ADLER

PRE STÁLU KRÁSU DREVA.
Prirodzene lakované plochy
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Masívne drevo, matné povrchy, zemité farby
a ušľachtilý Design - to je súčasný trend v bývaní. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia hrajú popri prirodzenej optike a haptike
významnú úlohu v modernej výstavbe interiéru.
Ale prírodné drevené povrchy musia zostať
dennodenne krásne. S produktami ADLER sú,
a preto sú označované pečaťou kvality „Protected by ADLER“. V každodennom živote test
ukazuje, ako reagujú rôzne ošetrené drevené
povrchy a aké sú rozdiely medzi neošetrenými,
olejovanými alebo voskovanými a lakovanými
drevenými povrchmi. Pod známkou kvality
„Protected by ADLER“ ostanú dlho krásne.

DOBRÉ DÔVODY PRE
ADLER- POVRCHY
3	odolnosť
3	perfektná ochrana
3	rôzne vyhotovenia
3	dodávajú zdravú vnútornú klímu
3	neobsahujú ťažké kovy
3	sú odolné voči potu a slinám
3 jednoduchá starostlivosť
3	dlhotrvácna krása dreva

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22 · T. + 43/ 5242/6922-0 · Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com
ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308

04-2015

DREVENÉ POVRCHY:
SAMOZREJME ÁNO,
ALE NECHRÁNENÉ NIE

ADLER – pečať kvality zaručuje, že váš nábytok je upravený prémiovými
produktami šetrnými k životnému prostrediu. Výsledok: prirodzene chránené a upravené plochy. Pri správnej ochrane vás budú tešiť veľa rokov.
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NEOŠETRENÉ
DREVENÉ POVRCHY

VIETE, ŽE …
… NEOŠETRENÉ POVRCHY
... nemajú žiadnu ochranu voči nečistotám

Neošetrené plochy nie sú chránené.
Nečistoty ihneď preniknú do dreva, spôsobujú škaredé škvrny, ktoré sa nedajú
odstrániť. Robia nábytok neatraktívnym
a rýchlo opotrebovaným. Fotka z testovacieho laboratória ADLER jasne poukazuje
ako veľmi škodí, neošetreným dreveným
povrchom, denné používanie.

... sú obzvlášť citlivé
... ich čistenie je obmedzené
... menia farebnosť – žltnutie, šedivenie
... sú veľmi rýchlo opotrebované

OLEJOVANÉ A
VOSKOVANÉ
DREVENÉ POVRCHY
ADLER Legno oleje a vosky sú vhodnou alternatívou. Ale drevené plochy ochránia
len čiastočne. Prenikajú hlboko do dreva,
póry zostávajú otvorené. Drevo tak vyzerá ako neošetrené, čo aj cítiť na dotyk.
Okrem toho viac zvýraznia štruktúru a
farbu dreva. Olejované alebo voskované
drevené povrchy musia byť pravidelne
udržiavané, aby zostali trvalo krásne.

VIETE, ŽE …
... OLEJOVANÉ A VOSKOVANÉ PLOCHY
... sa skladajú z väčšej časti z prírodných
surovín
... dodajú prirodzený vzhľad dreva na
pohľad aj dotyk
... umožňujú drevu dýchať
... sa príležitostne prebrúsia a naolejujú
... znamenajú vyššie výdavky na údržbu
a renováciu
... ponúkajú iba obmedzenú ochranu

VIETE, ŽE …

LAKOVANÉ
DREVENÉ POVRCHY

... LAKOVANÉ POVRCHY

Lakované povrchy zabezpečujú optimálnu ochranu dreva a robia ho odolným.
Je jedno či PUR laky alebo laky na vodnej
báze, oba garantujú zvýšenú odolnosť
voči chemickému a mechanickému zaťaženiu. Doteraz však nebolo možné lakovaním zachovať, opticky a aj na dotyk,
matný charakter a prirodzený vzhľad
dreva. S novovyvinutým ADLER PURNaturmatt alebo ADLER PUR-Antiscratch
HQ G5 je to iné. Tento lak je v absolútnom
súlade s trendom smerom k prirodzeným
povrchom – bez zrieknutia sa maximálnej ochrany.



... ponúkajú optimálnu ochranu pred
znečistením a žltnutím
... sa ľahko udržujú
... sa ľahko čistia
... prostredníctvom nových technológii
zabezpečia prirodzený a matný charakter
dreva
... po dlhé roky zostanú krásne

protected by

