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W naszych żyłach płynie farba.
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Firma ADLER wkłada całe swoje serce we wszystko, czym się 
zajmuje. Firma ADLER to tradycyjne tyrolskie przedsiębior-
stwo rodzinne i wiodący producent lakierów, farb i środków 
ochrony drewna w Austrii zatrudniający 500 pracowników. 
Dlatego przestrzegamy kryteriów jakości, które sami sobie 
wyznaczamy. Najlepsze efekty pracy uzyskujemy wtedy, kie-
dy wkładamy w nią całe swoje serce. Jakość zaczyna się u nas 
od badań i kończy na doradztwie i obsłudze. Rocznie fabrykę 
lakierów w Schwaz opuszcza około 16 000 ton lakieru, które 
wysyłamy do klientów w ponad 25 krajach świata. Szczegóło-
we kontrole zapewniają stałą jakość produktów firmy ADLER. 

Firma ADLER dzięki swojej filozofii stała się przedsiębiorstwem 
przodującym pod względem kompetencji w zakresie uszlachet-
niania powierzchni. A w szczególności, gdy chodzi o drewno. 
Materiał ten, jako naturalnie odnawialny surowiec, nadaje w 
mieszkaniach przyjemną atmosferę, w której człowiek znajduje 
spokój i odprężenie. Bejce i lakiery do drewna firmy ADLER za-
pewniają wizualną indywidualność Państwa meblom. 

Firma ADLER oferuje bardzo szeroki asortyment wyrobów, któ-
re umożliwiają realizację najróżniejszych pomysłów w zakresie 
aranżacji wnętrz z zastosowaniem różnych gatunków drewna. 
Nasi klienci mają do dyspozycji wszystkie produkty potrzebne 
do profesjonalnej obróbki powierzchni drewna. Od bejc przez 
lakiery poliuretanowe i wodne, oleje i woski aż do środków 
do profesjonalnej pielęgnacji. Już ponad dwie trzecie z około  
10 000 wyrobów produkuje się jako wodorozcieńczalne. Ochro-
na środowiska, to w firmie ADLER nie tylko słowa, świadczą o 
tym liczne wyróżnienia i certyfikaty, w ramach których fabryka 
poddaje się regularnie ostrym kontrolom. Jakości i zrównowa-
żonemu rozwojowi od zawsze dajemy pierwszeństwo przed 
robieniem szybkich interesów oraz osiąganiem zysków. To do-
prowadziło do tego, że nasza marka stała się uznaną na świecie 
marką Premium.
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■ LAKIERY POLIURETANOWE
Piękny, wysokojakościowy mebel daje radość. Stwarza przyjemne wrażenie w miesz-
kaniu. By ta radość trwała możliwie najdłużej, musimy sami chronić powierzchnie 
drewna przed skutkami codziennego użytkowania: lakiery do mebli spełniają tę 
ochronną funkcję. Bo tylko to co trwałe, daje prawdziwą radość.

Lakiery poliuretanowe firmy ADLER, to nowoczesne rozpuszczalnikowe mate-
riały lakiernicze, odpowiadające najwyższym standardom dla mebli i wypo-
sażenia wnętrz. Do szczególnych cech jakościowych tych lakierów należą naj-
lepsza odporność na działanie czynników chemicznych i mechanicznych oraz  
prostota przerabiania.

Firma ADLER oferuje odpowiedni lakier poliuretanowy do najróżniejszych gatun-
ków drewna oraz najrozmaitszych pomysłów przy projektowaniu wnętrz. Zawsze 
przy tym zagwarantowana jest jakość Premium i wydajne przerabianie. Za ich  
pomocą mogą Państwo spełnić prawie każde życzenie swoich klientów dotyczące 
wyglądu powierzchni.
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Wysokojakościowy 2-komponentowy poliuretanowy 
lakier do mebli, dzięki zawartości surowców odpornych 
na działanie światła nadaje się także do lakierowania 
powierzchni lakierowanych na biało i kolorowo lakierami 
pigmentowanymi.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ doskonale wypełniający
+ odporny na działanie światła i nie ulegający żółknięciu
+  spełnia wymagania na trudnopalność według  

normy ÖNORM A-3800-1 i normy EN 13501-1
+ doskonale utrzymuje się na powierzchniach pionowych
+ bezpieczny do lakierowania zabawek

Lakier ADLER Legnopur spełnia wszystkie wymagania 
stawiane nowoczesnemu systemowi lakierniczemu  
i przekonuje do siebie przede wszystkim swoimi wszech-
stronnymi właściwościami.

Nr artykułu 26211 ++
Opakowania 4 kg, 20 kg, 180 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70, G90
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

Nowa generacja nieżółknącego 2-komponentowego lakieru 
poliuretanowego przekonuje do siebie dobrym działaniem 
wypełniającym, szybkim wysychaniem i odpornością na przy-
wieranie przylegających do siebie warstw. Ponadto lakier 
ADLER Ventopur NG nadaje się do lakierowania zabawek 
dla dzieci oraz przedmiotów drewnianych narażonych na 
sporadyczny kontakt z żywnością.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ silnie wypełniający
+ bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
+ dobrze podkreśla obraz drewna i pięknie podkreśla pory 
+ doskonała odporność na żółknięcie
+ z dodatkiem filtrów UV
+ trudno zapalny, trudnopalny zgodnie z EN 13501-1

Szybkoschnący i absolutnie nie ulegający żółknięciu. Tak szybka 
może być tylko perfekcja – z lakierem ADLER Ventopur NG. 

Nr artykułu 26391 ++ 
Opakowania 4 kg, 20 kg, 180 kg 
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70 
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

LEGNOPUR VENTOPUR NG 

W naszych żyłach płynie farba.



PUR-SELECT

Ten lakier poliuretanowy nadaje się do przerabiania 1-lub 
2-komponentowego i wyróżnia się optymalnym schnięciem 
oraz szlifowalnością. Surowce nowego rodzaju zapewniają 
silny efekt wypełniania oraz wysoką odporność na działanie 
czynników mechanicznych i chemicznych.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ silnie wypełniający
+   wysoka odporność na działanie czynników  

mechanicznych i chemicznych
+ dobre podkreślenie obrazu drewna
+ nadaje się do przerabiania metodą lakier-na-lakier
+ wolny od związków aromatycznych
+ zawiera środki chroniące przed działaniem światła
+ do wyboru – do przerabiania jako 1- lub 2-komponentowy

Lakier ADLER PUR-Select nadaje się szczególnie 
do nanoszenia metodą lakier-na-lakier, do mebli 
i elementów wyposażenia wnętrz.

Nr artykułu 26011 ++
Opakowania 4 kg, 20 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82029

TIROPUR NG

Ten od dziesięcioleci najbardziej ceniony przez 
stolarzy system lakierniczy był przez lata stale 
ulepszany i rozwijany. Lakier ADLER Tiropur NG 
jest lubiany przez naszych klientów ze względu 
na szybkie wysychanie i łatwe stosowanie. 

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ szybkoschnący
+  2-komponentowy, bezbarwny lakier poliuretanowy do 

lakierowania z pozostawianiem otwartych porów
+ bardzo dobre podkreślenie obrazu drewna
+ dobra ochrona przed działaniem światła
+  bardzo wysoka odporność na działanie czynników  

mechanicznych i chemicznych

ADLER Tiropur NG przekonuje swoimi wrażeniami 
optycznymi na drewnie liściastym i iglastym oraz 
swoim bezproblemowym przerabianiem.

Nr artykułu 25461 ++
Opakowania 4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70, G100
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

Innowacyjny 2-komponentowy lakier poliuretanowy 
Aduro Vitea chroni i zachowuje autentyczny charakter 
drewna. Odpornością na czynniki chemiczne 1-B1 
(według normy A1605-12.1) zapewnia taka samą 
ochronę jak konwencjonalne lakiery poliuretanowe, 
ale powierzchnia wygląda na nieobrobioną dzięki neu-
tralnemu podkreśleniu rysunku drewna i naturalnym 
wrażeniom w dotyku. 

SZCZEGÓLNE WLAŚCIWOŚCI:
+ naturalne wrażenia optyczne surowego drewna
+  brak podkreślenia rysunku drewna, naturalny w dotyku
+ piękny rysunek porów
+ bardzo dobra odporność na działanie światła
+ bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
+  nadaje się do lakierowania mocno obciążonych 

powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, 
pomieszczeń kuchennych i sanitarnych jak również 

 elementów wyposażenia hoteli i szkół.

Wygląd odzwierciedlający naturalność przy 
niezawodnej ochronie.

Numer artykułu 2651 000105
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 8239 000210

ADURO VITEA 

Nadzwyczaj wytrzymałego lakieru na bazie nowych, innowa-
cyjnych surowców, nawet wełna stalowa nie może uszkodzić. 
Dzięki doskonałej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej 
lakier ten zapewnia idealną ochronę silnie obciążonym  
powierzchniom.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  silnie wypełniający, 2-komponentowy, bezbarwny  

lakier poliuretanowy pierwszej klasy, na bazie nowych,  
innowacyjnych surowców

+  nadzwyczajna twardość powierzchni i odporność  
na zadrapania

+  do silnie obciążonych powierzchni mebli i elementów 
wyposażenia wnętrz

+  jako lakier nawierzchniowy lub do nanoszenia metodą 
lakier-na-lakier

+ odporny na działanie światła i nie ulegający żółknięciu
+ trudno zapalny, trudnopalny

Czy Państwa blat stołu musi niejedno wytrzymać? Proszę się 
zdać na niewidzialną osłonę ADLER PUR-Antiscratch HQ.

Nr artykułu 26320 ++
Opakowania 4 kg, 20 kg
Stopnie połysku G5, G10, G30, G50, G70
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ANTISCRATCH HQ

W naszych żyłach płynie farba.

NOWY
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Ten lakier o wysokim połysku łączy w sobie przeciwień-
stwa – optymalną twardość powierzchni i dobrą zdolność 
do polerowania, a także zachwyca kryształowym połyskiem.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ wysokojakościowy, przeźroczysty, 2-komponentowy 

lakier poliuretanowy
+ doskonały połysk
+ bardzo dobra twardość – odporny na „test z igłą”
+ dobra wytrzymałość
+ silnie wypełniający
+ bardzo dobra zdolność do polerowania

Potrzebne szybsze wysychanie?
Proszę użyć utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040!

Nr artykułu 25283
Opakowania 3 kg, 18 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019 lub  
  ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-GLANZLACK

Ten szybkoschnący, 2-komponentowy, poliuretanowy lakier 
podkładowy nadaje się szczególnie jako podkład pod lakiery 
wodorozcieńczalne. ADLER PUR-Primer powoduje mniejsze 
podnoszenie się włókien drewna na powierzchni niż  
wodorozcieńczalne lakiery podkładowe, przez co zmniejsza 
się nakład pracy przy szlifowaniu międzyoperacyjnym.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ bardzo dobre podkreślenie obrazu drewna
+ dobra szlifowalność
+ dobrze wypełniający
+  nie ma problemów z przebarwieniami związanymi  

z rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna

ADLER PUR-Primer nadaje się szczególnie jako podkład 
pod lakiery wodorozcieńczalne.

Nr artykułu 25291
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

PUR-PRIMER

Ten szybkoschnący nawierzchniowy lakier poliuretanowy 
nadaje się szczególnie do powierzchni mebli i elementów 
wyposażenia wnętrz pokrywanych lakierami pigmentowanymi 
odpornymi na „test pierścienia”.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  bardzo dobra odporność na działanie czynników  

mechanicznych i chemicznych
+ doskonała odporność na żółknięcie
+ odporny na „test pierścienia”

ADLER Pigmotop, najlepszy wybór dla powierzchni pokrywa-
nych lakierami pigmentowanymi, które mają wytrzymać  
„test pierścienia”.

Nr artykułu 25363 ++
Opakowania 4 kg, 20 kg
Stopnie połysku G30, G50, G70, G100
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

PIGMOTOP

W naszych żyłach płynie farba.

PUR-NATURMATT

Szybkoschnący, matowy, poliuretanowy lakier 
bezbarwny do utrzymania naturalnego charakteru 
nieobrobionego drewna.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
+ przyjemny efekt matu
+ przytłumione podkreślenie rysunku drewna
+ piękne podkreślenie porów

ADLER PUR-Naturmatt to optymalny wybór, gdy 
chodzi o lakierowanie z pozostawianiem otwartych 
porów powierzchni mebli i wszelkich elementów 
wyposażenia wnętrz oraz gdy zachowany ma być 
naturalny wygląd powierzchni drewna przy 
zapewnieniu optymalnej ochrony.

Nr artykułu 26132
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82029
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Ten szybkoschnący lakier wypełniający, dobry 
do szlifowania, wykazuje dobrą stabilność na 
powierzchniach pionowych i doskonałą długotrwałą 
elastyczność.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ silnie wypełniający
+ dobrze utrzymuje się na powierzchniach pionowych
+  można go stosować na płytach wiórowych 
 okleinowanych
+  płyty MDF muszą być wstępnie zaizolowane  

odpowiednim 2-komponentowym, bezbarwnym  
lakierem poliuretanowym

Potrzebne szybsze wysychanie i możliwość szybkiego 
szlifowania, także maszynowego? Proszę użyć 
utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040!

Nr artykułu 25513 ++
Opakowania 4 kg, 30 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019 lub  
  ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-SPRITZFÜLLER PUR-ISOFILL WEISS

Ten 2-komponentowy, szybkoschnący lakier wypełniający 
zgodny z dyrektywą Decopaint, wykazuje silne działanie 
wypełniające i bardzo dobrą szlifowalność. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym utrzymywaniem się na powierzchniach 
pionowych i doskonałą, długotrwałą elastycznością. Lakier 
ADLER PUR-Isofill może być stosowany bezpośrednio na 
wysokojakościowych płytach MDF.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ zgodny z Dyrektywą Decopaint
+ bardzo dobra szlifowalność
+ silnie wypełniający
+ bardzo dobre działanie izolujące
+ doskonała długotrwała elastyczność
+ doskonale utrzymuje się na powierzchniach pionowych
+  dobra przyczepność, także do płyt  

nośnych pokrytych folią podkładową
+  prosta, szybka możliwość zastosowania pokryć  

z lakierami pigmentowanymi

Do profesjonalnych pokryć lakierniczych. Potrzebne jest 
szybsze wysychanie i możliwość szybkiego szlifowania?  
Proszę użyć utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040!

Nr artykułu 25506
Opakowania 4 kg, 24 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019 lub 
  ADLER PUR-Härter S 82040

Podkład o wysokiej przeźroczystości, odznacza się dodatkowo 
silnym efektem wypełniania, dobrym czasem schnięcia 
i doskonałą, długotrwałą elastycznością. Lakier ADLER PUR-
Füllgrund HT nadaje się szczególnie jako podkład do uzyski-
wania wysokojakościowych powłok o wysokim połysku. 

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ doskonała przeźroczystość, wspaniała głębia
+  bardzo dobrze wypełniający
+ dobre podkreślenie obrazu drewna
+ doskonałe wypełnienie porów i rozlewność
+ dobra ochrona przed światłem

Do pokryć nadzwyczajnie przeźroczystych i ze 
szczególnym efektem wypełniania na powierzchniach 
mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Szczególnie 
nadaje się do nanoszenia większej ilości warstw.

Nr artykułu 2530 000200
Opakowania 5 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 8233 000210
Rozcieńczalnik ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-FÜLLGRUND HT

W naszych żyłach płynie farba.

Przeźroczysty, 2-komponentowy, poliuretanowy 
wypełniający lakier podkładowy o wysokiej 
elastyczności do wysokojakościowego lakierowania 
z zamknięciem porów.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ doskonałe podkreślenie obrazu drewna
+ dobra szlifowalność
+ doskonała elastyczność
+ mimo grubych warstw mniejsza podatność  
 na pęknięcia
+ silnie wypełniający

Do pokryć lakierowych z efektem wypełniania, 
przeźroczystych, z zamykaniem porów na 
powierzchniach mebli drewnianych.

Nr artykułu 25252
Opakowania 5 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82032

PUR-FÜLLGRUND
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Ten 2-komponentowy lakier o wysokim połysku dostępny jest 
od ręki w całej palecie kolorów RAL. Błyszczący, 2-komponen-
towy lakier poliuretanowy odznacza się blaskiem i dobrą siłą 
krycia. Przekonuje do siebie szybkim schnięciem, już po 24 
godz. nadaje się do polerowania. Nadaje się w równej mierze 
do stosowania w rzemiośle, jak i w przemyśle.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  pigmentowany, 2-komponentowy lakier  

poliuretanowy o wysokim połysku
+ szybko schnący
+ po 24 godz. nadaje się do polerowania
+ błyszczący połysk
+ bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna
+ łatwe przerabianie
+ dobra siła krycia

Lakier ADLER Pigmopur Gloss NG nadaje się do 
pigmentowanego lakierowania w wysokim połysku 
mebli, elementów wyposażenia wnętrz i frontów 
meblowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nr artykułu  Weiss (biały) 2419 000010 
Schwarz (czarny) 2419 500001 
możliwe inne kolory RAL

Opakowania 4 kg 
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 8234 000210
Rozcieńczalnik ADLER DD-Verdünnung 80019

PIGMOPUR GLOSS NGADURO MDF-4IN1

Izolacja, lakier wypełniający, kolor i warstwa nawierzchniowa 
w jednym i to w dodatku w wielu kolorach. Ten nowoczesny lakier 
pigmentowany można bez problemu bezpośrednio nanosić na 
folie podkładowe lub na płyty MDF o dobrej jakości.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  szybko schnący, 2-komponentowy, pigmentowany  

lakier poliuretanowy
+ dobry efekt wypełniania
+ doskonała szlifowalność
+ bardzo dobra odporność na „test pierścienia”
+  nadający się do bezpośredniego nanoszenia 

na płyty MDF i folie podkładowe
+  optymalna odporność na działanie czynników  

chemicznych i mechanicznych
+ szeroka paleta kolorów w 3 stopniach połyskowości

Aduro MDF 4in1 to kompletne rozwiązanie dla lakierowania 
kryjącego przy użyciu jednego produktu.

Nr artykułu 2201 ++
Opakowania 1 kg, 4 kg, 20 kg
Kolory 12 barw podstawowych, kolory RAL, NCS  
  i sanitarne do uzyskania w wyniku mieszania
Stopnie połysku G10, G30, G50 
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

Ten lakier pigmentowany pozwala spełnić każde 
życzenie dotyczące koloru i zachwyca siłą krycia 
oraz zdolnością do doskonałego utrzymywania się 
na krawędziach i elementach pionowych.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  wysokojakościowy, pigmentowany  

lakier poliuretanowy
+ doskonała odporność na działanie światła
+  ostre podkreślenie porów przy lakierowaniu  

otwartoporowym

Dzięki dodaniu środka ADLER Pigmofix RF 90695 uzy-
skuje się powierzchnie odporne na „test pierścienia”.

Nr artykułu 24005 ++
Opakowania 1 kg, 3 kg (tylko barwy bazowe), 
  4 kg, 20 kg
Kolory 12 barw bazowych, 
  wszystkie odcienie NCS, 
  RAL i sanitarne itp. uzyskiwane 
  przez zmieszanie
Stopień połysku G50
Utwardzacz  ADLER PUR-Härter 82019 lub  

ADLER PUR-Härter S 82040

PIGMOPUR

W naszych żyłach płynie farba.

PUR-ECOFILL

Ten wolny od aromatów, kryjący, 2-komponentowy 
izolujący lakier wypełniający odznacza się szybkim 
schnięciem, silnym efektem wypełniania i bardzo dobrą 
szlifowalnością. Lakier ADLER PUR-Ecofill można nanosić 
bezpośrednio na wysokojakościowe płyty MDF, charak-
teryzuje się on dobrą stabilnością na powierzchniach 
pionowych i dlatego nadaje się najlepiej do lakierowania 
elementów stojących i wiszących.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ szybkie schnięcie
+ silnie wypełniający
+ bardzo dobra szlifowalność
+ dobrze się utrzymuje na powierzchniach pionowych
+ doskonała długotrwała elastyczność
+ wolny od aromatów

Ze względu na dobre utrzymywanie się na 
powierzchniach pionowych nadaje się także 
do elementów profilowanych i do listew.

Nr artykułu 25501
Opakowania 4 kg, 24 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019 lub 82017
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■ LAKIERY WODNE

Przyroda stanowi cenne dobro, którego musimy jak najlepiej strzec. Z tego powodu 
w ostatnich latach w firmie ADLER nie szczędzono wysiłku, by opracowywać lakie-
ry wodne, które mimo niskiej zawartości rozpuszczalników odpowiadają wysokim 
normom jakościowym w zakładach rzemieślniczych i w przemyśle.

Lakiery wodne firmy ADLER pod tym względem mogą stanowić kamienie milowe. 
Dla firmy ADLER to oczywiste, że wszystkie typy lakierów mają wykazywać doskona-
łą odporność na kremy i tłuszcze (CFB). Także przeźroczystość i podkreślenie obrazu 
drewna są bardzo bliskie jakości, jakiej oczekiwalibyśmy od lakierów rozpuszczalni-
kowych. Nie należy przy tym zapominać, że nowoczesne wodne systemy lakiernicze 
pod wieloma względami przewyższają lakiery rozpuszczalnikowe, np. siłą wypełnia-
nia, zdolnością do recyklingu, elastycznością.

Najważniejsze przy tym jest to, że lakiery wodne firmy ADLER chronią niezawodnie  
Państwa meble, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. Tak wnosimy istotny wkład 
do zachowania środowiska, w którym żyjemy.

Poczynając od miedzi, przez brąz, złoto i tytan aż do srebra: 
lakier ADLER Brilliant-Metallic nadaje meblom wyjątkowy, 
charakterystyczny wygląd metalu szlachetnego – bez doda-
wania klasycznych, połyskujących pigmentów. Ten rozpusz-
czalnikowy lakier jest wydajny i uniwersalny, zapewnia 
dobre krycie i szlachetny wygląd. 

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ wspaniały metaliczny efekt
+  dostępny w 5 odcieniach metalicznych:  

Silber, Gold, Titan, Bronze, Kupfer
+ mocny blask

Lakier ADLER Brilliant-Metallic nadaje się także do silnie 
obciążonych powierzchni mebli, jak np. frontów kuchennych. 

Nr artykułu Silber (srebro) 2492 053429 
  Gold (złoto) 2492 053430 
  Titan (tytan)  2492 053431 
  Bronze (brąz) 2492 053432 
  Kupfer (miedź) 2492 053433

Opakowania 0,9 kg
Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019

BRILLIANT-METALLIC



Wodorozcieńczalny, przeźroczysty, bezbarwny lakier 
o doskonałych wszechstronnych właściwościach, do 
lakierowania mebli silnie eksploatowanych.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  w zależności od wyboru przerabiany  

1- lub 2-komponentowy
+ bardzo dobrze wypełniający
+ bardzo dobrze podkreślający obraz drewna
+ wysoka przeźroczystość
+ doskonała odporność na kremy i tłuszcze (CFB)
+ czas przydatności do użycia gotowej 
 mieszaniny – 3 dni

Nowoczesny system lakierniczy spełniający wysokie 
wymagania jakościowe o doskonałych właściwościach 
przyjaznych dla użytkownika.

Nr artykułu 30361 ++
Opakowania 5 kg, 25 kg, 120 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70
Środek sieciujący ADLER Aqua-Vernetzer 82210

Innowacyjny lakier meblowy Bluefin Smart przygotowuje 
drogę do zupełnie nowego sposobu obróbki powierzchni –  
po jednym naniesieniu natryskiem i następnym przeszlifo-
waniu na gładko powierzchnia jest gotowa. Ten „sprytny” 
towarzysz zaoszczędzi przerabiającemu czas i koszty. Oprócz 
swojego ekonomicznego zastosowania ten bezbarwny lakier 
o tępomatowym wyglądzie i aksamitny w dotyku, w mgnie-
niu oka nadaje meblom naturalny wygląd.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ oszczędność kosztów i czasu: 1 naniesienie i gotowe
+ naturalnie wyglądająca powierzchnia
+ tępo matowe wrażenia optyczne, aksamitny w dotyku
+ brak wybłyszczeń
+ niska emisja: zawartość LZO poniżej 3 %
+ bardzo dobra odporność mechaniczna
+ optymalna ochrona przed zarysowaniami
+ nadaje się do mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Ekonomiczne przerabianie w jednym naniesieniu. 

Nr artykułu 2990 000105
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Wodorozcieńczalny, 1-komponentowy lakier bezbarwny  
o doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej. 
Ten bezbarwny lakier jest odporny na działanie kremów 
i tłuszczów (CFB) oraz charakteryzuje się doskonałym 
podkreśleniem obrazu drewna, przeźroczystością i siłą 
wypełnienia. Dzięki specjalnemu filtrowi UV chroni 
powierzchnie przed przedwczesnym żółknięciem 
względnie blaknięciem.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
+ doskonałe wypełnianie
+ doskonałe podkreślenie rysunku drewna
+  doskonała odporność na działanie  

kremów i tłuszczów (CFB)
+  bardzo dobrze utrzymuje się na  

powierzchniach pionowych

ADLER Aqua-Resist jest jedynym 1-komponentowym  
lakierem wodnym, który osiąga odporność w klasie  
1-B1 według normy ÖNORM A 1605-1. Nadaje się do 
przerabiania metodą lakier-na-lakier.

Nr artykułu 30460 ++
Opakowania 5 kg, 25 kg
Stopnie połysku G5, G10, G30, G50, G70, G90

AQUA-SOFT CFBBLUEFIN SMART AQUA-RESIST

W naszych żyłach płynie farba.

AQUA-SEC CFB

Przeźroczysty, szybkoschnący lakier wodny o doskonałej od-
porności na sklejanie się przylegających warstw, szczególnie 
pożądanej w seryjnej produkcji mebli. W przypadku przerabia-
nia 2-komponentowego lakier ADLER Aqua-Sec CFB nadaje się 
do lakierowania stopni schodów w mieszkaniach.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  w zależności od wyboru przerabiany jako  

jedno- lub dwukomponentowy
+ dobrze wypełniający
+ szybkoschnący
+ szybka możliwość składowania warstwami
+ doskonała odporność na kremy i tłuszcze

Mocną stroną lakieru ADLER Aqua-Sec CFB jest jego szybkie 
wysychanie, które zapewnia przerabiającemu krótkie czasy 
cyklu produkcyjnego. Lakier ten nadaje się szczególnie do 
produkcji seryjnej mebli i elementów wyposażenia pokojów 
dziennych i sypialni.

Nr artykułu 30291 ++
Opakowania 4 kg, 22 kg, 120 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

NOWY
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Wodorozcieńczalny, wielowarstwowy system lakier-
niczy przerabia się 1-komponentowo, a do użycia go 
przekonuje wspaniały efekt wypełniania. Specjalne 
filtry UV zapobiegają przedwczesnemu żółknięciu 
i blaknięciu podłoża drewnianego.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  bardzo dobre podkreślenie obrazu  

drewna i dobra przeźroczystość
+  bardzo dobra odporność na działanie  

kremów i tłuszczów (CFB)
+  dobra odporność na działanie czynników  

chemicznych i mechanicznych
+  bardzo dobrze utrzymuje się na  

powierzchniach pionowych

Różnorodne zastosowanie, doskonałe właściwości 
przy przerabianiu, bardzo dobry efekt wypełniania – 
uniwersalny lakier ADLER Aqua-Mira CFB doskonale 
nadaje się do lakierowania krzeseł i innych mebli 
szkieletowych.

Nr artykułu 30471 ++
Opakowania 5 kg, 25 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50, G70

AQUA-MIRA CFB

Wodorozcieńczalny, 2-komponentowy lakier na-
wierzchniowy o wysokiej wytrzymałości do powierzch-
ni mebli, do stosowania tam, gdzie wymagana jest 
najwyższa odporność na działanie czynników chemicz-
nych i doskonała wytrzymałość na zarysowanie.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  najwyższa odporność na działanie  

czynników chemicznych
+  jako lakier nawierzchniowy zarówno do powierzchni 

lakierowanych lakierem pigmentowanym, jak i do  
lakierowania bezbarwnego

+ bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
+  pozwala uzyskać powierzchnie wykazujące 

 wysoką odporność na „test pierścienia”
+ nie ulega żółknięciu

ADLER Aqua-Top Antiscratch najlepiej chroni meble 
przed śladami codziennego użytkowania.

Nr artykułu 30340 ++
Opakowania 4 kg
Stopnie połysku G5, G10, G30, G50
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-TOP ANTISCRATCH

Lakier ADLER Aqua-Step Silent zmniejsza skrzypienie 
schodów, silnie zmniejsza niebezpieczeństwo pośliźnięcia 
się i można go przerabiać w zależności od wyboru 1- lub 
2-komponentowo. Ze względu na poprawioną odporność 
na ścieranie i przetarcie na wylot, lakier ADLER Aqua-Step 
Silent, nawet przy przerabianiu 1-komponentowym 
spełnia wysokie wymagania mechaniczne.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ eliminuje skrzypienie schodów
+ doskonała odporność na ścieranie
+  bardzo dobrze utrzymuje się na 

powierzchniach pionowych
+ doskonała odporność chemiczna
+ odporny na działanie kremów i tłuszczów
+ nadaje się do przerabiania 1- i 2-komponentowego
+ zmniejsza niebezpieczeństwo pośliźnięcia się
+ klasa zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130

Opracowany do rzemieślniczego i przemysłowego  
lakierowania stopni schodów.

Nr artykułu 3043
Opakowania 4 kg, 22 kg
Stopnie połysku G10, G30, G50
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-STEP SILENT

W naszych żyłach płynie farba.

Wodorozcieńczalny, matowy lakier 2-komponentowy zachowu-
jący naturalny charakter nieobrobionego drewna, aksamitny 
w dotyku i o doskonałej odporności na zadrapania.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  doskonała odporność na zadrapania – zapobiega  

wybłyszczaniu się matowych powierzchni  
nawet przy intensywnej eksploatacji

+ bardzo dobra odporność mechaniczna
+ piękne podkreślenie porów
+ wysoka odporność na działanie światła

Wygląd „nielakierowanego“ drewna nadawany przez 
lakier ADLER Aqua-Feel CFB w połączeniu z aksamitnością 
i naturalnością wytwarza wyjątkową w swym rodzaju 
atmosferę domową. Dzięki temu, nawet po lakierowaniu 
możemy w pełni poczuć naturę.

Nr artykułu 30431
Opakowania 4 kg, 20 kg
Stopnie połysku tępy mat 
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-FEEL CFB
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Lakier Bluefin Softmatt można stosować uniwersalnie 
jako lakier podkładowy i nawierzchniowy tam, gdzie 
poszukiwane są najbardziej naturalne, głęboko matowe 
powierzchnie dające dobre samopoczucie. Niezależnie 
od kąta widzenia powierzchnia wygląda zawsze tak 
samo głęboko matowo, a dzięki dodatkom zapobiegają-
cym pojawianiu się odcisków palców, bez irytujących 
odcisków.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ można go stosować jako lakier nawierzchniowy, 
 także nanoszony metodą lakier-na-lakier
+  doskonałe właściwości uniwersalne – do naturalnych 

pokryć bezbarwnych lub jako lakier nawierzchniowy  
do pokryć pigmentowanych

+  głęboko matowe, ciepłe powierzchnie dające dobre 
samopoczucie, jedwabisto miękkie w dotyku

+ bardzo równomierne zmatowienie
+  bardzo naturalny obraz porów, a przez to 

szczególnie naturalny wygląd
+  właściwości zapobiegające pojawianiu  

się odcisków palców

Szczególnie dobrze nadaje się do mebli w pokojach  
dziennych i elementów wyposażenia wnętrz. 

Nr artykułu 3052000105
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SOFTMATT

Wodorozcieńczalny 2-komponentowy lakier podkładowy, 
szczególnie do uzyskiwania malowanych lakierami 
wodnymi powierzchni mebli i elementów wyposażenia 
wnętrz z podkreśleniem obrazu drewna. Doskonale 
uwydatnia nawet ciemne drewno o wyraźnym rysunku.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ bardzo nieznaczne zielonkawe przebarwienie na dębie
+ do pokryć trudnopalnych, względnie trudno zapalnych
+  doskonałe podkreślenie obrazu drewna i bardzo 

dobra przeźroczystość
+ dobrze wypełniający

Ze względu na bardzo dobre działanie izolujące rozpusz-
czalnych w wodzie barwnych składników drewna nowy 
podkład ADLER Aqua-Intense GL doskonale nadaje się 
do zastosowania także na drewnie, które do tej pory 
sprawiało problemy, takim jak dębowe.

Nr artykułu 30016
Opakowania 4,5 kg, 25 kg
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-INTENSE GL

Wodny, kryjący lakier wypełniający do natrysku, szybko 
schnący, silnie wypełniający i o bardzo dobrej szlifowal-
ności. Lakier ADLER Bluefin Isospeed jest dostępny od 
ręki w całej palecie kolorów RAL i można go przerabiać 
w zależności od wyboru, 1- lub 2-komponentowo. 
W przypadku przerabiania 2-komponentowego bardzo 
dobre właściwości izolujące rozpuszczalnych w wodzie, 
barwiących składników drewna, a także możliwość 
stosowania bezpośrednio na płyty MDF.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+  bardzo dobrze utrzymuje się na powierzchniach  

pionowych
+  doskonała szlifowalność (także maszynowo)
+ szybko schnący
+ 1- lub 2-komponentowy
+ do zabarwiania na wszystkie kolory RAL

Dzięki bardzo dobremu utrzymywaniu się na 
powierzchniach pionowych, lakier Bluefin Isospeed 
nadaje się także do lakierowania wiszących 
i stojących mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Nr artykułu 3134
Opakowania 4 kg, 22 kg
Kolory Weiss (biały) 3134000030 
  Schwarz (czarny) 3134500001 
  dostępny w innych kolorach RAL
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN ISOSPEED

W naszych żyłach płynie farba.

PIGMOCRYL NG

Wodny, 1-komponentowy, szybko schnący lakier 
pigmentowany o dobrej wytrzymałości mechanicznej 
i chemicznej. Nowa generacja lakierów barwnych 
nadaje się do zabarwiania na wszystkie kolory NCS i RAL, 
odznacza się też bardzo dobrą siłą krycia.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ szybkie schnięcie
+ wysoka odporność na przywieranie przylegających warstw
+ bardzo dobra siła krycia
+ dostępny w wielu kolorach
+  wysoka wytrzymałość na działanie czynników  

mechanicznych i chemicznych oraz na działanie światła
+ do przerabiania 1-komponentowego

Do stosowania do pokryć pigmentowanych 
z pozostawianiem porów otwartych lub ich zamykaniem 
do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Nr artykułu 3201 ++
Opakowania 1 kg, 4 kg, 22 kg
Odcienie standardowe:   Weiss (biały) W10, RAL 9010, 
  RAL 9016, Schwarz (czarny)
Stopnie połysku G10, G30, G50
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W naszych żyłach płynie farba.

BLUEFIN PIGMOSOFT 

Lakier Bluefin Pigmosoft odznacza się w porównaniu  
z innymi lakierami matowymi innowacyjną zdolnością 
do samoregeneracji, która chroni powierzchnię przed 
wybłyszczeniami i regeneruje ją samodzielnie przy 
mocniejszym obciążeniu. Dzięki szczególnej ochronie 
przed odciskami palców niemal całkowicie wyelimino-
wano ich powstawanie.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ innowacyjna samoregeneracja
+ bardzo dobra odporność na zadrapania 
 i test pierścienia
+ doskonała odporność na wybłyszczenia
+ ochrona przed odciskami palców
+ tępo matowy wygląd, aksamitny w dotyku
+  wysoka siła krycia i odporność na działanie światła
+ dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL i NCS.

Samoregenerujący się 2-komponentowy 
lakier pigmentowy aksamitny w dotyku, 
o tępo matowym wyglądzie.

Nr artykułu 3295 (+ numer koloru)
Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

■ OLEJE I WOSKI

Starannie wytwarzane produkty, przyjazne środowisku metody produkcji i wyma-
gające powierzchnie to wyraz przywiązania firmy ADLER do materiałów natural-
nych czerpanych z naszego środowiska.
 
Widać to szczególnie w przypadku naszej palety naturalnych olejów i wosków do 
uszlachetniania drewna. Produkty serii Legno wytwarzane na bazie surowców od-
nawialnych są nie tylko przyjazne dla środowiska i zdrowe ale przede wszystkim 
przyjazne dla użytkownika, a dzięki temu mogą być wydajnie stosowane przez 
profesjonalistę.
 
Za pomocą tej szerokiej palety olejów, wosków, olejów z woskiem twardym i pro-
duktów pielęgnacyjnych można spełniać wszystkie marzenia o naturalnych po-
wierzchniach, czy to mebli, wyposażenia wnętrz, czy parkietu. Bez problemu wy-
konywać można modne, barwne pokrycia olejowane.

NOWY
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Przyjazny dla użytkownika, szybkoschnący olej Legno-Öl 
nadaje się do wszystkich powierzchni drewna liściastego  
i iglastego w zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń. 
Olej wnika głęboko w podłoże, odpycha wodę i podkreśla 
naturalną strukturę i obraz drewna przez wzmacnianie 
jego barwy. Rozlane płyny i zabrudzenia można łatwo 
zetrzeć z powierzchni.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ łatwy do stosowania
+ szybkoschnący
+ odpychający wodę i zabrudzenia
+ z dodatkami przeciwpoślizgowymi i antystatycznymi
+ przyjemny w dotyku
+ nie ulegający samozapłonowi

Olej uniwersalnego zastosowania do mebli, elementów 
wyposażenia wnętrz, parkietu i podłóg drewnianych.

Nr artykułu Farblos (bezbarwny)  50880,  
  Weiss (biały)  50881
Opakowania 750 ml, 2,5 l, 5 l

Wosk Legno-Wachs tworzy na powierzchni drewna warstwę 
odpychającą wodę i zanieczyszczenia. Nadaje powierzchniom 
przyjemny matowy efekt, równomierny wygląd oraz aksamit-
ny dotyk. Aby uzyskać powierzchnie szczególnie przyjemne w 
dotyku, należy wosk po wyschnięciu przez noc wypolerować 
szczotką z wkładką skórzaną. 

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ łatwy do stosowania
+ szybkoschnący
+ przyjemny matowy efekt
+ aksamitny w dotyku
+ antystatyczny
+ nie ulegający samozapłonowi

Wosk ADLER Legno-Wachs nadaje się do uzyskiwania 
naturalnych, aksamitnych powierzchni mebli i elementów 
wyposażenia wnętrz.

Nr artykułu 50890
Opakowania 750 ml, 5 l

Postawienie na naturalne uszlachetnianie powierzchni drew-
na nie oznacza rezygnacji z różnorodności barw. Firma ADLER 
oferuje Legno-Color, olej umożliwiający realizację indywidual-
nych projektów aranżacji wnętrza z zastosowaniem szerokiej 
palety barw. Struktura drewna dzięki temu nie zostaje zakryta, 
lecz nadaje się jej elegancką, równomierną barwę.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ łatwy w użyciu
+  szybkoschnący
+ możliwy do zabarwiania na wiele kolorów
+ równomierne wybarwienie
+ bardzo dobra odporność na wodę
+ nie ulega samozapłonowi

Ten barwny olej, dzięki szerokiej palecie kolorów, umożliwia 
realizację indywidualnych projektów aranżacji mebli, wyposa-
żenia wnętrz, parkietu i podłóg drewnianych.

Nr artykułu 50875
Opakowania 750 ml

LEGNO-ÖL LEGNO-WACHS LEGNO-COLORLEGNO-HARTWACHSÖL

Twardy olej woskowy Legno-Hartwachsöl składa się z natu-
ralnych, odnawialnych surowców i łączy pozytywne właści-
wości olejów i wosków. Ten produkt, zawierający duże ilości 
składników stałych (High-Solid) jest szczególnie przyjazny 
dla środowiska. W przeciwieństwie do innych produktów 
serii Legno z reguły wystarczy go nanieść tylko raz.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ szczególnie przyjazny dla środowiska
+   dobra odporność na intensywne użytkowanie i bardzo 

dobre podkreślenie obrazu drewna
+ antystatyczny
+ tylko jedno naniesienie
+   spełnia wymagania Baubook – kryteriów 

ekologicznego domu mieszkalnego
+ spełnia wymagania Dyrektywy UZ 06

Za pomocą tego produktu szczególnie przyjaznego dla 
środowiska możliwe jest wykonanie pokryć spełniających 
wymagania kryteriów ekologicznego budownictwa 
Baubook. Nadaje się również do parkietów.

Nr artykułu 50821
Opakowania 750 ml, 2,5 l

W naszych żyłach płynie farba.
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Do usuwania silnych zabrudzeń służy środek Legno-Reiniger. 
Uniwersalny olej pielęgnacyjny Legno-Pflegeöl odświeża 
olejowane powierzchnie drewna. Dobrze się wchłania i 
wnika głęboko. Stosując proste rozcieranie można ten olej do 
pielęgnacji rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na 
powierzchniach mebli.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ prosty w stosowaniu
+ czyści i odświeża powierzchnie drewna
+ łagodny zapach
+  olej do pielęgnacji Legno-Pflegeöl bardzo  

łatwo jest wchłniany

Legno-Reiniger
Nr artykułu 80025
Opakowania 250 ml, 1 l

Clean-Möbelreiniger zawiera substancje czyszczące, które 
usuwają z wylakierowanej powierzchni kurz, brud i odciski 
palców. Do dodatkowej pielęgnacji polecamy nowy produkt 
Clean-Möbelpflege Plus. Ten środek do pielęgnacji tworzy 
warstwę ochronną przed wodą i zanieczyszczeniami. Ulepszo-
ny środek do pielęgnacji mebli nadaje się również do mato-
wych i tępo matowych powierzchni lakierowanych.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ czyści i nadaje świeży, nowy wygląd 
+ chroni przed wodą i zanieczyszczeniami
+ do pielęgnacji matowych i tępo matowych powierzchni

Dzięki połączeniu ADLER Clean-Möbelreiniger z ADLER 
Clean-Möbelpflege Plus zapewnią Państwo swoim meblom 
efektywne odświeżenie i dodatkową ochronę.

Clean-Möbelreiniger
Nr artykułu 9649012
Opakowania 500 ml 

Clean-Möbelreiniger Set i Clean-Möbelpflege Plus Set
Oba zestawy zawierają dodatkowo szmatkę do czyszczenia  
oraz głowicę do spryskiwania do lepszego rozprowadzania 
produktu.

Clean-Möbelreiniger Set
Nr artykułu 9649017
Opakowania 500 ml

Clean-Möbelpflege Plus Set
Nr artykułu 7222 00021017
Opakowania 250 ml

Coraz więcej ludzi docenia pozytywny wpływ limby na 
dobre samopoczucie, w szczególności w sypialniach i 
pomieszczeniach przeznaczonych do odpoczynku. Wyso-
kojakościowy olej limbowy ADLER Legno-Zirbenöl stosuje 
się do ochrony przed plamami i do pielęgnacji mebli z 
drewna limbowego. Zapewnione jest zachowanie natu-
ralnych właściwości drewna limbowego i zapachu limby. 
Olej Legno-Zirbenöl zawiera m.in. 100 % naturalnego 
biologicznego olejku limbowego. Szybko się wchłania 
i wykazuje działanie odpychające wodę.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ prosty w stosowaniu
+ szybkoschnący
+ odpychający wodę
+ odporny na działanie potu i śliny 
 (norma ÖNORM S 1555)
+ przyjemny w dotyku
+ nie ulega samozapłonowi

Naturalny biologiczny olej limbowy do pielęgnacji 
i ochrony drewna limbowego. Zawiera naturalny 
aromat drewna. 

Nr artykułu 702800020007
Opakowania 750 ml

LEGNO-REINIGER I 
LEGNO-PFLEGEÖL

CLEAN-MÖBELREINIGER & 
CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUSLEGNO-ZIRBENÖL SERVICE-KOFFER

Kuferek do napraw Service-Koffer zawiera wszystkie ważne ma-
teriały, konieczne do naprawy małych uszkodzeń powierzchni.

ZAWARTOŚĆ:
+ wybrane odcienie wosku do drewna Grillith
+ wybrane odcienie wosku twardego Grillith
+ 1 urządzenie do topienia twardego wosku
+  3 puszki lakieru w sprayu do mebli  

Grillith o różnym stopniu połysku
+ 12 sztyftów do retuszu Grillith Flexpen
+ 2 sztyfty z lakierem kryjącym
+ 1 skrobak do twardego wosku
+ 1 urządzenie do natrysku Preval
+ 1 specjalny środek do polerowania
+ 1 cyklina do lakieru, papier do szlifowania, wełna stalowa,  
 pędzel i ściereczki

W kuferku do napraw ADLER Service-Koffer montażysta 
znajdzie wszystkie ważne materiały i narzędzia potrzebne do 
wykonania czynności „pierwszej pomocy” przy montażu. Bo 
nawet zachowując największą staranność nie da się uniknąć 
drobnych uszkodzeń.

Wszystkie materiały można zamówić pojedynczo.

Nr artykułu 9644017

Legno-Pflegeöl
Nr artykułu 50882
Opakowania 250 ml

W naszych żyłach płynie farba.

Clean-Möbelpflege Plus
Nr artykułu 7222 00021014
Opakowania 250 mlLEGNO-PFLEGESET

Wysokojakościowy zestaw do regularnego czyszczenia i pielę-
gnacji olejowanych powierzchni drewnianych mebli, parkie-
tów, podłóg drewnianych i elementów wyposażenia wnętrz.

Nr artykułu 702900021001
Zawartość Legno-Reiniger 125 ml 80025 
  Legno-Pflegeöl 125 ml 50882 
  włóknina Scotch Brite 
  szmatka  do czyszczenia  
  instrukcja stosowania

NOWY
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BEJCE WODNE

Arova Aqua-Classic
Bejca do drewna liściastego do bejcowania bez podkreślania 
porów

Arova Aqua-Style / Arova Aqua-Style Trend
Bejca do drewna liściastego do uzyskiwania efektu spokojnego 
i szczególnie równomiernego.

Arova Aqua-Neoantik / Arova Aqua-Neoantik Trend
Bejca do drewna liściastego; odcienie barw drewna do uzy-
skiwania efektu antycznego z podkreślaniem porów, odcienie 
barwne do uzyskiwania mocnych kolorów.

Arova Aqua-Wischbeize
Bejca do drewna liściastego do uzyskiwania wyraźnego efektu.

Arova Aqua-Alpin / Arova Aqua-Alpin Trend
Bejca do drewna iglastego do uzyskiwania antycznego, wyraź-
nie pozytywowego efektu.

Arova Positiv-Ultra
Bejca do drewna iglastego do uzyskiwania eleganckiego, moc-
no pozytywowego efektu.

Arova Wachsbeize
Bejca do drewna iglastego do uzyskiwania charakterystyczne-
go, antycznego efektu silnie pozytywowego.

Arova Aqua-Colora
Półprzeźroczysta bejca pigmentowa do drewna liściastego i 
iglastego.

BEJCE ROZPUSZCZALNIKOWE

Arova Rustica
Bejca do drewna liściastego do uzyskiwania efektu z wyraźnym 
obrazem porów.

Arova Spritzbeize 
Bejca do drewna liściastego do uzyskiwania równomiernego 
efektu z podkreślonymi porami.

Już od wielu stuleci próbowano podkreślać naturalne piękno drewna przez nadanie mu barwy. Firma ADLER, zgodnie z tą tradycją, 
oferuje szeroki asortyment bejc, które uwzględniają różnorodne pomysły aranżacji jak i właściwości różnych gatunków drewna.  
Firma ADLER trzyma rękę na pulsie i oferuje najnowsze rozwiązania odpowiadające najróżniejszym życzeniom i aktualnym 
trendom. Drewno ma stwarzać wrażenie antycznego? Jak z przytulnej izby wiejskiej? Proszę bardzo. Lub raczej nowocześnie, 
futurystycznie? Nie ma problemu. Kolekcja „Neoantik” przez „Classic” do „Style” – przodujący austriacki ekspert ds. powierzchni 
drewna nie pozostawia bez odpowiedzi żadnego życzenia dotyczącego bejcy. Oprócz upiększenia wyglądu, bejce firmy ADLER 
wyrównują małe nierówności lub różnice w odcieniach drewna pozwalając drewnu zadziwiać nas swoją szlachetnością. Bejce 
firmy ADLER wnoszą decydujący wkład do pięknego wyglądu Państwa mebli.

Szczegółowe informacje na temat asortymentu bejc firmy ADLER można znaleźć w Katalogu Bejc.

■  BEJCE ■  DODATKI

BEJCE DODATKI

Ten dodatek poprawia przyczepność lakieru do 
powierzchni szkła i zapewnia dobrą ochronę przed 
wilgocią pod powłoką.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ po prostu zmieszać
+ zapewnia doskonałą przyczepność lakieru do szkła
+  dobra ochrona przed odrywaniem się  

powłoki  spowodowanym przez wilgoć

W SKRÓCIE
Nr artykułu 90699
Opakowania 200 g

Ten specjalny dodatek opracowano, by w wyniku nanoszenia 
lakieru wałkami na szkło uzyskać równomierne rozprowadze-
nie lakieru, możliwie bez smug i w celu poprawy rozlewności.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
+ opóźnia schnięcie – dłuższy czas otwarcia
+ dobre właściwości do przerabiania
+ poprawia rozlewność

W SKRÓCIE
Nr artykułu 90694
Opakowania 400 g

PIGMOFIX G

PIGMOFIX V
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Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął  
pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło,  

jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która  
napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią. 

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.

W naszych żyłach płynie farba.
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