Povrchové úpravy oken
PRODUKTOVÝ KATALOG
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Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi
Roční produkce
22 000 tun

KDO PRACUJE S LÁSKOU,
NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ
100 % klimaticky
neutrální výroba1

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742

Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou
pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná
ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky
pravidelně podrobuje přísným kontrolám.

2

Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni

1 Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu
na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise,
které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné,
kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných
certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

Povrchové úpravy oken ADLER jsou založeny na bohatých
zkušenostech a odborných znalostech v ochraně dřeva proti
extrémním klimatickým podmínkám v prostředí Alp. Dokonale vyladěné vodou ředitelné systémy povrchové úpravy
v kombinaci s nejnovějšími technologiemi poskytují maximální stabilitu, odolnost a dlouhou životnost. Trvale krásný
vzhled se snadnou údržbou, dlouhou životností a udržitelnou
kvalitou významně přispívá i k ochraně životního prostředí.

PRÁVO
NA BUDOUCNOST
Životní prostředí

S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně,
zodpovědně a úspěšně:
→ Protože budete již dnes připraveni na stále
rostoucí zákonné požadavky.
→ Protože stále více zákazníků požaduje
ekologické a udržitelné výrobky.
→ Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné
výrobní procesy ve vaší společnosti.
→ Protože aktivně chráníte životní prostředí
a klima, a tedy i budoucnost,
kterou stojí za to žít.

Nejudržitelnější systémy
v produktové řadě ADLER najdete pod značkou udržitelnosti
green. Při vývoji se ADLER opírá
o cíle udržitelného rozvoje OSN,
které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty
jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní
prostředí, zdraví & bezpečnost
a životnost. Pouze produkty,
které mají pozitivní hodnocení
ve všech těchto třech oblastech,
jsou označeny ADLER značkou
udržitelnosti green.

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC

Zdraví &
bezpečnost
bez přidání škodlivých
a alergenních látek
zdraví neškodné zpracování

Životnost
dlouhá životnost
vysoká odolnost

© ATP/BAUSE

stabilita barevného odstínu
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Speciální vlastnosti

Lazurovací PÚ 1

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Finatop 40 a
Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60

Optimální ochrana a ošetření
celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intermedio.

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60

Nejlepší volba u jehličnatých
dřevin bohatých na pryskyřici,
nejlepší plnivost u dřevin
s výraznými póry.

Lazurovací PÚ 2

Lazurovací PÚ 3

VYSOCE TRANSPARETNÍ
NA BÁZI
OLEJE

DŘEVĚNÁ OKNA

Lazurovací PÚ 4

Vysoce transparentní
PÚ 1

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Top L

Poskytuje tvrdým, listnatým
dřevinám nejlepší ochranu před
povětrnostními vlivy s pěkně
vykreslenými póry.

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Top M

Vysoká UV ochrana proti
slunečnímu záření díky ochranným prostředkům na bázi
nanotechnologie.

Vysoce transparentní
PÚ 2

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Sealer SQ
Aquawood Ligno+ Top M

Vysoká UV ochrana proti sluneč.
záření díky prostředkům na bázi
nanotechnologie. Nejlepší vzhled
na jehličnatých dřevinách bohatých na pryskyřici.

Olejová PÚ 1

Aquawood Primo A1–A6
2 x Aquawood Lärchenöl TQ

Tenkovrstvý systém pro
přirozený vzhled dřeva.

Krycí PÚ 1

KRYCÍ

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Top L

Prémiová ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové
technologii. Vynikající přilnavost,
pevnost a chemická odolnost.

Krycí PÚ 2

Krycí PÚ 3

Aquawood Primo A2 Bílý
Aquawood Intercare FlowQ
Aquawood Covatop XT 20 a
Aquawood Covapro 20 | 40

Optimální ochrana a ošetření
celého povrchu díky máčecí
mezivrstvě Aquawood
Intercare FlowQ .

Aquawood Primo A2 Bílý
Aquawood Intercare ISO a
Aquawood Intercare SQ
Aquawood Covatop XT 20 a
Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Izolace pryskyřice
a extraktivních látek
dřeva s vysokou plnivostí.

Aquawood Primo A2 Bílý
Aquawood Diamond Sealer D
Aquawood Diamond Top D

Prvotřídní ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové
technologii s vynikající odolností
proti krémům a tukům.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu
a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy jednotlivých produktů jsou k dispozici na webové stránce www.lakyadler.cz.
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L AZUROVACÍ

Produkty

NA BÁZI
OLEJE

Povrchová úprava

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

L AZUROVACÍ

PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Povrchová úprava

Produkty

Speciální vlastnosti

Lazurovací PÚ 5

Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Natureffekt

Odolné, matné a přirozené
povrchy.

Lazurovací PÚ 6

Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Natureffekt

Speciálně pro dřeviny
s výraznými póry a vysokým
obsahem pryskyřice.

Lazurovací PÚ 7

Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Nativa

Přirozené hluboce matné povrchy,
které působí jako neošetřené.

Lazurovací PÚ 8

Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Nativa

Speciálně pro dřeviny
a výraznými póry a vysokým
obsahem pryskyřice.

Olejová PÚ 2

Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Lärchenöl SQ

Matné, přirozeně
působící povrchy.

Systém ADLER|MIX nabízí ještě větší rozmanitost barevných odstínů.
Označené výrobky lze individuálně tónovat.

Dřevina

Smrk

Nebezpečí
LAZUROVACÍ
KRYCÍ
Třída
Možný
zbarvení
odolnosti dle
výron
kvůli
POVRCHOVÁ POVRCHOVÁ
DIN EN 350-2 pryskyřice extraktivním
ÚPRAVA
ÚPRAVA
látkám ve dřevě

4

x

Borovice

3–4

xx

Modřín

3–4

xx

Oregon*

3

xx

Hemlock

4

Dub*
Meranti*

VYSOCE
LAZUROVACÍ
TRANSOLEJOVÁ
POVRCHOVÁ
PARENTNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA NA
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
DŘEVOHLINÍK
ÚPRAVA

1, 2, 3

1, 2, 3

1

1, 2

5, 6, 7, 8

x

1, 2, 3

1, 2, 3

1

1, 2

5, 6, 7, 8

x

2, 4

2, 3

2

1, 2

6, 8

1, 2, 3

2, 3

1

1, 2

6, 8

x

1, 2, 3

1, 2, 3

1

1, 2

5, 6, 7, 8

2–3

xx

2, 4

2, 3

2

2

6, 8

2–4

x

2, 4

1, 2, 3

-

-

6, 8

Mahagoni*

2

xx

2, 4

2, 3

-

-

6, 8

Accoya*

1

x

1, 2, 3

2, 3

-

-

6, 8

xx = pravděpodobné | x = možné

* U certifikovaných, vysoce odolných dřevin a při odpovídající konstrukční ochraně (třídy použití 3.1 a 2) může být dle normy DIN 68800 v případě

požadavku upuštěno od chemické ochrany dřeva. V takovém případě je nahrazen přípravek Aquawood Primo přípravkem Aquawood TG.
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VRCHNÍ VRSTVA

© FENSTER MERSCH

INOVATIVNÍ OCHR ANNÉ TECHNOLOGIE
V 3-VRSTVÉ SKL ADBĚ POVRCHOVÉ ÚPRAV Y

MEZIVRSTVA

OCHRANA PROTI
VLIVŮM POČASÍ 3

IMPREGNACE

VODOODPUDIVÝ
EFEKT 2
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PROMOTÉR
MOKRÉ
ADHEZE 1

ODRÁŽÍ
INFRAČERVENÉ
ZÁŘENÍ 3

ČISTÍCÍ EFEKT
SUPER-CLEAN 3

ZABRAŇUJE
ZNEČIŠTĚNÍ 2
POHLCOVAČ
RADIKÁLŮ 2

ŠPIČKOVÁ
ABSORPCE
UV ZÁŘENÍ 1

STABILIZACE
LIGNINU 1

ODOLNOST
VŮČI DŘEVOKAZNÝM
HOUBÁM 3

PRODYŠNÁ 2

CERTIFIKOVANÁ
OCHRANA
DŘEVA 1

3

3

3

3

Chrání před mechanickými poškozeními v
důsledku krupobití,
deště a sněhu

Chrání proti přehřívání
nátěru i podkladového materiálu

Snižuje
přilnavost prachu
a nečistot

Chrání
před napadení
plísněmi

2

2

2

2

Zabraňuje
akumulaci a
absorpci vody

Chrání před
zkřehnutím nátěrové
struktury

Izoluje extraktivní
látky a pryskyřice
dřeva

Stará se
o efektivní
provětrávání

1

1

1

1

Zamezuje ztrátě
přilnavosti při
vlhkých podmínkách

Chrání dřevo před
změnou odstínu nebo
ztrátou sytosti barvy

Zabraňuje
rozkladu ligninu

Chrání optimální měrou
před modráním a dřevokaznými houbami

VODA

OHEŇ

ZEMĚ

VZDUCH

IMPREGNACE
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© KATZBECK FENSTER & TÜREN

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

IMPREGNACE
AQUAWOOD PRIMO A1–A6

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

AQUAWOOD PRIMO TG

AQUAWOOD PRIMO TG WF

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certifikovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva a nabízí
nejlepší ochranu proti plísním a dřevokazným houbám
podle ÖNORM B 3803 nebo DIN 68800-3. Zabarvení je
dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních pigmentů
oxidu železa, které zároveň přispívají k celkové ochraně
profilu před UV zářením. Impregnace spolehlivě sjednocuje podklad v případě nerovnoměrné savosti, což
je zvláště rozhodující u měkkých dřevin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy životního
prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena.

Tato impregance působí jako dlouhodobá ochrana
přirozeného a svěžího vzhledu dřevěných oken z lokálních jehličnatých dřevin, aktivně proniká do buněčné
struktury dřeva a stabilizuje lignin. Kromě toho zaručuje chemickou ochranu proti zamodrání a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3.
Poskytuje perfektní přilnavost za mokra.

Díky perfektně koordinované velikosti nanočástic
je u této impregnace dosaženo zvláště dobré stékavosti a současně dobré schopnosti penetrace. Hodí se
zejména pro listnaté dřeviny jako např. dub, případně
na jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice.
Svými biocidními účinky působí Aquawood Primo TG
preventivně proti modrání a napadení plísněmi.
Barevné odstíny jsou dosaženy přídavkem vysoce
kvalitních pigmentů oxidů kovů, které zároveň
přispívají k UV ochraně celého povrchu.

Vodou ředitelná máčecí impregnace se vyznačuje velmi
dobrou stékavostí na tvrdých a měkkých dřevinách, a je
proto ideální i na listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě. Máčecí impregnace
(TG) bez obsahu účinných látek pro chemickou ochranu
dřeva (WF) je vyrobena bez obsahu biocidních látek na
ochranu proti zamodrání a dřevokazným houbám.

+ perfektní přilnavost za mokra
+ velmi dobré sjednocení podkladu a ochrana proti
UV záření
+ optimální stékavost
+ bez obsahu propikonazolu
Aquawood Primo A1– A6 přesvědčí díky chemické
ochraně dřeva, optimálnímu sjednocení podkladu,
velmi dobré ochraně proti UV záření a perfektní
přilnavosti za mokra.
Číslo produktu
Báze W30
Báze W40
Bezbarvý
Bílý

5451 000030
5451 000040
5451 000200
5452 050000

Balení

4 l | 22 l | 120 l

+
+
+
+
+

zachovává přirozený vzhled jehličnatého dřeva
stabilizuje lignin
aktivně zasahuje do buněčné struktury dřeva
optimální stékavost
bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je nejlepší způsob, jak
ochránit moderní dřevohliníková okna, a přitom
dlouhodobě zachovat jejich přirozený vzhled.
Číslo produktu 5451 065979
Balení
5 l | 25 l | 100 l

+ vynikající stékavost
+ výborná schopnost penetrace díky fázové
technologii polymerů
+ vhodný zejména na méně nasákavé dřeviny
+ perfektní přilnavost za mokra
Aquawood Primo TG nabízí vynikající stékavost
a je zvlášť vhodný na rezistentní druhy dřevin,
jako např. dub nebo meranti.
Číslo produktu
Báze W30
5461 000030
Báze W40
5461 000040

+
+
+
+

vynikající stékavost
vhodný zejména na méně nasákavé dřeviny
perfektní přilnavost za mokra
bez obsahu účinných biocidních látek

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné
biocidní látky a je obzvláště vhodný pro listnaté
dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny
s vysokým obsahem pryskyřice.
Číslo produktu
Báze W30
5462 000030
Báze W40
5462 000040
Balení

Balení

4 l | 22 l | 120 l

4 l | 22 l | 120 l

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.
Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo A1–A6 a Aquawood Primo A1 H/A.
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Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo TG a Aquawood Primo TG WF.
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© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER

AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Díky aplikaci máčením nebo poléváním může tato
mezivrstva proniknout do všech částí okenního
profilu, včetně konstrukčních spojů a otvorů. Tím se
zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti do dřeva. Díky
vysokému obsahu sušiny dokonale ochrání i místa
v drážkách, vývrtech i rohových spojích.

Vodou řiditelná bezbarvá mezivrstva přesvědčí
vynikající ochranou celého dílce proti vlhkosti.
Zajišťuje optimální odolnost vůči povětrnostním
vlivům a zároveň vysokou transparentnost. Krátké
časy schnutí, velmi dobrá stékavost a vysoká nelepivost po zaschnutí umožňují efektivní zpracování.
Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje probroušení
barevných máčecích impregnací, velmi dobře vniká
do pórů listnatých dřevin a dobře plní.

+ ošetření celého povrchu
+ optimální ochrana proti vlhkosti
+ zabraňuje přebroušení barevných máčecích
impregnací
Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvláště účinně
brání jakémukoliv pronikání vlhkosti do konstrukce
okna a zajišťuje kvalitní ochranu celého dílce.
Číslo produktu
AQW Intermedio DQ
AQW Intermedio DQ WF
Balení

MEZIVRSTVY
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5706 000200
5719 000200

25 kg | 120 kg

+
+
+
+

vynikající ošetření celého povrchu
dokonalá ochrana proti vlhkosti
vynikající vtékání do pórů
zabraňuje probroušení barevných
máčecích impregnací

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajícím
vnikáním do pórů, dokonalou ochranou proti
vlhkosti a delší životností.
Číslo produktu 5721 000200
Balení
25 kg | 120 kg

značka udržitelnosti green pro
AQW Intermedio DQ WF

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Intermedio DQ, DQ WF a Aquawood Intermedio FowQ.
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© CONNÉ VAN D’ GRACHTEN

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

© FENSTER MERSCH

MEZIVRSTVY
AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

AQUAWOOD INTERCARE ISO

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tato mezivrstva poskytuje perfektní vzhled a vysokou
plnivost, dokonce i u dřevin bohatých na pryskyřici,
jako modřín, anebo hrubopórovité druhy dřeva, jako
dub. Lze snadno aplikovat nástřikem na všechny druhy
dřeva bez výjimky, může být použita pro lazurovací
i krycí skladbu povrchové úpravy.

Tato dvousložková mezivrstva zvyšuje odolnost vůči
povětrnostním vlivům každé povrchové úpravy díky
vynikající ochraně vůči tekoucí vodě za současně vysoké paropropustnosti. I pro nasycený podklad nabízí až
o 100 % lepší přilnavost za mokra než běžné povrchové úpravy. Je vhodná zejména pro silně namáhané
části jako jsou okenice.

U krycích systémů povrchové úpravy dřevěných oken
zaručuje tato mezivrstva nejlepší izolační účinek,
vysokou trvalou pružnost a dobrou plnící schopnost.
Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel a absenci biocidních látek je tento stříkací plnič obzvláště
šetrný k životnímu prostředí.

Tato bílá mezivrstva pro krycí systémy, která vyniká
výbornou brousitelností a krátkým časem schnutí, je
optimálním řešením pro průmyslové výrobce oken.
Jejími silnými stránkami jsou perfektní odolnost vůči
povětrnostním vlivům, velmi dobré zpracování, stabilita, i vysoká plnící schopnost a vydatnost. Tento stříkací
plnič dokáže izolovat zabarvující extraktivní látky ve
dřevě a tím zajišťuje neměnný vzhled po mnoho let.

+ univerzální řešení stříkací mezivrstvy –
vše v jednom
+ izoluje dřevozbarvující extraktivní látky
+ lze použít na všechny druhy dřeva

+ nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
+ vynikající izolační účinek
+ extrémě dlouhá životnost

+ vysoká plnivost
+ vynikající izolace extraktivních látek
+ vysoká trvalá pružnost

S mezivrstvou Aquawood Intermedio Isogrip
přilne vrchní vrstva povrchové úpravy oken
dvakrát lépe než obvykle.

Mezivrstva Aquawood Intercare ISO boduje zejména
díky vysoké plnicí schopnosti a dobrému izolačnímu
účinku. Po finálním ošetření vrchní vrstvou tak
získáte perfektní dlouhodobě odolné povrchy.

Aquawood Intermedio ISO je díky bezbarvému
provedení vhodný pro všechny druhy povrchových
úprav a prokazatelně zvyšuje kvalitu celkové
povrchové úpravy.
Číslo produktu 5705 000200
Balení
5 kg | 25 kg | 120 kg

Číslo produktu 5714 000200
Balení
4 kg | 22 kg
Poměr míchání
100 hmotnostních dílů jedné vrstvy
AQW Intermedio Isogrip
5714 000200
7 hmotnostních dílů
ADLER Aqua-PUR-Härter
nebo
ADLER Aqua-Hardener PRO

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Intermedio ISO a Aquawood Intermedio ISOGRIP.

14

Číslo produktu 5503 050000
Balení
6 kg | 32 kg | 150 kg

+
+
+
+

výborná brousitelnost
optimální izolace extraktivních látek
velmi dobrá ochrana proti vodě
vysoká plnivost

Speciálně navržená pro průmyslovou výrobu oken:
Díky rychlému schnutí a vynikající brousitelnosti
představuje výrobek Aquawood Intercare SQ špičku
ve své kategorii.
Číslo produktu 5522 050000
Balení
5 kg | 25 kg | 120 kg

82220
8249 000210

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Intercare ISO a Aquawood Intercare SQ.
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© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© SCHREINEREI SCHNAUBELT

MEZIVRSTVY
AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

AQUAWOOD INTERCARE SH

Tato bílá polévací mezivrstva zajišťuje velmi dobrou
izolaci, plnivost a výbornou stohovatelnost v případě krycích skladeb povrchových úprav. V systému s
vrchní vrstvou Aquawood Covapro nebo Aquawood
Covatop Intercare FlowQ výrazně zlepšuje odolnost
vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně
proti vlhkosti. Vodou ředitelný systém povrchové
úpravy zajišťuje vynikající vtékavost do pórů a přináší tak dokonalý výsledek i u oken a vchodových
dveří ze dřeva z hrubopórovitých dřevin, jako je
např: meranti.

Aby byla dřevěná okna ještě odolnější a měla delší
životnost, je inovativní technologie „samoregenerace“
ADLER tím správným řešením. Jedinečné „samoregenerační“ schopnosti povrchu je dosaženo prostřednictvím speciálních mikrokapslí. Dojde-li k poškození
povrchu laku, např. poškrábáním nebo krupobitím,
kapsle prasknou, uvolní se transparentní vytvrzovací
činidlo ve formě kapaliny a poškození utěsní. Mechanické poškození sice zůstává viditelné, ale v dlouhodobém horizontu je povrch chráněn trvalým filmem.
Odlupování, puchýře nebo prosakování extraktivních
látek jsou proto minulostí. Produkt Aquawood Intercare SH poskytuje jedinečné řešení s reálnou přidanou hodnotou pro výrobce oken a pro jejich zákazníky.

+
+
+
+

výborná stohovatelnost
velmi dobrá izolace a plnivost
malé zvedání dřevních vláken
odolnost vůči povětrnostním vlivům díky
optimální ochraně proti vlhkosti
+ vynikající vtékání do pórů u meranti

SELF-HEALING-TECHNOLOGY

Krupobití způsobí na povrchové
úpravě oken pouze nepatrnou škodu.

Aquawood InterCare SH obsahuje miniaturní
mikrokapsle, které vlivem tohoto
mechanického zatížení prasknou.

+ první mezivrstva na dřevěná okna na světě
se samoregenerační schopností
+ není nutné mezibroušení
+ velmi dobrá trvalá elasticita a plnivost

Kapsle uvolní tekuté vytvrzovací činidlo,

Aquawood Intercare FlowQ ve skladbě povrchové
úpravy zaujme velmi dobrou izolací, plnivostí
a smáčením pórů.

Aquawood Intercare SH je první high-tech mezivrstvou, která umožňuje oknům se "samoregenerovat".

Číslo produktu 5521 050000
Balení
25 kg | 150 kg

Číslo produktu 5515 050000
Balení
25 kg | 120 kg

které utěsní poškození.

Povrch je uzavřen trvalým filmem
PATENTOVANÁ

a je chráněn před dalším poškozením.

SVĚTOVÁ
NOVINKA
Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Merkblatt Aquawood Intercare FlowQ a Aquawood Intercare SH.
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© TIMM-FENSTERBAU

© SCHALLERT WÜST ARCHITEKTEN / GUSTAV WILLEIT

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

LAZUROVACÍ
AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

AQUAWOOD FINATOP 40

Tato prodyšná silnovrstvá lazura se postará o elegantní vzhled dřeva a současně o vynikající odolnost vůči
povětrnostním vlivům. Zajistí v enormně krátkém čase
odolnost vůči vodě (žádné „prostoje“), je zcela vodotěsná
a dosahuje konečné odolnosti o 30 % rychleji.

Tento transparentní, pololesklý vrchní nátěr na vodní
bázi, vytváří díky inovativnímu ochrannému UV mechanismu maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům.
V kombinaci s rychlou a vynikající ochranou vody se
výrazně prodlužuje životnost dřevěných oken a vstupních dveří. Výsledný povrch zaujme díky lazuře Aquawood Finatop 40 transparentním vzhledem a současně
vylepšenou tvrdostí a optimální ochranou vůči mechanickým vlivům. Tato velmi kvalitní silnovrstvá lazura je
bez obsahu škodlivých účinných látek a je prodyšná.

+ extrémně rychlá odolnost vůči vodě
+ vysoká barevná stálost a dobrá plnivost
+ vysoká mechanická odolnost
Aquawood Finapro garantuje šetrnou a dlouhotrvající
ochranu proti povětrnostním vlivům.
Číslo produktu
Aquawood Finapro 15
Báze W30
5187 000030
Aquawood Finapro 20
Báze W30
5101 000030
Bílý
5101 063642
Aquawood Finapro 40
Báze W30
5135 000030

VRCHNÍ
VRSTVY
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Aquawood Finapro 60
Báze W30
5176 000030
Balení

+ perfektní ochrana proti povětrnostním
vlivům a UV záření
+ včasná a vynikající ochrana proti vodě
+ výborná stohovatelnost vylepšená tvrdost povrchu
+ prodyšná, bez obsahu škodlivin
+ vysoce transparentní
Aquawood Finatop 40 zaujme díky vynikající
odolnosti vůči vlivům počasí i vodě a vytváří
velmi hezké transparentní povrchy.
Číslo produktu
Báze W30
5140 000030
Balení

5 kg | 25 kg | 120 kg

5 kg | 20 kg
Standardní odstíny: 25 kg | 120 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 a Aquawood Finatop 40.
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© FENSTER MERSCH

LAZUROVACÍ
AQUAWOOD FINAPRO CARAT
Tato silnovrstvá lazura vytváří na dřevěných oknech
neobyčejné kovové efekty v ověřeném standardním
systému povrchové úpravy. Speciální pigmenty poskytují zářivé kovové odstíny a zvyšují odolnost díky
silnějšímu odrazu UV záření. Produkt lze výborně
kombinovat s metalickými lazurami Lignovit Platin,
aby se dosáhlo jednotného vzhledu fasády.

+ ověřený standardní systém povrchové úpravy
+ obsahuje třpytivé metalické pigmenty
+ perfektní ekvivalent k systému povrchové
úpravy ADLER Platinum
Aquawood Finapro Carat dodá vašim
dřevěným oknům metalický vzhled.
Číslo produktu
Achatgrau
5108 060235
Altgrau
5108 060236
Topasgrau
5108 060237
Balení

5 kg | 20 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Finapro Carat.
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LIGNO+ SYSTEM
AQUAWOOD LIGNO+ BASE

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER
AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Tato impregnace dřeva je perfektním základem pro
vysoce transparentní povrchovou úpravu dřevěných
oken (v systému Ligno+). Aktivně proniká do buněčné
struktury dřeva, zatím co vysoce kvalitní suroviny
stabilizují důležitou složku dřeva – lignin. Tím je
"nosná kostra" dřeva chráněna před nepříznivými
vlivy okolního prostředí a je trvale zachována
kompaktnost spojů dřevních buněk.

Ideální mezivrstva pro velmi kvalitní, vysoce transparentní povrchovou úpravu po celém obvodu okenních
profilů. Obklopuje okenní profil jako jeho druhá kůže
a izoluje tak proti vlhkosti. Máčecí mezivrstva zaručuje dokonalé uzavření ochranné vrstvy. Stříkací
mezivrstva (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje
vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s vysokým obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

Tato vysoce transparentní vrchní vrstva zabezpečuje
aktivní UV ochranu při zachování přirozeného vzhledu
a transparentnosti. Revoluční technologie perfektně
chrání dřevo a její nízký stupeň lesku zachovává
přirozený vzhled.

+ chemická ochrana dřeva podle ÖNORM B 3803
a DIN 68800-3
+ vhodné pro aplikaci namáčením a poléváním

+
+
+
+

Aquawood Ligno+ Base aktivně proniká do
buněčné struktury dřeva a zachovává tak jeho
přirozený odstín.
Číslo produktu
Bezbarvý
57960
Eiche Natur
57961
Balení

5 l | 25 l | 120 l

vynikající ochrana proti vodě
souvislá suchá vrstva
vynikající rozlévatelnost a brousitelnost
perfektní izolace u druhů dřeva s pryskyřicí (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer výrazně zvyšuje životnost
vašich oken díky dokonalé izolaci celého okenního
profilu. Kvalita nástřiku Aquawood Ligno+ Sealer SQ
umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů
dřeva s výrazným obsahem pryskyřic a u porézních
druhů dřeva.

+ UV ochrana s jedinečnou konzistencí a trvanlivostí
+ vynikající transparentnost a přirozený vzhled
+ elegantní matný povrch
Aquawood Ligno+ Top M vytváří matný povrch,
který perfektně chrání dřevo a zároveň zachovává
krásný přirozený vzhled.
Číslo produktu
Natur
5192 000200
Lärche natur
5192 055666
Eiche natur
5192 055667
Balení

Číslo produktu
Aquawood Ligno+ Sealer
Balení

5 kg | 25 kg

59110
5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114
Balení
5 kg | 25 kg

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.
Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Base a Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.
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Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Top M.
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© CONNÉ VAN D’ GRACHTEN

© SORPETALER

KRYCÍ
AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

AQUAWOOD COVATOP XT 20

Pigmentovaná vrchní krycí vrstva na bázi vody Aquawood Covapro poskytuje vynikající odolnost vůči
povětrnostním vlivům a trvalou elasticitu. Vyniká
velmi dobrou mechanickou odolností, pevností a rychlou ochranou proti vodě. Mimo to má velmi efektivní
zpracování díky nestékavosti na vertikálních plochách
a zároveň optimálnímu rozlivu, také krátkou dobou
schnutí. Výsledný povrch působí velmi přirozeně a je
také příjemný na dotek.

Dokonce i v extrémních podmínkách plní tato vrchní
krycí vrstva svoji funkci. Díky optimálním parametrům
propustnosti vody a vodní páry obstojí i v podmínkách
s vysokou vlhkostí, při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, a dokonce i na plochách, které jsou konstrukčně méně chráněny. Zároveň vykazuje vysokou
odolnost vůči zásaditým prostředkům a tím zabezpečí
optimální ochranu v případě montážních
a nátěrových prací.

+
+
+
+

+
+
+
+

přírodní povrch, příjemný na dotek
dostupný v matné, pololesklé a lesklé variantě
vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
rychlá a vynikající ochrana proti vodě

velmi nízká propustnost vody
optimální rozliv s vysokou stálostí
excelentní pružnost filmu
tónovatelný ve všech odstínech RAL a NCS

Aquawood Covapro zaujme svojí dobrou odolností
vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitou. Jeho
vlastnosti zaručují dokonalý povrch po mnoho let.

Díky jedinečné kombinaci ochrany proti vodě a pružnosti zajišťuje Aquawood Covatop XT 20 tu nejlepší
ochranu proti povětrnosti.

Číslo produktu
Aquawood Covapro 20 (matný)
W10 Bílý, tónovatelný 5023 000010
Báze W30
5023 000030

Číslo produktu
W10 Bílý, tónovatelný (matný)
Báze W30 (matný)

Aquawood Covapro 40 (hedvábně matný)
W10 Bílý, tónovatelný 5029 000010
Báze W30
5029 000030

Balení

5020 000010
5020 000030

5 kg | 10 kg | 20 kg

Aquawood Covapro 60 (lesklý)
W10 Bílý, tónovatelný 5027 000010
Báze W30
5027 000030
Balení

5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Covapro 20 | 40 | 60 a Aquawood Covatop XT 20.
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AQUAWOOD DIAMOND
NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Výjimečná povrchová úprava z produktové řady ADLER Aquawood Diamond dokonale chrání dřevěná
okna proti extrémnímu šoku způsobenému teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, UV zářením stejně
jako poškození při přepravě a montáži. Dvoukomponentní nátěrové systémy na bázi vody od firmy ADLER
se osvědčily v praxi po desetiletí a splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na dřevěná okna.

Dvousložková mezivrstva Aquawood Diamond
Sealer vytváří optimální a vysoce kvalitní podklad pro
následné aplikování vrchní vrstvy Aquawood Diamond
Top. Charakteristickými vlastnostmi jsou: velmi dobré
probarvení pórů, vynikající přilnavost za mokra
a optimální izolace. Vynikající ochrana proti UV
záření významně přispívá k vysoké životnosti celé
skladby povrchové úpravy.

Trvanlivá dvousložková vrchní vrstva Aquawood Diamond
Top na vodní bázi vytvoří dřevěná okna „napořád“. Prémiová
okna jsou optimálně chráněna výbornou odolností proti
povětrnostním vlivům a UV záření, extrémní odolností proti
poškrábání, vysokou odolností proti blokování a vynikající
chemickou odolností. Navzdory vysoké tvrdosti je povrchová
úprava extrémně houževnatá a elastická, což znamená, že ji
lze těžko poškodit. Prodloužená doba zpracovatelnosti
s inovativním Aqua-Hardener PRO bez obsahu isokyanátu
a možností zpracovatelnosti po celý pracovní den.

Nejvyšší odolnost proti zátěži způsobené teplem, chladem, vlhkem a UV zářením
Vynikající chemická odolnost a vynikající odolnost vůči krémům a tukům
Výjimečná přilnavost za mokra
Vysoká tvrdost a odolnost proti poškrábání a současně extrémně vysoká a trvalá pružnost
Dokonalá ochrana proti vodě
Vysoká nelepivost po zaschnutí
Žádné žloutnutí
Prodloužená doba zpracovatelnosti s Aqua-Hardener PRO – zpracovatelnost po celý pracovní den
Bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydů

+ excelentní UV odolnost
+ výjimečná přilnavost za mokra
+ velmi dobré vykreslení pórů
Aquawood Diamond Sealer nabízí vynikající odolnost
proti UV záření, velmi dobré prokreslení pórů, má
vynikající izolační vlastnosti a přilnavost za mokra.

+
+
+
+
+

Číslo produktu
Aquawood Diamond Sealer L
Bezbarvý
5723 000200

Aquawood Diamond Top vyniká svou odolností
proti povětrnostním vlivům a odolností proti
oděru a poškrábání.

Aquawood Diamond Sealer D
Bílý
5520 050000

Číslo produktu
Aquawood Diamond Top L
Báze W40
5196 000040

Balení

vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
perfektní odolnost proti krémům a tukům
vysoká nelepivost po zaschnutí, efektivní zpracování
velmi dobré vykreslení pórů
velmi vysoká mechanická odolnost

20 kg
Aquawood Diamond Top D
W10 Bílý, tónovatelný 5090 000010
Báze W30
5090 000030
Balení
Tvrdidlo

20 kg
ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Diamond Sealer a Aquawood Diamond Top.
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© RIEDER FENSTER | ANDREAS LANGREITER

© TAUERN SPA

© BINDERHOLZ

DŘEVOHLINÍK
AQUAWOOD NATIVA

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Tato vrchní vrstva zvýrazňuje přirozený vzhled dřeva
i jeho příjemný dotek jako nikdy dříve. Ačkoliv povrch
působí jako nelakovaný, je odolný vůči UV záření i chemikáliím. Naprosto ojedinělý vzhled u tmavých druhů
dřeva, společně s přirozeným, hluboce matným povrchem, z něho činí skvělou volbu pro milovníky surového
dřeva a PUR materiálů.

Tento olej dodává modřínu ušlechtilý sametový lesk
a přirozeně zvýrazňuje jeho texturu. Kvalita stříkací
emulze se nejlépe hodí pro průmyslovou výrobu dřevohliníkových oken. Varianta určená pro máčení obsahuje
oleje, které dobře pronikají do dřeva, odpuzují vodu a
proces řízeného opotřebení probíhá bez odlupování.

Tato silnovrstvá lazura, speciálně vyvinutá pro dřevohliníkové okenní profily z jehličnatých dřevin, obsahuje
ochranné UV filtry, které dokáží zachovat jedinečný
přirozený vzhled dřeva. Matné elegantní povrchy se
také, ve srovnání s běžnými silnovrstvými lazurami,
vyznačují o něco větší tvrdostí a tím i vyšší mechanickou odolností.

+ přirozený původní vzhled dřeva a příjemný
povrch na dotek
+ vynikající transparentnost
+ hluboce matný stupeň lesku

+ jediný stříkací olej, určený pro průmyslové použití
+ produkt v máčecí verzi je určen pro namáhaná okna
+ extrémně krátká doba schnutí

+ matná a elegantní
+ zvýšená mechanická odolnost
+ výborná stohovatelnost
a vysoká chemická odolnost
+ certifikovaný Cradle to Cradle Certified®
Bronze (bronz)

Nátěr Aquawood Nativa na dřevě nevidíte ani
necítíte, přesto poskytuje vašim dřevohliníkovým
oknům dokonalou ochranu.
Číslo produktu
Báze
Bezbarvý, tónovatelný 5195 000220

Aquawood Lärchenöl přesvědčí každého milovníka
dřeva svým přirozeným zvýrazněním textury
a ušlechtilým vzhledem.
Pro dřevohliníkové konstrukce
Aquawood Lärchenöl SQ
Bezbarvý
Balení
5 kg | 25 kg
Aquawood Lärchenöl SQ
Balení
4 kg | 22 kg

Barevné odstíny Córdoba
Málaga
Sevilla
Marbella
Balení

5 kg | 20 kg

5195 060274
5195 060275
5195 060277
5195 060281

53180

53173

Pro okna vystavená povětrnostním vlivům
Aquawood Lärchenöl TQ
Bezbarvý
53179
Balení
25 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Nativa a Aquawood Lärchenöl.
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Báze W30

Aqwawood Natureffekt dodá vašemu
interiéru přirozenou eleganci.
Číslo produktu
Barevné odstíny Bezbarvý
Stockholm
Berlin
London
Paris
Lissabon
Barcelona
Balení

53700
53950
53954
53955
53956
53957
53958

5 kg | 25 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Natureffekt.
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AQUAWOOD
NATUREFFEKT
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© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© FENSTER MERSCH

PÉČE

SPECIÁLNÍ
AQUAWOOD PROTECT

AQUAWOOD FINELINE

Tento polomatný lak je vhodný zejména jako vrchní
vrstva pro vchodové dveře, chrání je proti oděru a
poškrábání a zvyšuje jejich mechanickou odolnost.
Navíc je tato vrchní vrstva odolná vůči chemikáliím a
zabraňuje pronikání UV záření. Vaše vchodové dveře
budou chráněny před předčasným opotřebením i při
velmi náročných podmínkách užívání.

Nová středněvrstvá lazura na dřevo kombinuje všechny výhody tenké a silné vrstvy v jednom. Umožňuje
optimální difuzi a zároveň vyniká nízkou absorpcí
vody. Pružnost vrstvy zajišťuje ochranu proti tvorbě
trhlin a mechanickému poškození. Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům budou vaše okna
vyžadovat méně času stráveného údržbou a čištěním.

+ dobrá odolnost vůči UV záření
+ zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost
vchodových dveří
Tvrdé, přesto hřejivé. Aquawood Protect dodá
vašim vchodovým dveřím tu nejlepší ochranu
před předčasným opotřebením.
Číslo produktu
G30
53215
G90
53216

+ vysoká míra difuze
+ velmi nízká propustnost vody
+ ideální pro průmyslovou výrobu
Číslo produktu
Aquawood Fineline D
W10 Bílý, tónovatelný 5019 000010
Báze W30
5019 000030
Aquawood Fineline L
Báze W40
5193 000040
Balení

Balení

WINDOOR CARE-SET
Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC

Ještě nikdy nebyla údržba a čištění tak snadná! Díky
nové systémové údržbové sadě WinDoor Care-Set firmy
ADLER můžete ošetřit a osvěžit lazurované i krycí nátěry
oken, dveří a zahradního nábytku v různých stupních
lesku. Také u matných povrchů dosáhnete s touto systémovou péčí perfetního výsledku při zachování matného
vzhledu. Aplikace 1 – 2 krát ročně trvale prodlužuje
životnost povrchové úpravy. Obsažené aktivní čistící
a ochranné složky působí vodoodpudivě, odstraňují
oleje a nečistoty, a dokonce utěsňují drobné trhliny
a póry na povrchu. Kromě toho lze ošetřující nátěr
bez potíží znovu přelakovat.
+
+
+
+

vše v jednom
univerzální použití na dveře, okna, zahradní nábytek
pro krycí i lazurovací nátěry
udržuje lesk, je také vhodný pro matné povrchy

Obsah
ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 rozprašovače
1 žlutý čisticí hadřík (Top-Cleaner)
1 modrý ošetřující hadřík (Top-Care)
Číslo produktu
Sada
7229 00030017
Top-Cleaner
5169614
Top-Care
7227 00021014

4 kg | 22 kg

4 kg | 22 kg

Míchací poměr
100 hmotnostních dílů
Aquawood Protect
7 hmotnostních
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BESCHLÄGEÖL – OLEJ NA KOVÁNÍ
Prostředek pro údržbu a péči pro veškeré pohyblivé
kování a díly na okenních a dveřních rámech.
Obsah
ADLER Beschlägeöl 20 ml

Číslo produktu
7218 00030020

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Protect a Aquawood Fineline.
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ADLER VÝROBKY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ
S údržbovými a čisticími výrobky ALDER jste vždy dobře připraveni. Nabízíme vše potřebné
pro rychlé opravy menších defektů způsobených během přepravy nebo montáže.

Standardní výrobky pro drobné opravy

Produkty pro renovace

Top-Cleaner

250 ml

5169614

Top-Care

250 ml

7227 00021014

Klarlack-Spray hluboce matný

150 ml

2417 00010515

Klarlack-Spray matný

150 ml

9632815

Klarlack-Spray hedvábně matný

150 ml

9632715

Klarlack-Spray lesklý

150 ml

Izolační sprej (bílý)

ADLER Varicolor W15

125 ml

4117 000015

1 ks

9686001

Arteko Elastik (bílý)

320 ml

9687001

Arteko Elastik (bezbarvý)

320 ml

9687101

9632615

Abbeizer Spray
(odstraňovač barvy ve spreji)

400 ml

9512637

400 ml

9633937

Mosazný kartáč

1 ks

9695001

Štětec Solvamaxx plus

50 mm

9612511

Brusné rouno ultra jemné

10 ks

9640 00030117

Štětec Aquamaxx plus

60 mm

9508 00030111

Brusná houbička bílá

50 ks

P 100 – 220*

Jemný štětec

1,5 mm

9612411

Brusný papír bílý

50 ks

P 100 – 220*

Čisticí hadřík

25 ks

9690 00030017

Dokončovací papír Bogen

50 ks

P 150 – 400*

Pájka na tvrdý vosk

1 ks

9805 00030011

Jemný polyesterový tmel v různých odstínech*

Škrabka na tvrdý vosk

1 ks

9591101

Woodfill – opravný tmel v různých odstínech*

Spachtel-Dosiergerät
(dávkovací pistole na tmel)

Grilith Hartwachs-Stangen

SERVIS
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(tvrdé voskové tyčinky v různých odstínech)*

Příslušenství pro zpracování

Grilith Flex-Pen Retuschierstifte

Thermo-Hygrometer

1 ks

9833 00030017

(retušovací ﬁxy v různých odstínech)*

pH-metr vč. příslušenství*

Grilith Holzkitt (tmel v různých odstínech)*

Ponorný výtokový pohárek Ø 2 mm 1 ks

9829 00030011

Ponorný výtokový pohárek Ø 4 mm 1 ks

9829 00030111

Síťový pytel

9668 00030017

*Bližší informace o produktech naleznete v katalogu Příslušenství
pro profesionály (Katalog Profi-Zubehör – číslo produktu 9887101).

25 ks
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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

facebook.com/adlercesko

instagram.com/adler_barvy

youtube.com/ADLER Česko s.r.o.

LAKYADLER.CZ

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
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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
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

