■  VODOUŘEDITELNÉ LAKY

BLUEFIN PIGMOSOFT 

2k Bluefin  Pigmosoft se v porovnání s jinými matnými laky 
vyznačuje inovativní samoregenerační schopností, díky 
které plochy ošetřené tímto produktem není možné vyleštit
a v případě výrazného zatížení dokáže sám regenerovat. 
Díky výjimečné ochraně proti otiskům prstů nejsou na 
povrchu téměř vůbec poznat.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ inovativní samoregenerace
+ velmi dobrá odolnost proti poškrábání a velmi dobré
 výsledky v prstenovém testu
+ vynikající odolnost proti vyleštění
+ ochrana proti zanechání otisků prstů
+ hluboce matná optika a sametová haptika
+ vysoká krycí schopnost a odolnost proti světlu
+ dostupný ve všech barevných odstínech dle RAL a NCS

Samoregenerační 2komponentní pigmentovaný lak, hlu-
boce matný a sametový na dotek.

Číslo položky 3295 (+ čísla barevných odstínů) 
Balení  4 kg, 20 kg
Tužidlo  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOVINKA

PIGMOCRYL NG

1složkový rychleschnoucí pigmentovaný lak na bázi vody
s dobrou mechanickou a chemickou odolností. Nová gene-
race barevných laků je k dispozici ve všech barevných odstí-
nech podle NCS a RAL a mají vynikající krycí schopnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ rychlé schnutí
+ výborná stohovatelnost
+ velmi dobrá krycí schopnost
+ široká škála barev
+ vysoká mechanická a chemická odolnost jako i odolnost
 proti působení světla
+ jednosložkové zpracování

Pro pigmentované lakování dřevěných ploch s otevřenými 
i uzavřenými póry na nábytku a v interiérovém vybavení.

Číslo položky 3201 ff
Balení  1 kg, 4 kg, 22 kg
Standardní 
barevné odstíny Bílá W10, RAL 9010, RAL 9016, černá  
Stupně lesku G10, G30, G50

KettnakerGwinner
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■  OLEJE A VOSKY

Pečlivě vyrobené produkty, uvážlivý výrobní postup a náročné povrchy jsou 
důkazem propojení firmy ADLER s přírodními surovinami z přirozeného prostředí. 

Toto platí zejména v případě naší palety přírodních olejů a vosků pro zušlechtění 
dřeva. Produkty z řady Legno na bázi obnovitelných surovin jsou nejen šetrné 
k životnému prostředí a neškodné pro zdravé bydlení, ale vyznačují se i jednoduchým 
zpracováním, čímž výrazně zvyšují efektivitu práce. 

Díky široké paletě olejů, vosků, tvrdých voskových olejů a produktů na ošetření 
vyhovíte každému požadavku na přirozený vzhled povrchů - nezáleží na tom, zda 
jde o kus nábytku, část interiéru nebo podlahu. Žádný problém nejsou ani trendové 
barevné olejové povrchy.

© ANREI



■  OLEJE A VOSKY

Jednoduše zpracovatelný, rychleschnoucí olej Legno-Öl je 
vhodný pro všechny povrchy z jehličnatého a listnatého 
dřeva v interiéru. Proniká hluboko do povrchu dřeva, odpu-
zuje vodu a zachovává jeho přirozenou strukturu se zvýraz-
něním kresby. Tekutiny a nečistoty je možné lehce setřít.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché použití
+ rychlé schnutí
+ možnost použití na barevné oleje 
+ rovnoměrný barevný vzhled
+ velmi dobrá odolnost proti vodě
+ není samovznětlivý

Univerzální olej pro nábytek, vnitřní vybavení, parketové 
a dřevěné podlahy v interiéru.

Číslo položky Bezbarvý 50880 
   Bílý 50881
Balení  750 ml, 2,5 l, 5 l

Vosk Legno-Wachs vytvoří na dřevěných površích ochranný 
film odpuzující vodu a nečistoty. Dřevěným dílcům propůj-
čuje matný, rovnoměrný vzhled jako i sametovou měkkost 
na dotek. Mimořádně přesvědčivé plochy dosáhnete, když 
povrch po dostatečném proschnutí (nejlépe přes noc) vy-
leštíte kartáčem s koženými vlákny.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché použití
+ rychlé schnutí
+ odpuzuje vodu a nečistoty 
+ protiskluzový a antistatický 
+ příjemný na dotek
+ není samovznětlivý

ADLER Legno-Wachs je mimořádně vhodný na dosáhnutí 
přirozených, sametově jemných povrchů nábytku a vnitřní-
ho vybavení.

Číslo položky 50890 
Balení  750 ml, 5 l

LEGNO-ÖL LEGNO-WACHS

Forcher TirolAnrei
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Stavět na přírodním zušlechtění neznamená vzdát se 
barevnosti. ADLER s produktem Legno-Color nabízí olej, 
který umožňuje povrchové úpravy v široké paletě odstínů. 
Přitom nebude překrytá textura dřeva, ale docílí se jeho 
elegantního rovnoměrnému zbarvení.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché použití
+ rychlé schnutí
+ tónovatelný do mnoha barevných odstínů 
+ rovnoměrný barevný vzhled
+ velmi dobrá odolnost proti vodě
+ není samovznětlivý

Tento barevný olej umožňuje díky svojí široké paletě 
odstínů individuální povrchy nábytku, vnitřního vybavení, 
parketových a dřevěných podlah v interiéru.

Číslo položky 50875 
Balení  750 ml, 2,5 l

LEGNO-COLORLEGNO-HARTWACHSÖL

Tvrdý voskový olej Legno-Hartwachsöl se skládá z přírod-
ních obnovitelných surovin, ve kterých se snoubí pozitivní 
vlastnosti olejů a vosků. Tento vysoko sušinový produkt 
je mimořádně šetrný k životnímu prostředí. Na rozdíl od 
ostatních produktů z řady Legno stačí Legno-Hartwachsöl 
zpravidla nanášet jen jednou.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ mimořádně šetrný k životnímu prostředí
+ dobrá odolnost a velmi dobré zvýraznění textury dřeva 
+ antistatický
+ stačí jeden nátěr
+ splňuje kritéria ekologického bydlení
 (v souladu s Baubook)
+ splňuje směrnici UZ 06

S tímto produktem šetrným k životnímu prostředí je 
možné vytvořit i povrchy splňující směrnici Baubook. Je 
vhodný i na parketové podlahy.

Číslo položky 50821 
Balení  750 ml, 2,5 l

Anrei
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■  OLEJE A VOSKY

Silné nečistoty a mastnotu odstraníte pomocí čisticího pro-
středku Legno-Reiniger. Univerzální ošetřující olej Legno-Pfle-
geöl osvěží olejované dřevěné plochy. Proniká rychle a hluboko 
do povrchu dřeva. Aplikujte ho jednoduchým vtíráním v tenké 
rovnoměrné vrstvě na ošetřovaný nábytek.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché použití
+ čistí a osvěžuje dřevěné povrchy
+ příjemná vůně
+ Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do dřeva

LEGNO-REINIGER 
Číslo položky: 80025 
Balení: 250 ml, 1 l

Zejména v ložnicích a místnostech určených na relax
a odpočinek lidé stále více oceňují pozitivní účinky 
dřeviny borovice limby na organismus. Vysoce kvalitní 
olej ADLER Legno-Zirbenöl se používá na ochranu proti 
skvrnám a na péči o nábytek z borovice limby. Přitom 
zůstávají zachované přirozené vlastnosti borovice limby, 
jako i její charakteristická vůně. Olej Legno-Zirbenöl ob-
sahuje 100% přírodního oleje Bio-Zirbenöl. Rychle se vpíjí  
do povrchu dřeva a odpuzuje vodu.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché použití
+ rychlé schnutí
+ odpuzuje vodu
+ odolný proti potu a slinám (ÖNORM S 1555) 
+ příjemný na dotek
+ není samovznětlivý

Přírodní biologicky limbový olej na ochranu a péči
o dřevo z limby. Zachovává přirozenou vůni dřeva.

Číslo položky 702800020007 
Balení  750 ml

LEGNO-REINIGER
A LEGNO-PFLEGEÖLLEGNO-ZIRBENÖL

LEGNO-PFLEGEÖL
Číslo položky: 50882
Balení: 250 ml

LEGNO-PFLEGESET
Vysoce kvalitní sada na pravidelné čištění a péči o olejované 
dřevěné povrchy, jakými jsou nábytek, dřevěné a parketové 
podlahy, jako i vnitřní vybavení.

Číslo položky: 702900021001
Obsah:  Legno-Reiniger 
 125 ml 80025 
 Legno-Pflegeöl 
 125 ml 50882 
 brusné rouno
 čisticí hadřík 
 návod na použití

Anrei Anrei
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■  ÚDRŽBA

Clean-Möbelreiniger obsahuje čisticí substance, které účinně 
odstraňují prach, nečistoty a otisky prstů na lakovaných 
plochách. Jako vhodný doplňující prostředek na ošetření 
doporučujeme nový Clean-Möbelpflege Plus. Tento ochranný 
prostředek vytvoří na povrchu ochranný film proti vodě a zne-
čištění. Vylepšený prostředek na ošetřování nábytku je vhodný 
i na péči o matné a hluboce matné lakované povrchy.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ čistí a dodává vašim nábytkovým plochám svěží, nový vzhled
+ chrání proti vodě a znečištění
+ je vhodný i na péči o matné a hluboce matné 
 lakované povrchy

Kombinací produktů ADLER Clean-Möbelreiniger a Clean-
Möbelpflege Plus získá váš nábytek svěží vzhled a dodateč-
nou ochranu.

CLEAN-MÖBELREINIGER 
Číslo položky 9649012 
Balení  500 ml

Clean-Möbelreiniger Set a Clean-Möbelpflege Plus Set.  
Obě dvě sady obsahují čisticí hadřík jako i rozprašovač 
na lepší aplikaci prostředku na nábytek.

CLEAN-MÖBELREINIGER SET 
Číslo položky 9649017 
Balení  500 ml

CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS SET 
Číslo položky 7222 00021017 
Balení  250 ml

CLEAN-MÖBELREINIGER & 
CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS SERVISNÍ KUFŘÍK

Servisní kufřík obsahuje důležité materiály na opravu menších 
poškození povrchů.

OBSAH:
+ sortiment tvrdých voskových tyčinek Grilith
+ sortiment měkkých voskových tyčinek Grilith
+ 1 tavič tvrdých vosků
+ 3 sprejové dózy Grilith nábytkového laku v různých
 stupních lesku
+ 12 Grilith Flexpen-retušovací fixy
+ 2 krycí fixy
+ 1 hladítko na tvrdý vosk
+ 1 Preval-Sprayer (sprejová stříkací sada)
+ 1 Spezial-Polish (lešticí prostředek)
+ 1 škrabka na lak, smirkový papír, ocelová vlna,
 štětec a hadřík

Se servisním kufříkem ADLER Service-Koffer má montér po 
ruce všechny důležité pomůcky a nářadí, které může využít 
jako „první pomoc“ při montáži. Protože i při nejvyšší obezřet-
nosti nemůžeme úplně vyloučit drobná poranění.

Všechny komponenty mohou být doobjednané i jednotlivě.

Číslo položky 9644017

CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS
Číslo položky: 7222 00021014
Balení: 250 ml

NOVINKA
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MOŘIDLA NA VODNÍ BÁZI

Arova Aqua-Classic
Mořidlo na listnaté dřeviny pro dosáhnutí obrazu moření 
nezvýrazňujícího póry

Arova Aqua-Style / Arova Aqua-Style Trend
Mořidlo na listnaté dřeviny pro dosáhnutí hezkého a mimořád-
ně rovnoměrného obrazu moření

Arova Aqua-Neoantik / Arova Aqua-Neoantik Trend 
Mořidlo na listnaté pórovité dřeviny, barevné odstíny pro 
zvýraznění pórů a dosáhnutí antického obrazu moření v sytých 
barevných odstínech

ADLER Aqua-Wischbeize
Mořidlo na listnaté dřeviny pro výrazný obraz moření

Arova Aqua-Alpin / Arova Aqua-Alpin Trend 
Mořidlo na jehličnaté dřeviny pro anticky působící, výrazně 
pozitivní efekt

Arova Positiv-Ultra
Mořidlo na jehličnaté dřeviny pro elegantní, výrazně pozitivní 
obraz moření

Arova Wachsbeize
Voskové mořidlo na jehličnaté dřeviny s výrazným pozitivním 
obrazem

Arova Aqua-Colora
Polotransparentní pigmentované mořidlo pro listnaté a jehlič-
naté dřeviny

ROZPOUŠTĚDLOVÁ MOŘIDLA

Arova Rustica
Mořidla na listnaté dřeviny pro obraz moření zvýrazňující póry

Arova Spritzbeize
Mořidlo na listnaté dřeviny pro rovnoměrný obraz moření 
zvýrazňující póry

Už po mnoho století se lidé pokoušeli o podtrhnutí přirozené krásy dřeva zvýrazněním jeho barevnosti. V duchu této tradice ADLER 
nabízí rozsáhlý sortiment mořidel, který vyhovuje nejrůznějším přáním zákazníků s přihlédnutím na různorodé druhy dřevin. 
ADLER sleduje nejmodernější trendy a nabízí řešení pro ty nejrozmanitější požadavky: Dřevo v antickém stylu? Jako v útulném 
selském pokoji? Žádný problém. Nebo radši moderní, futuristický vzhled? Proti gustu žádný dišputát. Od „Neoantik“ přes „Classic“ 
až po „Style“ – přední rakouský specialista na povrchové úpravy dřeva nenechá žádný požadavek na mořidlo bez odezvy. Kromě op-
tického zkrášlení mořidla ADLER zároveň vyrovnávají malé nerovnosti dřeva a rozdíly v barevném odstínu, čímž zušlechťují povrch 
dřeva. ADLER mořidla tak ve velké míře přispívají k vizuálnímu zhodnocení vašeho nábytku.

Detailní informace o sortimentu mořidel ADLER najdete v našem katalogu mořidel.

MOŘIDLA
■  MOŘIDLA
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DOPLŇKY

Tato přísada zvyšuje přilnavost laku na povrchu skla a posky-
tuje dobrou ochranu před průnikem vlhkosti.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ jednoduché míchání
+ vynikající přilnavost nátěru na skle
+ dobrá ochrana před propouštěním vlhkosti

Číslo položky 90699 
Balení  200 g

Vyvinutý jako speciální přídavek pro válečkování laků na skle-
něné povrchy pro dosažení rovnoměrného výsledku bez beze 
šmouh a pro zlepšení rozlivu.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
+ zpomaluje schnutí – dlouhý čas zpracování 
+ dobře se zpracovává
+ zlepšuje rozliv

Číslo položky 90694 
Balení  400 g

PIGMOFIX G

PIGMOFIX V

■  DOPLŇKY



■  POLYURETANOVÉ LAKY 

Před více než 80 lety položil Johann Berghofer základní kámen značky 
ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků.

Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává nadále stejné: 
Naše nadšení pro barvu, které nás každý den motivuje k vytváření 

dokonalých nátěrových systémů na různé druhy povrchů.

Se smyslem pro lak – s barvou v krvi.
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