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LEPŠÍ MOŘENÍ S MOŘIDLY ADLER:
Moderní barevné odstíny zvýrazňující přirozenou krásu dřeva.

Dřevo jako přirozeně obnovitelný materiál vytváří příjemnou 
atmosféru domova, ve kterém člověk hledá místo na klid a 
odpočinek. Mořidla ADLER podtrhují jedinečnost nábytku. 

Po mnoho století se lidí pokoušeli o zvýraznění přirozené krásy dřeva 
jeho silnějším „zabarvením“. V této tradici má společnost ADLER 
vytvořený komplexní systém mořidel, který zohledňuje nejrůznější 
požadavky na design a různé druhy dřevin. Odborníci v ADLER 
laboratořích neustále pracují a vytvářejí zajímavé barevné odstíny, kte-
ré mohou být zpracovány ještě rychleji a jednodušeji. ADLER je vždy na 
vrcholu a nabízí špičková řešení pro různé požadavky a současné tren-

dy: Dřevo v antickém stylu? Jako v útulné selské jizbě? S radostí. Nebo 
raději moderní, futuristický vzhled ? V pořádku.  Od „Neoantik“ přes 
„Classic“, až ke „Style“ – ADLER splní všechna vaše přání.

Mořidla ADLER mimo zkrášlení dřevěných ploch vyrovnávají rozdíl 
ve zbarvení dřeva a tím zušlechťují jeho povrch. Mořidla ADLER tak 
významým způsobem přispívají ke kráse vašeho nábytku.

ADLER - SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Tam, kde je ADLER, je i naše srdce. S touto filozofií se ADLER stal 
lídrem v oblasti povrchových úprav. ADLER je tradiční tyrolský ro-
dinný podnik a se svými 500 zaměstnanci je předním rakouským 
výrobcem barev, laků a prostředků na ochranu dřeva. Jeho úspěšný 
příběh začal malým obchůdkem, který si Johann Berghofer otevřel 
v roce 1934, v rakouském městečku Schwaz. Dnes ročně produkuje 
kolem 16 000 tun barev a laků a prodává zákazníkům do více než 25 
zemí světa.

Kromě truhlářů, výrobců nábytku, oken a dveří jsou zákazníky 
společnosti ADLER také malíři a domácí kutilové.
Kvalita a trvalá udržitelnost byla vždy pro ADLER prioritou. Již v roce 
1994 přinesl důkaz o své environmentální odpovědnosti: do pro-
vozu bylo uvedeno nejmodernější centrum pro ochranu životního 
prostředí a recyklace v Evropě. Potvrzuje to také certifikát Respon-

sible Care, který je od roku 1994 společnosti ADLER opakovaně 
udělován.
Nepřetržitá kontrola zajišťuje stálou kvalitu všech produktů ADLER. 
Kontrola kvality začíná dodávkou surovin a končí kontrolou hoto-
vých výrobků, které ADLER opouštějí. Mnohé evropské výzkumné 
a testovací zařízení kontrolují a potvrzují trvalou vysokou kvalitu i 
ekologickou odpovědnost společnosti ADLER. 
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SYSTÉM MOŘENÍ
NA RŮZNÝCH DŘEVINÁCH

++   nejvhodnější +   vhodné O   vhodné s omezením –   nevhodné

DŘEVINA AQUA- 
CLASSIC

 POSITIV-
ULTRA

AQUA-
NEOANTIK

AQUA-
COLORA

AQUA-
ALPIN

AQUA-
STYLE WACHSBEIZE RUSTICA SPRITZBEIZE NEOSOL POZNÁMKY

Abachi ++ – ++ – – – – ++ ++ +

Anatolia ++ – ++ + – – – ++ ++ ++

Aningre ++ – ++ + – O – + ++ ++

Borovice (sosna) – ++ O O ++ O ++ – – O Odstranit pryskyřici!

Borovice douglaska – ++ + + ++ O + – – O

Borovice limba ++ – ++ O – O – ++ ++ O

Borovice oregon – ++ O – ++ – ++ – – O Odstranit pryskyřici!

Bříza ++ – + ++ – ++ – – O +

Buk ++ – + ++ – ++ – O O ++

Dub ++ – ++ + – + – ++ ++ ++

Hrušeň ++ – O + – + – – – ++

Iroko ++ – ++ – – – – ++ ++ +

Jasan ++ – ++ ++ – + – ++ ++ ++

Javor ++ – + ++ – ++ – – – +

Jedle – ++ + + ++ O ++ – – –

Jilm ++ – ++ + – O – ++ ++ +

Koto ++ – ++ O – O – ++ ++ +

Mahagon ++ – + O – O – ++ ++ ++

Modřín – ++ O + ++ O ++ – – O Odstranit pryskyřici!

Olše ++ – + ++ – ++ – – O ++

Ořech ++ – ++ O – O – + ++ ++

Palisandr + – O – – – – ++ ++ +

Pinie – ++ O O ++ O ++ – – O

Ramin ++ – ++ O – O – ++ ++ +

Senesche ++ – ++ + – + – ++ ++ ++

Smrk – ++ + + ++ O ++ – – -

Švestka ++ – O O – + – O O +

Tanganika ++ – O O – O – ++ ++ ++

Teak + – O – – – – ++ ++ +

Třešeň ++ – O + – + – O O ++

Wenge + – O – – – – ++ ++ +
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MOŘIDLA 
NA VODNÍ 
BÁZI 7



POPIS

Arova Aqua-Classic dodává nábytku z listnatých dřevin elegantní, 
jednotný vzhled a nabízí široký rozsah využití. Nová generace byla 
doplněna o tmavé odstíny. Tímto mořidlem na vodní bázi dosáh-
nete nevýrazných pórů při moření.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

•  Vysoká světlostálost díky speciálních barvivům 
•    Obzvlášť vhodné na přelakování vodouředitelnými laky 
•  Možné i přelakování rozpouštědlovými laky

OBLASTI POUŽITÍ 

Na moření jemno- i hrubopórovitých listnatých dřevin, pokud 
nemá být dosaženo zvýraznění pórů.

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

VYDATNOST
cca 8 m2/l
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AROVA AQUA-CLASSIC
Čistá elegance | 1333

BAREVNÉ ODSTÍNY

Farblos (bezbarvý)

Bambus

Vanille

Curry

Safran

Lichtbraun

Thymian

Bernstein

Nussbaum hell

Cherry

Antik

Pfeffer

Nussbaum dunkel

Kakao

Wenge

Espresso

1333 400100

1333 400110

1333 400120

1333 400130

1333 400140

1333 400150

1333 400160

1333 400170

1333 400180

1333 400190

1333 400200

1333 400210

1333 400220

1333 400230

1333 400240

1333 400250

Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, způsobu 
broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.

Curry 1333 400130 Bernstein  1333 400170 Nussbaum Hell 1333 400180 Nussbaum Dunkel 1333 400220 Antik 1333 400200

Bambus 1333 400110 Vanille 1333 400120 Curry 1333 400130 Safran 1333 400140 Lichtbraun 1333 400150

Thymian 1333 400160 Bernstein 133 3400170 Nussbaum Hell 1333 400180 Cherry 1333 400190 Antik 1333 400200

Pfeffer 1333 400210 Nussbaum Dunkel 1333 400220 Kakao 1333 400230 Wenge 1333 400240 Espresso 1333 400250

Bambus 1333 400110 Vanille 1333 400120 Curry 1333 400130 Curry 1333 400130 Nussbaum Dunkel 1333 400220

du
b

Thymian 1333 400160 Curry 1333 400130 Nussbaum Hell 1333 400180 Nussbaum Dunkel 1333 400220 Kakao  1333 400230
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POPIS

Arova Positive-Ultra zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva. 
Vodouředitelné mořidlo na jehličnaté dřeviny se lehce zpraco-
vává a požadovaný efekt je dosažený pouze jedním nánosem. 
Speciální barviva a mikronizované pigmenty zajišťují vysokou 
světlostálost.

Všechny barevné odstíny jsou navzájem míchatelné a v případě 
potřeby ředitelné s Arova Positiv-Ultra Farblos 1360 400100.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Mořidlo na jehličnaté dřeviny pro elegantní, výrazně pozitivní 
obraz moření

• Velmi dobrá světlostálost
• Díky speciálním přísadám jsou barviva na povrchu dřeva velmi 

dobře fixovaná
• Vhodné na přelakování vodouředitelnými a rozpouštědlovými 

nábytkovými laky 

OBLASTI POUŽITÍ

Speciálně na moření broušených, kartáčovaných, osekaných, na 
hrubo opracovaných a hoblovaných ploch jehličnatých dřevin, 
pokud má být jedním pracovním postupem dosaženo výrazného 
pozitivního obrazu moření.

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

VYDATNOST
6 – 8 m2/l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité 
dřevině, způsobu broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.

Sm
rk

Sm
rk

Sm
rk

AROVA POSITIV-ULTRA
Výrazně pozitivní | 1360

Quarz 1360 056000 

Tanne 1360 056001 

Fichte Alt 1360 056002 

Graufichte 1360 056003 

Grau  1360 056004 

Waldfichte 1360 056005

Zeder 1360 056006 

Bergfichte  1360 056007 

Moorfichte  1360 056008 

Teak Alt  1360 056009 

Fichte gekocht  1360 056010 

Kupferbraun  1360 056011 

Rotbraun  1360 056012 

Dunkelbraun  1360 056013 

Fichte gebrannt 1360 056014 

Farblos (bezbarvý) 1360 400100

Quarz 1360 056000 

Waldfichte 1360 056005

Fichte gekocht  1360 056010 

Tanne 1360 056001 

Zeder 1360 056006 

Kupferbraun  1360 056011 

Fichte Alt 1360 056002 

Bergfichte  1360 056007 

Rotbraun  1360 056012 

Moorfichte  1360 056008 Teak Alt  1360 056009 

Dunkelbraun  1360 056013 Fichte gebrannt 1360 056014 

Graufichte 1360 056003 Grau  1360 056004 
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. 
Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, způsobu broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem."
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AROVA AQUA-NEOANTIK
Rustikální | 1335

POPIS

Arova Aqua-Neoantik dodává kuchyním a bytovému zařízení 
šmrnc. Mořidla na vodní bázi, určená na moření listnatých dře-
vin, charakteristická vysokou světlostálostí díky speciálním barvi-
vům v kombinaci s mikronizovanými pigmenty, zvýrazňují póry a 
vytvářejí tak na dřevěných površích starožitný antický efekt.
Všechny barvy jsou navzájem míchatelné a v případě potřeby ře-
ditelné Arova Aqua-Neoantik Farblos 1335 400100.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

•  Vynikající světlostálost díky speciálním barvivům
•   Možné přelakovat nábytkovými laky na bázi vody stejně jako  

i na bázi rozpouštědel
•  Sytě barevné odstíny jako i teplé odstíny dřeva

OBLASTI POUŽITÍ

•   Pro moření hrubopórovitých listnatých dřevin, pokud se má 
docílit starožitný a póry zvýrazňující obraz moření.

•   Pro moření jemnopórovitých listnatých dřevin jako je např. 
buk, pokud má být dosaženo zvýraznění struktury dřeva.

•   Pro jehličnaté dřeviny jako je např. smrk k dosažení výrazného, 
negativního obrazu moření. 

VELIKOST BALENÍ 
0,9 l, 4 l

VYDATNOST
cca 8 m2/l

Farblos (bezbarvý) 1335 400100

BAREVNÉ ODSTÍNY

Kalzit 

Sandstein

Hämatit

Bronzit 

Onyx

1335 040019

1335 040020

1335 040021

1335 040022

1335 040023

ODSTÍNY V BARVĚ DŘEVA

Gelb 

Rot 

Blau 

Kreide 

Granit 

Magnetit 

Schiefer 

Lava 

1335 040011

1335 040012

1335 040013

1335 040014

1335 040015

1335 040016

1335 040017

1335 040018

PESTRÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY DLE VZORNÍKU MOŘIDEL

D
ub

VÝRAZNÉ ŠEDÉ ODSTÍNY NA DUBU*
s Arova Aqua-Neoantik Trend

Flusskiesel

Schwemmholz

Treibgut 

1335 055900

1335 055901

1335 055902

* Přednostně platí pro dub.

Gelb  1335 040011 Rot  1335 040012 Blau 1335 040013

Sandstein  1335 040020

Kalzit  1335 040019

Kreide 1335 040014

Hämatit 1335 040021

Sandstein  1335 040020

Granit 1335 040015

Bronzit 1335 040022

Hämatit 1335 040021

Magnetit 1335 040016

Onyx 1335 040023

Bronzit 1335 040022

Schiefer 1335 040017

Onyx 1335 040023

Lava 1335 040018

Flusskiesel 1335 055900 Schwemmholz 1335 055901 Treibgut 1335 055902

Arova Aqua-Neoantik Trend
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný efekt závisí na použitém dřevě, stupni 
broušení, množství naneseného mořidla a laku.

AROVA AQUA-COLORA
Polotransparentní pigmentované mořidlo  | 1326

POPIS

Mořidla Arova Aqua-Colora jsou vhodná k moření listnatých a 
jehličnatých dřevin, pro dosažení rovnoměrného, polotranspa-
rentního obrazu moření. Mořidlo je obzvláště vhodné pro jem-
nopórovité listnaté dřeviny jako javor a buk, na stojací nábytek, 
profilované dílce nebo lišty.
Arova Aqua-Colora je dostupná v mnoha pestrých barevných 
odstínech i v odstínech podle RAL vzorníku.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Polotransparentní obraz moření
• Jednoduché zpracování
• Dobrý egalizační účinek na různé kvalitě dřevin
• Dobrá stabilita při skladování
• Ideální na stojací nábytek (z masivu)
• Světlostálé pigmenty
• Přelakovatelné rozpouštědlovými a vodouředitelnými laky

OBLASTI POUŽITÍ

Na moření listnatých a jehličnatých dřevin, pokud má být 
dosaženo rovnoměrného, polotransparentního obrazu moření.

VELIKOST BALENÍ 
0,9 kg, 4,5 kg

VYDATNOST
6 – 8 m2/l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Mnoho pestrých barevných odstínů a odstínů podle RAL vzorníku.

Bu
k
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Pastellorange / ca. RAL 2003

1326 420030

Schwefelgelb / ca. RAL 1016

1326 410160

Gelbgrün / ca. RAL 6018

1326 460180

Lichtblau / ca. RAL 5012

1326 450120         

Erikaviolett / ca. RAL 4003

1326 440030

Weiß Standard

1326 600110

Elfenbein / ca. RAL 1014

1326 510140

Seidengrau / ca. RAL 7044

1326 470440

Pastellviolett / ca. RAL 4009

1326 540090

Graubeige / ca. RAL 1019

1326 410190

Pastelltürkis / ca. RAL 6034

1326 560340

Beigegrau / ca. RAL 7006

1326 470060

Blassgrün / ca. RAL 6021

1326 560210

Verkehrsgrau / ca. RAL 7043

1326 470430
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, 
způsobu broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.

Sm
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Hansi  1362 055700

Sepp  1362 055705

Heidi  1362 055701 

Hias  1362 055706

Toni 1362 055702

Franz 1362 055707

Luis  1362 055703 Rosi  1362 055704

Sm
rk

Sm
rk

AROVA AQUA-ALPIN
Tradičně pozitivní | 1361

AROVA AQUA-ALPIN 
TREND
Moderně rustikální | 1362

POPIS

Arova Aqua-Alpin je ideální mořidlo na dřevěný nábytek v rusti-
kálním alpském stylu. Mořidlo pro jehličnaté dřeviny na bázi vody 
vytváří antický, výrazně pozitivní obraz moření, snadno se nanáší 
a může být přelakováno rozpouštědlovými i vodouředitelnými 
laky. Všechny barevné odstíny jsou vzájemně míchatelné a lze je 
v případě potřeby zesvětlit Arova Aqua-Alpin Farblos (bezbarvý) 
1361 400100.

OBLASTI POUŽITÍ

Speciální produkt na broušené, kartáčované, osekané, hrubě 
opracované jehličnaté dřevo jako např. smrk nebo jedle, pokud 
má být v jednom pracovním kroku dosaženo antického, výrazně 
pozitivního efektu. 

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

POPIS

S Arova Aqua-Alpin Trend je k dispozici dalších osm moderních rus-
tikálních odstínů. Již názvy barev slibují alpskou útulnost, kterou 
lze tímto mořidlem realizovat rychle a snadno i s novým dřevem v 
interiéru. Extrémně výrazný pozitivní efekt pro zvětralý, sluncem 
spálený vzhled horské chaty je nejlépe vidět na silně kartáčovaném 
(ocelí kartáčovém) smrkovém dřevu. Přelakovatelný přednostně 
hluboce matným (G5) rozpouštědlem a vodouředitelnými barva-
mi. Rustikální odstíny jsou všechny vzájemně míchatelné a lze je v 
případě potřeby zesvětlit pomocí Arova Aqua-Alpin Trend Farblos 
(bezbarvý) 1362 400100.

OBLASTI POUŽITÍ

Mořidlo na vodní bázi poskytuje zvětralý vzhled, výrazně pozi-
tivní obraz moření, nejlépe na silně kartáčovaném smrkovém 
dřevě. 

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Farblos (bezbarvý)

Adelboden 

St. Anton 

Schladming 

Wengen 

Gröden 

Sölden 

Chamonix 

Cortina 

1361 400100

1361 054740

1361 054741 

1361 054742 

1361 054743 

1361 054744 

1361 054745 

1361 054746 

1361 054747

Hansi

Heidi

Toni

Luis

Rosi

Sepp

Hias

Franz

1362 055700

1362 055701

1362 055702

1362 055703

1362 055704

1362 055705

1362 055706

1362 055707

BAREVNÉ ODSTÍNY STARÉHO DŘEVA

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY DLE VZORNÍKU

Arova Aqua-Alpin Trend 

VYDATNOST
6 – 8 m2/l

VYDATNOST
3 – 5 m2/l

Adelboden  1361 054740

Sölden  1361 054745 

St. Anton  1361 054741 

Chamonix  1361 054746 

Schladming 1361 054742 

Cortina 1361 054747

Wengen  1361 054743 Gröden  1361 054744 
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, způsobu 
broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.
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AROVA AQUA-STYLE
Vyvážený | 1336

POPIS

Pokud hledáte obzvlášť rovnoměrný, elegantní obraz moření 
v trendových barvách, Arova Aqua-Style je ten pravý produkt. 
Toto mořidlo na vodní bázi na listnaté dřeviny se světlostálými 
barvícími látkami v kombinaci s mikronizovanými pigmenty 
dodává plochám výjimečně hladký a rovnoměrný efekt moření. 
Přelakovatelné nábytkovými laky na bázi vody i rozpouštědel. 
Trendové barevné odstíny jsou navzájem míchatelné a v pří-
padě potřeby ředitelné Arova Aqua-Style Farblos (bezbarvý) 
1336 400100. 

OBLASTI POUŽITÍ

Pro jemnopórovité listnaté dřeviny, jako např. javor, buk, bříza, 
olše, má-li být dosažený obzvláště rovnoměrný obraz moření. 
Přelakovatelné vodouředitelnými i rozpouštědlovými laky.

BAREVNÉ ODSTÍNY

Farblos (bezbarvý)

London

Paris

Mailand

Hamburg

Wien

Berlin

Tokio

Rom

Barcelona

Madrid

1336 400100

1336 040001

1336 040002

1336 040003

1336 040004

1336 040005

1336 040006

1336 040007

1336 040008

1336 040009

1336 040010

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY DLE VZORNÍKU

Sandeiche  1337 055800

D
ub

Steineiche  1337 055801 Alteiche  1337 055802 Sumpfeiche  1337 055803 Mooreiche  1337 055804

Arova Aqua-Style Trend

Sandeiche  1337 055800

Steineiche  1337 055801

Alteiche  1337 055802

Sumpfeiche  1337 055803

Mooreiche  1337 055804
*Použití pouze na dubu.

ELEGANTNÍ ŠEDÉ TÓNY NA DUBU*

AROVA AQUA-STYLE 
TREND
Elegance na dubu | 1337

POPIS

Arova Aqua-Style Trend je tou správnou volbou pro stylovou úpra-
vu dubu. Charakteristická textura dřeva je elegantně zvýrazněna 
moderními šedými tóny. Toto dodává plochám výjimečně hladký 
a rovnoměrný efekt moření. Přelakovatelný vodouředitelnými 
i rozpouštědlovými nábytkovými laky. Všechny barevné odstíny 
jsou navzájem míchatelné a v případě potřeby ředitelné Arova 
Aqua-Style Farblos (bezbarvý) 1336 400100. 

OBLASTI POUŽITÍ

Mořidlo na vodní bázi pro rovnoměrný, elegantní obraz moře-
ní v moderních odstínech šedé. 

VYDATNOST
cca 8 m2/l

VELIKOST BALENÍ 
0,9 l, 4 l

VELIKOST BALENÍ 
0,9 l, 4 l

VYDATNOST
6 – 8 m2/l

Berlin  1336 040006 Tokio  1336 040007 Rom 1336 040008 Barcelona  1336 040009 Madrid  1336 040010

Barcelona  1336 040009

London 1336 040001

Rom  1336 040008

Paris  1336 040002

Tokio  1336 040007

Mailand  1336 040003

Paris  1336 040002

Hamburg  1336 040004

Berlin  1336 040006

Wien 1336 040005
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, způsobu 
broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.

Sm
rk

Sm
rk

AROVA WACHSBEIZE
Pocit vosku | 11770 ff

POPIS

Vodouředitelné voskové mořidlo na jehličnaté dřeviny na bázi 
syntetických barviv v kombinaci s včelím voskem a speciálním 
voskem na dosažení vodoodpudivých povrchů. Dodává plochám 
sametový nádech a výrazně pozitivní obraz moření.

Všechny barevné odstíny jsou navzájem míchatelné a v případě 
potřeby je možné je zesvětlit Arova Wachsbeize Farblos (bezbar-
vý) 11770.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Rovnoměrný pozitivní obraz
• Odpovídající barevné odstíny
• Sametový lesk po překartáčování
•  Není určeno k přelakování - voskování po kartáčování 

zvyšuje ochranu povrchu

OBLASTI POUŽITÍ

•  Speciální produkt pro broušené, kartáčované, sekané, hrubě op-
racované a hoblované jehličnaté dřeviny jako je např. smrk nebo 
jedle, pokud je požadováno dosažení pozitivního obrazu moření 
v jednom kroku bez nutnosti dalšího přelakování.

•  Ideální pro obklady stěna a stropů, stejně jako málo namáha-
ného nábytku. 

• Není vhodný na úpravu sedacích a stolových ploch.

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Farblos (bezbarvý)

Fichte gedämpft

Fichte alt

Bergfichte

Fichte Lehm 

Waldfichte

Fichte gekocht

Fichte gelaugt

11770

11771

11772

11773

11774

11775

11776

11777

VYDATNOST
6 – 8 m2/l

Fichte gekocht  11776

Bergfichte  11773Fichte gedämpft 11771

Fichte gelaugt 11777

Fichte Lehm 11774

Waldfichte  11775

Fichte alt 11772
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Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný odstín závisí na použité dřevině, způsobu 
broušení, množství nánosu mořidla a přelakování příslušným lakem.

AROVA RUSTICA
Klasická antika | 10001 ff

POPIS

Pro hrubopórovité dřeviny je Arova Rustica specialistou na živé 
odstíny s výrazně rustikálním zvýrazněním pórů. Rozpouš-
tědlové mořidlo připravené k použití, vyvinuté na bázi mikro-
nizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními světlostálými 
barvivy pro zvýraznění pórů.

Všechny barevné odstíny jsou vzájemně míchatelné a v případě 
potřeby zesvětlitelné ADLER Konzentrationsregler 90315. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Nedochází k výraznému zvedání dřevních vláken
• Velmi dobrá světlostálost
• Bez aromatických rozpouštědel
• Po nástřiku se mořidlo vytírá
• Přelakovatelné rozpouštědlovými i vodouředitelnými laky

OBLASTI POUŽITÍ

Na moření hrubopórovitých listnatých dřevin jako např. dub, 
jasan, mahagon atd., pokud se má docílit rustikálního obrazu 
moření se zvýrazněnými póry. 

VELIKOST BALENÍ 
0,9 l, 4 l

VYDATNOST
cca 8 m2/l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Ligurien

Navarra

Abruzzen

Lombardei

Katalonien

Kastillien

Andalusien

Kalabrien

Apulien

Galicien

Toskana

Piemont

Umbrien

10001

10002

10003

10004

10005

10006

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

Ligurien 10001

Kastillien 10006

Toskana 10011

Navarra 10002

Andalusien 10007

Toskana 10011

Abruzzen 10003

Kalabrien 10008

Piemont 10012

Lombardei 10004

Apulien 10009

Piemont 10012

Katalonien 10005

Galicien 10010

Umbrien 10013

D
ub

D
ub

D
ub

M
ah

ag
on

M
ah

ag
on
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D
ub

D
ub

D
ub

Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný efekt závisí na použitém dřevě, stupni 
broušení, množství naneseného mořidla a laku.

AROVA SPRITZBEIZE
Jemné zvýraznění pórů | 10901 ff

POPIS

Jasné, moderní barevné odstíny, jednoduché zpracování a rychlé 
schnutí: to jsou důvody, proč se Arova Spritzbeize těší velké obli-
bě. Rozpouštědlové mořidlo připravené k použití na bázi mikro-
nizovaných pigmentů v kompinaci se speciálními světlostálými 
barvivy pro dosažení výrazné kresby pórů a elegantního obrazu 
moření.

Všechny barevné odstíny jsou vzájemně míchatelné a v případě 
potřeby zesvětlitelné ADLER Konzentrationsregler 90318.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Nedochází  k výraznému zvedání dřevních vláken
• Velmi dobrá světlostálost díky speciálním barvivům a pigmen-

tům
• Rychlé schnutí
• Mořidlo se nemá vytírat
• Bez aromatických rozpouštědel
• Přelakovatelné rozpouštědlovými i vodouředitelnými laky

OBLASTI POUŽITÍ

Na moření hrubopórovitých listnatých dřevin jako např. dub, ja-
san, mahagon atd., pokud se má docílit obrazu se zvýrazněnými 
póry. 

VELIKOST BALENÍ 
0,9 l, 4 l

BAREVNÉ ODSTÍNY

Weiß (bílý)

Hanf

Olive

Schilf

Palisander

Honig

Rustikal

Kognak

Maron

Mahagonibraun

Tabak

Mahagonirot

Schwarz (černý)

10901

10902

10903

10904

10905

10906

10907

10908

10909

10910

10911

10912

10913

VYDATNOST
cca 8 m2/l

Weiß (biely) 10901

Honig  10906

Tabak  10911

Hanf  10902

Rustikal  10907

Mahagonirot  10912

Olive 10903

Kognak  10908

Schwarz (čierny)  10913

Schilf  10904

Maron  10909

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905

m
ah

ag
ón

or
ec

h

m
ah
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ón du

b
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ADLER NEOSOL
S důrazem na jemnost pórů | 11400 ff

POPIS

Rozpouštědlové mořidlo na bázi světlostálých barviv pro zářivé 
odstíny, nezvýrazňující póry, vhodné pro použití na listnaté 
dřeviny. Na zředění, příp. zesvětlení můžeme použít buď AD-
LER Neosol Farblos 11400 (s obsahom rozpouštědel), nebo 
vodu. Základní mořidla se můžou vzájemně míchat a v případě 
potřeby – stejně jako standardní odstíny (hotová mořidla) – jsou  
ředitelná ADLER Neosol Farblos 11400 nebo vodou až do poměru 
směsi maximálně 1:30.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Přelakovatelné laky na bázi vody i rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ

Používá sa na moření jemně a hrubopórovitých listnatých 
dřevin, pokud je požadovaný vzhled s výrazným odstínem a bez 
zvýraznění pórů. ADLER Neosol se doporučuje hlavně na dřeviny 
jako je buk, javor, ořech, třešeň, bříza, olše, hruška, dub.

VELIKOST BALENÍ
1 l, 5 l

VYDATNOST
8 m2/l

S třemi základními mořidly Gelb (žluté), Rot (červené) a Schwarz 
(černé) je možné namíchat širokou škálu zářivých zemitých 
odstínů mořidla Neosol.

BAREVNÉ ODSTÍNY

ZÁKLADNÍ ODSTÍNY

Basisbeize Gelb
základní odstín žlutý

Basisbeize Rot
základní odstín červený

Basisbeize Schwarz
základní odstín černý

Farblos
(Neosol bezbarvý)

voda (pitná kvalita)

11401

11402

11403

11400

STANDARDNÍ ODSTÍNY

ZESVĚTLOVACÍ PROSTŘEDKY

Jupiter

Mars

Neptun

Venus

Saturn

11405

11406

11407

11408

11409

Všechny dostupné barevné odstíny jsou pouze orientační. Výsledný barevný 
efekt závisí na použitém dřevě, stupni broušení, množství naneseného 
mořidla a laku.

Basisbeize Gelb  11401
základní odstín žlutý

Basisbeize Rot  11402
základní odstín červený

Basisbeize Schwarz  11403
základní odstín černý

Jupiter 11405

Jupiter 11405

Jupiter 11405

Mars  11406

Mars  11406

Mars  11406

Neptun 11407

Neptun 11407

Neptun 11407

Venus 11408

Venus 11408

Venus 11408

Saturn 11409

Saturn 11409

Saturn 11409

bu
k

bu
k

bu
k

bu
k

ze
sv

ět
le

ní
 1

:3
0

ze
sv

ět
le

ní
 1

:5

Basisbeize Gelb 11401 45 dílů 15 dílů 20 dílů 35 dílů 30 dílů
Jupiter Mars Neptun Venus Saturn

Basisbeize Rot 11402 35 dílů 65 dílů 30 dílů 30 dílů 15 dílů
Basisbeize Schwarz 11403 20 dílů 20 dílů 50 dílů 35 dílů 55 dílů
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ADLER LEGNOFIX
Geniální fixace | 12099

POPIS

Olejované povrchy v domácnosti jsou stále populárnější a jsou 
součástí moderního života. Barevné provedení olejovaných a 
voskovaných povrchů bylo doposud problematické: V této oblas-
ti nyní nabízí společnost ADLER nová řešení a možnosti. Roztok 
na vodní bázi, připravený pro použití, váže barviva na dřevní 
vlákna (bez ohledu na to, zda se jedná o vodouředitelná nebo 
rozpouštědlová mořidla), a tímto způsobem je fixuje. Tímto se 
zabrání pozdějšímu uvolňování při povrchových úpravách, které 
netvoří film, jako např. u olejů a vosků. Mořené plochy tak získáva-
jí větší odolnost vůči vodě.

Díky tomu mohou být olejované nebo voskované povrchy mořeny 
v mnoha barevných odstínech bez dalších problémů. Avšak celko-
vá odolnost olejovaných nebo voskovaných ploch zůstává stejná 
nebo dokonce mírně vylepšená.
Povrchy ošetřené ADLER Legnofix se mohou dále upravit vhodný-
mi oleji nebo vosky..

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Fixace mořidla na bázi vody
• Připravené k použití
• Nanášení přímo na proschnuté mořidlo (cca 2 - 3 hodiny)
• Vynikající odolnost vůči vodě díky speciálním aditivům

OBLASTI POUŽITÍ

• Speciálně pro standardní mořidla ADLER na vodní bázi - v jed-
notlivých, pro tyto mořidla doporučených oblastech použití.

• Použití je možné také u rozpouštědlových standardních ADLER 
mořidel v jednotlivých, pro toto moření doporučených oblas-
tech. 

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l

ADLER PATINABEIZE
Bezbarvé | 10310

POPIS

Bezbarvé základní mořidlo na bázi rozpouštědel bylo speciálně 
vyvinuto pro namíchání patinových mořidel. Smícháním s ba-
revným koncentrátem ADLER Solva-Tint jako barvící složkou lze-
jednoduchým způsobem vytvořit požadované odstíny.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• Nové mořidlo umožňuje do značné míry volnost v patinování
• Rychlé schnutí
• Excelentní rozliv
• Možnost použít na systémy na vodní i rozpouštědlové bázi 

OBLASTI POUŽITÍ

Oblast použití ADLER Patinabeize spočívá především v dosažení 
různých efektů, jako je např. patina. Ale také pro „speciální efek-
ty“, technikou pomocí šablony nebo při vyrovnávání barevných 
rozdílů při lakování nábytku a interiérových dřevěných dílců.

VELIKOST BALENÍ 
1 l, 5 l
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PRÉMIOVÝ SERVIS JAKO VAŠE
PŘIDANÁ HODNOTA!
O ADLER-Werk je známé, že každá plechovka, která opustí závod, 
je zkontrolovaná, a splňuje tak nejvyšší standardy kvality. Kromě 
revolučních produktů, které umožňují efektivnější povrchovou 
úpravu, nabízí ADLER také nadstandardní služby, které vám us-
nadní každodenní práci.

OD „A“ PO „Z“

A jako aplikační technika (AWETA) 
V našem zkušebním středisku (AWETA) máme nejmodernější la-
kovací zařízení. Umíme tak každému zákazníkovi ušít přímo na 
míru inovativní a individuální řešení pro racionální povrchovou 
úpravu.

C jako Coloristik = koloristika.   
Naše koloristika Vám pomůže při výběru různých barevných 
odstínů. Měření a barevné receptury pro zákazníky nebo vytváření 
speciálních odstínů - tým ADLER koloristiky Vám rád pomůže.

D jako dodání produktu.
Garantujeme Vám nejrychlejší dodání produktu ze Schwa-
zu a nebo z jednoho z našich servisních středisek v Rakousku, 
Německu, v České republice, na Slovensku a z ostatních zemí, ve 
kterých má ADLER svoje obchodní zastoupení..

E jako Empírie = zkušenost
Značka ADLER představuje desítky let zkušeností v oblasti výzku-
mu a vývoje mořidel a nábytkových laků. Z našeho know-how a 
komplexních aplikačních znalostí profitují i naši zákazníci.

 

F jako Flexibilita.
Jako nezávislý rodinný podnik s působením na evropském trhu 
jsme o krok napřed před konkurencí - hlavně z hlediska flexibility.

K jako Kooperace.
S našimi obchodními partnery a zákazníky sdílíme spravedlivé 
partnerství. Budujeme dlouhodobé, pevné vztahy.

P jako Potřeby zákazníka.
Naším cílem je uspokojit vaše potřeby a hledat pro Vás indivi-
duální řešení.           

Š jako Školení.   
V našem školícím středisku ADLER nabízíme vzdělávací programy 
pro stolaře. Při jejich sestavování respektujeme požadavky a přání 
našich zákazníků.

T jako Technický servis.
Technicky vyškolený personál Vám dokáže podat pomocnou ruku 
v každé situaci. Je k dispozici na telefonu a vždy od nich dostanete 
adekvátní radu. Osobní přístup k zákazníkovi je pro ADLER velmi 
důležitý. Známe naše zákazníky a umíme jim navrhnout opti-
mální a individuální produktová řešení.

Z jako Zákaznicá spokojenost. 
Pouze v případě, že jsou spokojení naši zákazníci, jsme spokojení i 
my. Spokojenost zákazníka je pro ADLER nevyšší prioritou.

Prémiové produkty - Prémiový servis

PRODUKT OBJ. ČÍSLO VELIKOST BALENÍ VYSVĚTLIVKY

Antikpatina 10570 ff 750 ml, 5 l
Pigmentovaná lazura na alkoholové bázi pro dosažení  
patinového efektu.

Dirty-Effekt 12051 ff 750 ml, 4 l Pigmentovaná lazura na vodní bázi k dosažení 
starého efektu („špinavého efektu“).

Porentinktur 12040 750 ml, 5 kg
Pórová tinktura na vodní bázi pro vytvoření
vápenatých ploch příp. dosažení zabarvení pórů
hrubopórovitých dřevin krycím způsobem. 

Aqua-Tint 89051 250 ml
Barvící koncentrát na zbarvení vodouředitelných
nábytkových laků, dobrá světlostálost a vysoký jas.

Solva-Tint 89601 250 ml
Barvicí koncentrát na míchání patinovacích mořidel a na
zabarvení rozpouštědlových laků; s dobrou světlostálostí 
a vysokým jasem.

Bleichaktivator 82490 1l-Polyflasche
Aby se aktivovala reakce bělení, používá se ve spojení s 35% 
peroxidem vodíku; bez zápachu.

PŘÍDAVNÉ PRODUKTY K MOŘIDLŮM
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

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 doko-

nalých nátěrových systémů na různé druhy povrchů.

Se smyslem pro lak - s barou v krvi.
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