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Texty pro ADLER WINDOOR CARE-SET 

 

Na následujících stránkách najdete ucelené varianty textů a sbírku souvisejících odkazů k produktu 

ADLER WINDOOR CARE-SET. Tyto podklady prosím použijte pro obsah na vašem webu či e-shopu. 

Další marketingové materiály si můžete vyžádat na marketing@adlercesko.cz! 

 

 

Text 1 

 

WINDOOR CARE-SET 

Vysoce kvalitní sada na čištění a péči o okna, vchodové dveře a zahradní nábytek ze dřeva, hliníku a 
PVC. 

Číslo produktu: 722900030017 

Vydatnost: přibližně 10 m² 

Čisticí a pečující sada WINDOOR CARE-SET od rakouské značky ADLER je určená k údržbě 
oken, vstupních dveří a zahradního nábytku ze dřeva, hliníku a PVC.  

Po ošetření uzavírá drobné trhliny a póry v lakovém filmu. Ošetřený povrch odpuzuje vodu, 
mastnotu a nečistoty. Při aplikaci 1x až 2x ročně tak prodlužuje životnost povrchové úpravy.  

 
Produkt je navíc oceněn značkou udržitelnosti ADLER green pro maximálně ekologické 

produkty. 
 
Sada je určena k ošetření oken a vstupních dveří s lazurovací a krycí povrchovou úpravou. 

Není vhodná pro vysoce lesklé povrchy. 

     

Sada se skládá z: 

• ADLER Top-Cleaner 250 ml 
• ADLER Top-Care 250 ml 
• 2 rozprašovačů 
• 1 žlutého čisticího hadříku (pro Top-Cleaner) 
• 1 modrého ošetřujícího hadříku (pro Top-Care) 

  

mailto:marketing@adlercesko.cz
https://www.lakyadler.cz/green
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Text 2 

 

WINDOOR CARE-SET 

Péče o dřevěná okna a vstupní dveře je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou 

trvanlivost jejich povrchové úpravy. Aby tato péče byla co nejjednodušší, vyvinula společnost ADLER 

jedinečnou pečující sadu pro snadné a efektivní čištění a péči o údržbu o okna, vchodové dveře a 

zahradní nábytek ze dřeva, hliníku a PVC. 

Produkt je označen ekologickou značkou ADLER green, kterou jsou oceněny výhradně 
produkty od prémiové značky ADLER, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. 

 

ADLER WINDOOR CARE-SET 

Pečující sada WINDOOR CARE-SET je systémová péče o okna a vstupní dveře ze dřeva, hliníku 
a PVC, a také o zahradní nábytek. 
 

Použití těchto čistících a pečujících prostředků výrazně prodlužuje životnost povrchu již při 

aplikaci 1x až 2x ročně. ADLER WINDOOR CARE-SET odpuzuje vodu, mastnotu a nečistoty. Drobné 

mikro trhlinky a póry v nátěrovém filmu jsou po ošetřený uzavřeny a zaceleny. Zachovává lesklý nebo 

matný povrch. Navíc lze povrch po ošetření snadno přelakovat. 

Sada ADLER WINDOOR CARE-SET není vhodná pro opravy stávajícího poškození laku, např. po 

krupobití a pro vysoce lesklé povrchy. 

 

POUŽITÍ 
 

Silně znečištěné povrchy očistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem*. Čistič 

ADLER Top-Cleaner naneste plošně žlutým čisticím hadříkem a povrch omyjte čistou vodou. Naneste 

tenkou vrstvu ADLER Top-Care na suchý povrch pomocí ošetřujícího modrého hadříku a setřete.  

* Při normálním čištění povrchu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako organická rozpouštědla, čisticí písky a pasty, vyvíječe páry a silné alka-

lické čisticí prostředky. Při mokrém čištění používejte univerzální čisticí prostředky pH neutrální. 

 

Aplikace: 1x až 2x ročně 
Doba schnutí: přibližně 1 hodina (nelepí) 
Vydatnost: přibližně 10 m² z 250 ml 
 
 
ADLER green  

Produkty ADLER green jsou objektivně testovány a certifikovány podle tří kategorií: Životní 
prostředí, Zdraví a bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které dosáhnou pozitivních výsledků ve 
všech těchto oblastech, jsou označeny zeleným štítkem udržitelnosti. 

 
 
  

https://www.lakyadler.cz/green
https://www.lakyadler.cz/green
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Text 3 

 

WINDOOR CARE-SET 

Systémová péče na údržbu oken, vstupních dveří a zahradního nábytku ze dřeva, hliníku a PVC.  
 

S novou sadou WINDOOR CARE-SET od společnosti ADLER můžete snadno osvěžit a obnovit 
povrchy vstupních dveří, oken i zahradního nábytku. I v případě matných povrchových úprav 
poskytuje tato systémová péče perfektní výsledky a zachovává původní matný vzhled. Aplikuje se 1x 
až 2x ročně, čímž ošetřeným prvkům výrazně prodlužuje životnost. 

 
Základem složení této sady jsou aktivní čisticí a ošetřující látky, které odpuzují vodu, 

mastnotu, nečistoty, a uzavírají jemné mikrotrhliny a póry v povrchu. Kromě toho lze povrch i po 
použití sady WINDOOR CARE-SET snadno přelakovat. 

 
Produkt je navíc označen ekologickou značkou ADLER green, kterou jsou oceněny výhradně 

maximálně udržitelné produkty značky ADLER. 
 
 
 
 

ADLER green  
 
Produkty ADLER green jsou objektivně testovány a certifikovány podle tří kategorií: Životní prostředí, 
Zdraví a bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které dosáhnou pozitivních výsledků ve všech 
těchto oblastech, jsou označeny zeleným štítkem udržitelnosti.  
 
 
Speciální vlastnosti 
 
+ údržba je rychlá, snadná a nenáročná 
+ univerzálně použitelná na okna, vstupní dveře a zahradní nábytek 
+ vhodné na dřevo, hliník i PVC 
+ k ošetření oken a dveří s lazurovací i krycí povrchovou úpravou 

+ odpuzuje vodu, mastnotu a nečistoty 
+ uzavírá drobné trhliny a póry v lakovém filmu 
+ i na matném povrchu poskytuje dokonalé výsledky a zachovává matný vzhled 
+ produkt je šetrný k životnímu prostředí 
 
 
Obsah 
 
ADLER Top-Cleaner 250 ml 
ADLER Top-Care 250 ml 
2 rozprašovače 
1 žlutý čisticí hadřík (pro Top-Cleaner) 
1 modrý ošetřující hadřík (pro Top-Care) 
 
Číslo produktu 722900030017 
  

https://www.lakyadler.cz/green
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PŘEHLED ODKAZŮ 

 

PDF tiskoviny  

Leták WinDoor Care-Set 

https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/windoor-care-set_cz.pdf 

 

Příručka pro údržbu oken a dveří 

https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/okna/pba-pflegehandbuch_fenster-

tueren_cz_100x210_10-2022_screen.pdf 

 

Ochrana dřeva v exteriéru a interiéru 

https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/maloobchod/ochrana-dreva-v-exterieru-a-

interieru_cs_screen.pdf 

 

Produkt na webu ADLER 

https://www.lakyadler.cz/produkty/pece-oprava/udrzba-oken-a-dveri/windoor-care-set~p299294 

 

ADLER green – více informací 

https://www.lakyadler.cz/green 

 

Tipy & Triky – články 

Péče o dřevěné vstupní dveře 

https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/pece-o-drevene-vstupni-dvere~t158546 

 

Údržba dřevěných oken a kontrola poškození laku 

https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/udrzba-drevenych-oken-a-kontrola-poskozeni-

laku~t125371 

 

Produktové video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dx4ZgvO-g8E&t=45s 
 

https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/windoor-care-set_cz.pdf
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https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/prirucka-pro-udrzbu-oken-a-dveri
https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/maloobchod/ochrana-dreva-v-exterieru-a-interieru_cs_screen.pdf
https://www.lakyadler.cz/Content/folders/folders%20cz/maloobchod/ochrana-dreva-v-exterieru-a-interieru_cs_screen.pdf
https://www.lakyadler.cz/produkty/pece-oprava/udrzba-oken-a-dveri/windoor-care-set~p299294
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/pece-o-drevene-vstupni-dvere~t158546
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