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Skladba povrchové úpravy ADLER pro nová špa-
letová a kastlová okna je pro historické budo-
vy inovativním a udržitelným řešením. Systém 
povrchové úpravy je ideálně přizpůsoben poža-
davkům klasického stavebního stylu a podmín-
kám okolního starého zdiva.

Skladba povrchové úpravy ADLER tak poskytu-
je novým historickým oknům dlouhotrvající 
a odolný povrch s vysokou elasticitou, výbornou 
odolností vůči povětrnostním vlivům a vynikající 
ochranou proti vodě, a navíc dává oknům auten-
tický historický vzhled a příjemný pocit při doty-
ku – takže budou okouzlovat svým působivým 
historickým vzhledem spoustu let.

Díky optimálnímu rozlivu a krátké době schnu-
tí lze systém povrchové úpravy zpracovávat 
obzvláště efektivně.

Příklady skadby povrchové úpravy:

Krycí povrchové úpravy
•  Aquawood Primo A2 Weiß
•   Aquawood Intercare ISO 

nebo Aquawood Intercare SQ
•    Aquawood Covatop XT 20 nebo 

Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Lazurovací povrchové úpravy
•  Aquawood Primo A3 – A6
•   Aquawood Intermedio  

nebo Aquawood Intermedio ISO
•   Aquawood Finatop 40 

nebo Aquawood Finapro 20 | 40
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ADLER Histo
Povrchové úpravy historických špaletových a kastlových oken
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Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen 
firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby  
se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení  

pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých  
systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů. 

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



OPRAVA A RENOVACE 
se systémem ADLER Histo

Profesionální zušlechtění povrchu oken systémem 
ADLER Histo umožňuje historickým oknům opět 
zazářit svěžím vzhledem a plnou funkčností. Opra-
va a restaurování je obvykle pro vlastníky a památ-
kový úřad preferovanou metodou, protože okno se 
téměř nezmění a není ovlivněna kvalita bydlení.  
Odbornou renovaci s ADLER Histo mohou provést 
truhláři, oknaři ev. výrobci oken, natěrači nebo spe-
cializované firmy.

Ať už se jedná o povrchovou úpravu přímo na sta-
veništi nebo ve stříkací kabině, se systémem ADLER 
Histo je možné obojí. ADLER Histo-Base a ADLER 
Histo-Protect lze aplikovat na místě štětcem nebo 
stříkáním ve stříkací kabině. Specialisté musí často 
okenní prvky zdemontovat a okenní rám musí zů-
stat zabudovaný. ADLER Histo lze použít velmi fle-
xibilně a efektivně bez ohledu na místo zpracování.

Skladba renovační povrchové úpravy
•  1x ADLER Histo-Base
•  2x ADLER Histo-Protect

Vzhledu se také žádné meze nekladou. ADLER Histo 
nabízí neomezenou barevnou rozmanitost – díky 
míchacímu systému Color4You je ho možné tó-
novat do všech barevných odstínů vč. trendových 
odstínů z řady ADLER Alpine Selection.

www.lakyadler.cz

Historické budovy jsou nedílnou součástí architektury našich měst a obcí. 
Administrativní a obytné budovy z předchozích staletí charakterizují vzhled

mnoha evropských měst a také ve venkovských oblastech představují
historická sídla a budovy vrcholy architektury.

Aby se tyto podstatné prvky staveb zachovaly do 
budoucnosti a byly použitelné, je třeba je pravidelně 
renovovat a obnovovat.  Týká se to zejména historic-
kých špaletových a kastlových oken, která dávají mno-
ha stavbám z předchozích staletí osobitý charakter.

V mnoha případech je nejlepším řešením výměna 
starých oken za nová v původním stylu. Takže vzhled 

fasády je zachován a nově vyrobená okna zaručují 
nejlepší komfort bydlení, odolnost a dlouhou život-
nost – v duchu udržitelnosti. Někdy je však renovace 
starých historických oken žádoucí nebo potřebná.

ADLER nabízí optimální produkty a skladby povrcho-
vých úprav pro obě varianty, a to jak aplikací natírá-
ním, tak aplikací stříkáním.
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120 vybraných barevných odstínů
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ADLER SYSTÉM HISTO
Informace o produktech

Základní vrstva ADLER Histo-Base, speciálně vy-
vinutá pro renovaci historických oken, má regu-
laci vlhkosti pevně pod kontrolou. Ideálně se hodí 
na okna vsazená do historického zdiva. Kromě 
toho tato základní vrstva zaujme velmi dobrou 
odolností vůči povětrnostním vlivům a extrémní 
přilnavostí ke kovovým komponentům, jako jsou 
okenní kování nebo kliky. Proto základní vrstva 
ADLER Histo-Base nabízí nejlepší podmínky pro 
opravu a renovaci historických oken.

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

Finální ochrana po mnoho dalších let s ADLER 
Histo-Protect ve skladbě povrchové úpravy. Jed-
noduché zpracování a flexibilní aplikace díky mož-
nosti nanášení štětcem nebo stříkáním znamená, 
že okenní prvky, které nelze demontovat, lze povr-
chově upravit i přímo na místě. Hedvábně matná 
a krycí finální povrchová úprava na bázi lněného 
oleje zaujme vynikající odolností vůči povětrnost-
ním vlivům a vysokou elasticitou. ADLER Histo- 
Protect má velmi dobrou přilnavost, rychle schne 
a je flexibilní a efektivní při použití. Tato finál-
ní vrstva je difúzně otevřená a reguluje vlhkost.

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

ADLER HISTO-PROTECTADLER HISTO-BASE 

Dokonale sladěný ADLER Abbeizer-Spray je vhodný pro odstraňování vrstev laku.
Více informací o produktu naleznete v katalogu Profesionálního příslušenství (číslo katalogu 9887101).

DOPORUČUJEME ADLER PRODUKT


