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AROVA AQUA-STYLE TREND
Vyvážené a elegantní | 1337

POPIS PRODUKTU

Kdo vyhledává zvláště elegantní a vyvážený mořidlový efekt na 
dubové dřevo v šedých odstínech, pro toho je tím pravým pro-
duktem právě mořidlo Arova Aqua-Style Trend.
Vodou rozpustné mořidlo na dubové dřevo se postará o příjem-
ný a rovnoměrný mořidlový efekt. Charakteristická struktura 
vláken dubového dřeva elegantně vystoupí a jemně se zvýrazní. 
Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou míchatelné a v přípa-
dě potřeby je možné ředit bezbarvým přípravkem Arova Aqua- 
Style Farblos 1336 400100.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI:

• možné přelakovat jak rozpouštědlovými, tak vodou 
 rozpustnými laky,
• vynikající zpracovatelnost,
• velmi dobrá světlostálost,
•  elegantní šedé odstíny určené speciálně pro dubové dřevo.

AROVA AQUA-NEOANTIK TREND
Rustikální | 1335

POPIS PRODUKTU

Arova Aqua-Neoantik Trend dodává dřevu rustikálně výrazný 
efekt vhodný do vašich kuchyní a obývacích prostor. Toto vodou 
ředitelné mořidlo, na listnaté dřevo, je určené pro starodávně 
působící efekty, zvýrazňující strukturu pórů dřeva - dostupné 
v oblíbených stylových odstínech šedé. Všechny barevné odstí-
ny jsou mezi sebou míchatelné a v případě potřeby je možné 
zředit bezbarvým přípravkem Arova Aqua-Neoantik Farblos 
1335 400100.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI:

• vynikající světlostálost,
• možné přelakovat jak rozpouštědlovými,  
 tak vodorozpustnými laky,
• rustikálně výrazné odstíny šedé.

DUB VE VÝRAZNÝCH ODSTÍNECH ŠEDÉ

Flusskiesel

Schwemmholz

Treibgut 

1335 055900

1335 055901

1335 055902

ELEGANTNÍ ŠEDÉ ODSTÍNY 
NA DUBOVÉ DŘEVO*

Sandeiche

Steineiche

Alteiche 

Sumpfeiche

Mooreiche

1337 055800

1337 055801

1337 055802

1337 055803

1337 055804

*Aplikace pouze na dubové dřevo.

Při zpracování dbejte pokynů v příslušných 
technických listech produktů.

Při zpracování dbejte pokynů v příslušných 
technických listech produktů.



STEINEICHE
1337 055801

SANDEICHE
1337 055800

FLUSSKIESEL
1335 055900

ALTEICHE
 1337 055802

SANDEICHE
34492 001112

SCHWEMMHOLZ
1335 055901

SUMPFEICHE
1337 055803

TREIBGUT
1335 055902

MOOREICHE 
 1337 055804

Barvu máme v krvi.

Dubové dřevo je stále velice moderním a oblíbeným ma-
teriálem. Díky svojí pevnosti, odolnosti, výrazné struk-
tuře a příjemnému povrchu na dotek, tak přináší do in-
teriérů obytných budov přirozenost a harmonii. Mimo 
jiné se toto trvale hezké a pevné dřevo hodí pro různé 
varianty povrchové úpravy, čímž se dají vytvářet stá-
le nové výrazné prvky. V současné době jsou obzvláště 
žádané právě elegantní odstíny šedé barvy. Díky oběma 
mořidlům Arova Aqua-Style Trend a Arova Aqua-Neoantik 
Trend zvýrazní dubové dřevo svou krásnou strukturu, 
a to v různých stylových odstínech šedé barvy.

Odchylky výsledného provedení od originálního barevného odstínu 
jsou závislé na technickém zpracování. Pro posouzení výsledného ba-
revného odstínu doporučujeme zhotovit zkušební vzorek s vybranou 
skladbou nátěrů na originálním dřevěném podkladu.

Arova Aqua-Style Trend
Elegantní Šedé odstíny na dubové dřevo

Arova Aqua-Neoantik Trend
Dub ve výrazných odstínech Šedé

Fotografie na titulní straně a fotografie odstínů vlevo: Leicht Küchen


