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ADLER   Nábytkové laky

S farbou v krvi.
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Tam, kde je ADLER, je aj naša krv. ADLER je tradičný tirolský 
rodinný podnik a so svojimi 500 zamestnancami aj vedúci ra-
kúsky výrobca lakov, farieb a ochranných prostriedkov na dre-
vo. Pre nás platia len tie pravidlá, ktoré si sami určíme. Ten, 
kto pracuje so srdcom, pracuje naplno. Kvalita u nás začína 
vývojom a končí poradenstvom a servisom. Ročne naše brány 
opúšťa okolo 16 000 ton lakov a putuje k zákazníkom do 25 kra-
jín sveta. Dokonalé kontroly zaručujú stálu kvalitu produktov 
ADLER.

Vďaka svojej filozofii sa ADLER stal lídrom v oblasti zušľachťo-
vania povrchov. Obzvlášť, ak ide o drevo. Drevo ako prirodzene 
dorastajúca surovina vytvára príjemnú atmosféru bývania, v kto-
rej človek nájde odpočinok a uvoľnenie. Moridlá a laky na drevo 
firmy ADLER zabezpečia individualitu Vášho nábytku.

ADLER disponuje rozsiahlym sortimentom, ktorý pokrýva tak 
rôzne želania zákazníkov ako aj potreby jednotlivých druhov 
drevín. Naši zákazníci majú tak k dispozícii všetky produkty, 
ktoré sú potrebné k profesionálnej povrchovej úprave dreva. 
Od moridiel, cez PUR a vodné laky, oleje a vosky až po profesi-
onálnu starostlivosť. Už viac ako dve tretiny z približne 10 000 
položiek sú na báze vody. 

O tom, že o ochrane prostredia ADLER iba nerozpráva, svedčí aj 
množstvo vyznamenaní a certifikátov, v rámci ktorých sa pod-
nik pravidelne podrobuje prísnym kontrolám. Kvalita a udrža-
teľnosť majú u nás odjakživa prioritu pred rýchlymi obchodmi 
a profitmi. To z nás urobilo medzinárodne uznávanú prémiovú 
značku.

 ADLER 
LAKY NA 
NÁBYTOK 
A DREVENÉ 
POVRCHY 

ADLER LAKY NA NÁBYTOK 
A DREVENÉ POVRCHY 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 
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TÁNOVÉ 
LAKY

■  POLYURETÁNOVÉ LAKY

Pekný, vysokohodnotný kus nábytku prináša radosť a príjemný pocit. Aby tento po-
cit podľa možnosti vydržal čo najdlhšie, musíme drevené povrchy chrániť pred kaž-
dodennou záťažou: túto ochrannú funkciu spĺňajú laky na drevo. Iba to, čo vydrží, 
robí skutočnú radosť.  

ADLER PUR-laky sú moderné rozpúšťadlové systémy, ktoré zodpovedajú tým naj-
vyšším štandardom nábytkárskej výroby a interiérového vybavenia. Mimoriadnym 
znakom týchto lakov je najlepšia odolnosť voči mechanickému a chemickému na-
máhaniu.

ADLER má v ponuke ten správny PUR-lak či už pre rôzne druhy drevín, ako aj pre rôz-
ne formy vzhľadu. Pritom vždy garantujeme prémiovú kvalitu a efektívne spraco-
vanie. To všetko preto, aby ste svojim zákazníkom mohli splniť každú ich predstavu.

S farbou v krvi.
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Vysokohodnotný 2-zložkový PUR nábytkový lak sa vďaka 
svetlostálym zložkám hodí na prelakovanie bielo a pestro 
nalakovaných pigmentovaných plôch.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vynikajúca plnivosť
+  svetlostálosť a odolnosť voči žltnutiu
+   ťažko zápalný podľa normy ÖNORM A3800-1 a EN 13501-1 
+  nestekavý na zvislých plochách
+  nezávadný na lakovanie hračiek

Adler Legnopur spĺňa všetky nároky na moderný lakový 
systém a boduje najmä vďaka svojim všestranným vlast-
nostiam.

Číslo položky: 26211 ff
Balenie: 4 kg, 20 kg, 180 kg
Stupne lesku: G10, G30, G50, G70, G90
Tužidlo:  ADLER PUR-Härter 82019

Tento rozpúšťadlový, bezaromatický 2-zložkový polyuretánový 
číry lak presvedčí veľmi dobrou mechanickou a chemickou 
odolnosťou, rýchlym sušením a je spracovateľný systémom 
„lak na lak“. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI: 
+  veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
+  dobré zvýraznenie podkladu a pekná kresba pórov
+  vysoká plnivosť
+  ťažko zápalný, ťažko horľavý

Je vhodný na rýchloschnúce lakovanie silne namáhaných 
plôch nábytku a interiérového vybavenia hotelov, škôl, 
kuchýň a sanitárneho nábytku.

Číslo položky: 25303 ff 
Balenie: 20 kg 
Stupne lesku: G10, G30, G50, G70 
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019

LEGNOPUR RATIOPUR



PUR-SELECT

Tento PUR lak je spracovateľný ako 1-zložkový aj 2-zložkový  
a boduje optimálnym schnutím a brúsiteľnosťou.
Nové druhy surovín zabezpečujú vysokú plnivosť a veľmi  
dobrú mechanickú a chemickú odolnosť.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vysoká plnivosť
+  dobrá mechanická a chemická odolnosť
+  dobré zvýraznenie textúry dreva
+  vhodný pre spracovanie spôsobom „lak na lak“
+  bezaromatický
+  obsahuje ochranné prostriedky voči účinkom svetla
+  voliteľne 1- alebo 2-zložkové spracovanie

ADLER PUR-Select je obzvlášť vhodný pre spracovanie  
spôsobom „lak na lak“.

Číslo položky: 26011 ff
Balenie: 4 kg, 20 kg
Stupne lesku: G5, G10, G30, G50, G70
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82029
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Tomuto extrémne odolnému laku na báze novej, inova-
tívnej suroviny neublíži ani oceľová vlna. Vďaka chemic-
kej a mechanickej odolnosti ponúka ideálnu ochranu 
pre silno namáhané povrchy.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+   prvotriedny, plnivý 2-zložkový PUR priehľadný lak  

na báze novej, inovatívnej suroviny
+   extrémna tvrdosť povrchu a odolnosť voči poškriaba-

niu
+   pre silno namáhané povrchy v segmente výroby ná-

bytku a vnútorného vybavenia
+   použiteľný ako vrchný lak alebo pre spôsob  

„lak na lak“
+  svetlostály a nežltnúci
+  ťažko zápalný, ťažko horľavý

Musí Vaša stolová doska niečo vydržať? Spoľahnite sa 
na neviditeľný ochranný štít ADLER PUR-Antiscratch HQ.

Číslo položky: 26321 ff
Balenie: 4 kg, 20 kg
Stupne lesku: G5, G10, G30, G50, G70
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ANTISCRATCH HQ PUR-NATURMATT

Rýchloschnúci, matný a číry PUR lak pre dosiahnutie 
charakteru prirodzeného, neopracovaného dreva. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
+  vznešený matný efekt
+  prirodzené zvýraznenie dreva
+  pekná kresba pórov

ADLER PUR-Naturmatt je optimálna voľba pre prípady 
ako otvoreno-pórovité lakovanie povrchov nábytku 
v interiéri, pričom má byť zachovaný ich prirodzený 
vzhľad surového neupraveného dreva za súčasnej 
optimálnej ochrany.

Číslo položky: 26132
Balenie: 4 kg, 20 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82029

S farbou v krvi.

Tento rýchloschnúci 2-zložkový polyuretánový číry lak  
sa vyznačuje veľmi dobrou mechanickou a chemickou 
odolnosťou. PUR-One je vhodný na lakovanie nábytku  
a vnútorného vybavenia ako v remeselníckej, tak aj prie-
myselnej produkcii.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  rýchle sušenie
+  dobré zvýraznenie podkladu 
+  dobrá plnivosť
+  veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť

PUR-ONE je vhodný na sériové lakovanie nábytku a inte-
riérového vybavenia vrátane nábytkových plôch kuchýň 
a sanitárneho nábytku (okrem pracovných plôch).

Číslo položky: 25443 ff
Balenie: 20 kg
Stupne lesku: G30, G50
Riedidlo: ADLER PUR Verdünnung 80029

PUR-ONE



Tento vysokolesklý lak balansuje medzi optimálnou tvrdosťou 
povrchu a dobrou leštiteľnosťou, presvedčí brilantným leskom.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vysokohodnotný, transparentný 2-zložkový PUR-lak
+  excelentný lesk
+  veľmi dobrá odolnosť voči jemným škrabancom
+  dobrá stabilita povrchu 
+  vysoká plnivosť
+  veľmi dobrá leštiteľnosť

Želáte si rýchlejšie schnutie?
Použite tužidlo ADLER PUR-Härter S 82040!

Číslo položky: 25283
Balenie: 3 kg, 18 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019 alebo  
 ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-GLANZLACK
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S farbou v krvi.

Vysokohodnotný polyuretánový číry lak na akrylátovej 
báze ponúka veľmi dobrú mechanickú a chemickú 
odolnosť a hodí sa špeciálne na vysoko namáhané 
interiérové plochy. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
+  vysoká plnivosť
+  dobré zvýraznenie podkladu 
+  vynikajúca odolnosť voči žltnutiu

PUR-Strong je správna voľba pre plnivé lakovanie silne 
namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia, 
ako sú napr. schody a stolové dosky.

Číslo položky:26301 ff
Balenie: 4 kg, 20 kg
Stupne lesku: G10, G30, G50, G70
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82029

PUR-STRONG

Dobrá brúsiteľnosť a plnivosť sú znakmi tohto vynika-
júceho 2-zložkového základného laku, ktorý v spojení 
s vrchným lakom Duopur-Finish vytvára veľmi plnivé 
plochy.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  rýchloschnúci 2-zložkový PUR základný lak
+  vysoká plnivosť
+  vynikajúca brúsiteľnosť
+  veľmi dobrý stav na zvislých plochách
+  veľmi rýchle schnutie

ADLER Duopur-Base HQ je plnivý, dobre brúsiteľný  
základný lak s dobrou elasticitou a dobrým stavom  
na zvislých plochách.

Číslo položky: 25270
Balenie: 4 l, 20 l 
Tužidlo: ADLER Duopur-Härter 82072 

DUOPUR-BASE HQ DUOPUR-BASE NQ

Rýchloschnúci 2-zložkový základný lak je vhodný predo-
všetkým na plnivé lakovanie nábytku a interiérového vyba-
venia. V spojení s vrchným lakom Duopur Finish zabezpe-
číte veľmi plnivé plochy. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi dobrá plnivosť
+  dobré zvýraznenie podkladu
+  dobrá brúsiteľnosť
+  vynikajúca mechanická odolnosť

ADLER Duopur-Base NQ je plnivý, dobre brúsiteľný  
základný lak s dobrou pružnosťou a dobrým stavom  
na zvislých plochách.

Číslo položky: 25271
Balenie: 4 l, 20 l
Tužidlo: ADLER Duopur-Härter 82072 
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S farbou v krvi.

Rýchloschnúci polyuretánový základný lak prichádza na po-
moc, ak sa majú izolovať dreviny s vysokým podielom živice. 
Ponúka výbornú schopnosť vsiakať, a pritom veľmi rýchlo 
schne.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  dobrá schopnosť vnikať
+  veľmi dobrá izolačná schopnosť 
+  rýchle sušenie
+  dobré zvýraznenie podkladu

DD-Isoliergrund je takisto najlepšia voľba pre  
izolovanie hrán a plôch MDF dosiek. 

Číslo položky: 25103 ff
Balenie: 900 g, 4 kg
Tužidlo: ADLER DD-Härter 82001

DD-ISOLIERGRUND

Vysoko transparentný základ sa vyznačuje vysokou  
plnivosťou, dobrým schnutím a výbornou elasticitou.  
ADLER PUR-Füllgrund HT je obzvlášť vhodný pre  
dosiahnutie kvalitných lesklých povrchov.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vynikajúca transparentnosť
+  veľmi dobrá plnivosť
+  dobré zvýraznenie textúry dreva
+  vynikajúce zaliatie pórov a dobrá rozlievateľnosť
+  dobrá ochrana pred slnkom

Pre obzvlášť plnivé povrchové úpravy nábytku a vnú-
torného vybavenia s extrémnou transparentnosťou. 
Vhodné pre náter vo viacerých vrstvách. 

Číslo položky: 2530 000200
Balenie: 5 kg, 20 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 8233 000210 
Riedidlo: ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-FÜLLGRUND HT

Tento rýchloschnúci, dobre brúsiteľný plnič disponuje nesteka-
vosťou na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vysoká plnivosť 
+  dobrý stav na zvislých plochách 
+   použiteľný na surových a dyhovaných drevotrieskoých 

doskách 
+   MDF-dosky musia byť predizolované vhodným 2-zložkovým 

PUR-lakom  

Požadujete rýchlejšie schnutie a možnosť rýchlo  
brúsiť - aj strojovo? Použite ADLER PUR-Härter S 82040! 

Číslo položky: 25513 ff
Balenie: 4 kg, 10 kg, 30 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019 alebo  
 ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-SPRITZFÜLLERDUOPUR-FINISH 

Rýchlo schnúci PUR vrchný lak s vysokou plnivosťou  
a dobrým zvýraznením textúry dreva. ADLER Duopur-Finish 
dodá obzvlášť tmavým alebo tmavo namoreným povr-
chom klasický a elegantný vzhľad. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vysoká plnivosť
+  veľmi dobrá odolnosť voči poškriabaniu 
+  dobrá elesticita, nezanecháva biele stopy po poškrabaní

ADLER Duopur-Finish je veľmi plnivý a vysokohodnotný 
vrchný lak, špeciálne pre použitie na Duopur-Base.

Číslo položky: 25263 ff
Balenie: 4 l, 20 l
Stupne lesku: G30, G50, G70
Tužidlo: ADLER Duopur-Härter 82072



PUR-ECOFILL

Tento 2-zložkový izolačný plnič schne rýchlo, disponuje 
vysokou plnivosťou a výbornou brúsiteľnosťou. Vyznačuje 
sa vynikajúcim stavom na zvislých plochách a vynikajúcou 
trvalou elasticitou. 
ADLER PUR-Ecofill môže byť použitý priamo na vysokohod-
notné MDF-dosky. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vynikajúca brúsiteľnosť 
+  vysoká plnivosť 
+  veľmi dobrý izolačný účinok 
+  vynikajúca trvalá elasticita 
+  vynikajúci stav na zvislých plochách 
+   dobrá priľnavosť aj na nosných doskách so  

základovou fóliou 
+   jednoduchá, rýchla možnosť pre pigmentované  

povrchové úpravy  

Pre profesionálne krycie povrchové úpravy. 
Požadujete rýchlejšie schnutie a strojové brúsenie? 
Použite ADLER PUR-Härter 82017! 

Číslo položky: 25501 
Balenie: 4 kg, 24 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019 alebo 
 ADLER PUR-Härter 82017
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BRILLIANT METALLIC

Od medi cez bronz, zlato a titán až k striebornému vzhľa-
du: ADLER Brilliant Metallic dáva každému kusu nábytku 
výraznú úpravu s reálnym kovovým vzhľadom - bez pri-
dania klasických trblietavých pigmentov. Systém na báze 
rozpúšťadiel je efektívny a univerzálny, poskytuje dobré 
prekrytie a elegantný vzhľad.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  brilantný kovový efekt
+   k dispozíci v 5-tich kovových farbách: striebro, zlato, 

titán, bronz, meď
+  vysoký lesk

ADLER Brilliant Metallic sa tiež často používa na povrchy 
nábytku, ako sú kuchynské linky.

Číslo položky: striebro  2492 053429
                            zlato  2492 053430
                           titán  2492 053431
                           bronz  2492 053432
                           meď  2492 053433
Balenie: 0,9 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019

S farbou v krvi.

Tento pigmentovaný lak je možné dodať v akomkoľvek odtieni. 
Presvedčí vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcim stavom 
na hranách a zvislých plochách. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vysokohodnotný PUR pigmentovaný lak 
+  vynikajúca svetlostálosť 
+  ostrá kresba pórov pri otvoreno-pórovitom lakovaní  

Prídavkom ADLER Pigmofix RF 90695 sa dosiahne oveľa  
väčšia odolnosť v prsteňovom teste.

Číslo položky: 24005 ff
Balenie: 1 kg, 3 kg (iba základné odtiene), 4 kg, 20 kg 
Odtiene:  12 základných odtieňov. Taktiež je možné namiešať 

všetky NCS, RAL, sanitárne odtiene atď. 
Stupeň lesku: G50
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 82019 alebo 
 ADLER PUR-Härter S 82040

PIGMOPUR

Tento 2-zložkový PUR lak sa vyznačuje svojou brilantnos-
ťou a dobrou nepriehľadnosťou. Presvedčí svojím vyso-
kým leskom, rýchlym sušením a svojou brúsiteľnosťou  
po 24 hodinách. Je vhodný aj na remeselné a priemysel-
né spracovanie.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI
+  vysokolesklý, pigmentovaný 2-zložkový PUR-lak 
+  rýchle schnutie
+  brúsiteľný po 24 hodinách 
+  brilantný lesk
+  veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
+  dobrá spracovateľnosť
+  dobrá krycia schopnosť

ADLER Pigmopur Gloss NG je vhodný na pigmentované 
lakovanie nábytku, vnútorného vybavenia, čelných, odkla-
dacích a úložných plôch v interiéri vo vysokom lesku. 

Číslo položky: biely  2419 000010
  čierny  2419 500001
  RAL 9010 2419 009010
  RAL 9016 2419 009016
   Taktiež je možné namiešať všetky  

NCS a RAL odtiene.
Balenie: 4 kg, 20 kg
Tužidlo: ADLER PUR-Härter 8234 000210
Riedidlo: ADLER DD-Verdünnung 80019

PIGMOPUR GLOSS NG
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LAKY NA 
BÁZE VODY

■  LAKY NA BÁZE VODY

Príroda je drahocenná, musíme ju čo najlepšie chrániť. Preto v posledných rokoch 
nebola v ADLER-i zmarená žiadna snaha vo vývoji lakov na báze vody, ktoré by na-
priek nepatrnému množstvu rozpúšťadiel spĺňali vysoké štandardy v remeselnej a 
priemyselnej výrobe.

ADLER laky na báze vody môžu byť v tomto ohľade označené ako míľniky. Pre ADLER 
je dnes samozrejmé, že všetky typy lakov vykazujú vynikajúcu odolnosť voči kré-
mom a tukom. Aj transparentnosť a zvýraznenie textúry dreva sa blíži optike roz-
púšťadlových lakov. Pritom by sa nemalo prehliadať, že moderné systémy lakov na 
báze vody stojí za to v mnohých ohľadoch porovnať s rozpúšťadlovými lakmi napr. 
ich plnivosť, recyklovateľnosť, elasticitu. 

Najdôležitejšie však je, že laky ADLER na báze vody chránia Váš nábytok ekologicky 
a napriek tomu spoľahlivo. To je náš obrovský prínos k udržaniu nášho životného 
prostredia. 

S farbou v krvi.

Vodou riediteľný, transparentný lak s vynikajúcimi všestranný-
mi vlastnosťami, na lakovanie vysoko namáhaného nábytku.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  voliteľne spracovateľný ako 1-zložkový alebo 2-zložkový 
+  veľmi dobrá plnivosť 
+  veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva 
+  vysoká transparentnosť 
+  výborná odolnosť voči krémom a tukom
+  doba spracovateľnosti 3 dni

Moderný lakový systém na vysoké kvalitatívne  
požiadavky a s priateľským použitím.

Číslo položky: 30361 ff
Balenie: 5 kg, 25 kg, 120 kg
Stupne lesku: G10, G30, G50, G70
Zosieťovač: ADLER Aqua-Vernetzer 82210

Vodou riediteľný jednozložkový priehľadný lak s vynikajú-
cou chemickou a mechanickou odolnosťou.  Tento lak je 
odolný voči krémom a tukom a disponuje vynikajúcou pl-
nivosťou, transparentnosťou a zvýraznením textúry dreva. 
Vďaka špeciálnym UV-filtrom chráni povrchy pred predčas-
ným zožltnutím, resp. vyblednutím. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  perfektná chemická a mechanická odolnosť 
+  výborná plnivosť 
+  výborné  zvýraznenie textúry dreva 
+  vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom 
+  veľmi dobrý stav na zvislých plochách 

ADLER Aqua-Resist je jedinečný 1-zložkový vodný lak, 
ktorý spĺňa triedu odolnosti 1-B1 podľa normy ÖNORM A 
1605-12. Okrem toho je vhodný na spracovanie systémom 
„lak na lak“. 

Číslo položky: 30461 ff
Balenie: 5 kg, 25 kg
Stupne lesku: G5, G10, G30, G50, G70, G90

AQUA-SOFT CFBAQUA-RESIST



Vodou riediteľný viacvrstvový lakový systém sa spracováva 
ako 1-zložkový a presvedčí výbornou plnivosťou. Špeciálne 
UV-filtre bránia predčasnému zožltnutiu a vyblednutiu 
dreveného podkladu. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+   veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva a dobrá transpa-

rentnosť 
+  veľmi dobrá odolnosť voči krémom a tukom 
+  dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom 
+  veľmi dobrý stav na zvislých plochách 

Mnohé spôsoby použitia, perfektné spracovateľské 
vlastnosti, veľmi dobrá plnivosť – všestranný lak ADLER 
Aqua-Mira CFB je vhodný aj na prelakovanie stoličiek a 
iného stojacieho nábytku.  

Číslo položky: 30471 ff
Balenie: 5 kg, 25 kg
Stupne lesku:  G10, G30, G50, G70

AQUA-MIRA CFBAQUA-ONE

Transparentný lak na báze vody pre viacvrstvový systém 
na nábytok a interiér, priemyselné a remeselné použitie. 
Vodou riediteľný, nestekavý, priehľadný lak pre drevené 
povrchy, vhodný pre spracovanie „lak na lak“.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva 
+  veľmi dobrá plnivosť
+  dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom 
+   vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom (CFB) a pôso-

beniu svetla
+  dobrý stav na zvislých plochách 

ADLER Aqua-One 30493 ff obsahuje špeciálny UV-filter  
na ochranu podkladu, príp. použitého moridla voči  
predčasnému zožltnutiu, resp. vyblednutiu. 

Číslo položky: 39493 ff 
Balenie: 25 kg 
Stupne lesku: G30, G50 
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S farbou v krvi.

Vodou riediteľný, vysokoodolný 2-zložkový vrchný lak  
na povrchy nábytku, kde je požadovaná tá najvyššia che-
mická odolnosť a vynikajúca odolnosť voči poškriabaniu. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  špičková chemická odolnosť 
+   použiteľný ako vrchný lak na pigmentované povrchy ako 

aj pri bezfarebnom lakovaní 
+  veľmi dobrá mechanická odolnosť 
+  dodá povrchom vysokú odolnosť v prsteňovom teste
+  nežltne 

ADLER Aqua-Top Antiscratch veľmi dobre chráni nábytok 
pred stopami každodenného používania. 

Číslo položky: 30341 ff
Balenie: 4 kg, 20 kg
Stupne lesku: G5, G10, G30, G50
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Nevŕzgajúci lak je možné spracovať ako 1-zložkový alebo 
2-zložkový a je silne protišmykový. Dodatočne sa podarilo ešte 
zvýšiť odolnosť voči oderu. Už aj pri 1-zložkovom spracovaní 
ADLER Aqua-Step Silent sa môže rátať s použitím pri vysokom 
mechanickom namáhaní. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+ žiadne vŕzganie
+ vynikajúca odolnosť voči oderu
+ silne protišmykový
+ veľmi dobrá stálosť na svetle
+ vynikajúca chemická odolnosť
+ odolnosť voči krémom a tukom
+ veľmi dobrá nestekavosť na zvislých plochách

S ADLER Aqua-Step Silent je nepríjemné vŕzganie minulosťou. 

Číslo položky: 3043
Balenie: 4 kg, 22 kg
Stupne lesku: G10, G30, G50
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 

AQUA-TOP ANTISCRATCH AQUA-STEP SILENT



Bluefin Softmatt je univerzálny ako základný alebo vrchný 
náter použitý v prípade, že sa požaduje obzvlášť prírodný, 
hlboko matný povrch príjemný na dotyk. Bez ohľadu 
na uhle pohľadu sa povrch vždy javí rovnomerný s hlboko 
matným leskom - a vďaka vlastnosti Anti-fingerprint 
nezostávajú na povrchu odtlačky prstov.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  používa sa ako vrchný náter, ale tiež „lak na lak“
+   vynikajúce všestranné vlastnosti - pre bezfarebnú pri-

rodzenú štruktúru alebo ako vrchný náter na pigmen-
tované plochy

+   hlboko matný, príjemný hrejivý pocit na povrchu s 
jemným, hodvábne hladkým ohmatom

+  veľmi jednotná matnosť povrchu
+   veľmi prirodzená kresba pórov vyznačujúca sa predo-

všetkým prírodným vzhľadom
+   vlastnosti Anti-figerprint – na povrchu nezostávajú 

odtlačky prstov

Obzvlášť vhodný na interiérový nábytok a vnútorné 
zariadenie.

Číslo položky: 3052 000105
Balenie: 4 kg, 20 kg
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SOFTMATT

Vodou riediteľný 2-zložkový základ špeciálne na zvýraznené 
textúry povrchov nábytku a vnútorného zariadenia. Ani na 
tmavých druhoch drevín nedochádza k potlačeniu zvýraznenia 
kresby dreva.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi nepatrné sfarbenie dozelena na dube 
+  pre ťažko horľavé a ťažko zápalné povrchy 
+   výborné zvýraznenie textúry dreva a veľmi dobrá transpa-

rentnosť
+  dobrá plnivosť 

Vďaka veľmi dobrému izolačnému účinku vo vode rozpust-
ných, farbiacich extraktívnych látok obsiahnutých v dreve je 
ADLER Aqua-Intense GL možné použiť aj na doteraz proble-
matických drevinách ako dub.

Číslo položky: 30016
Balenie: 4,5 kg, 25 kg
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-INTENSE GL
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S farbou v krvi.

Tento tixotropný 1-zložkový podkladový lak na  vodnej báze 
ponúka optimálnu pevnosť na zvislých plochách. Vhodný je pre 
plnivé lakovanie nábytku, stoličiek alebo dverí.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  1-zložkový tixotropný základný lak 
+  vyniká svojou pevnosťou na zvislých plochách
+  vysoká transparentnosť a zvýraznenie textúry dreva
+  veľmi dobrá brúsiteľnosť

ADLER Aqua-Primer Ultra ponúka okrem dobrej
stability výbornú transparentnosť a silné zvýraznenie  
štruktúry dreva.

Číslo položky: 30014
Balenie: 5 kg, 25 kg, 120 kg (na vyžiadanie)

AQUA-PRIMER ULTRA AQUA-KRISTALL-ULTRA

Priehľadný, vrchný lak na báze vody s vynikajúcou sta-
bilitou. Môže byť spracovaný ako 1- alebo 2-zložkový.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom
+   veľmi dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým 

účinkom
+   krásne zvýraznenie pórov
+   vyniká svojou odolnosťou na zvislých plochách

ADLER Aqua-Kristall-Ultra 30260 ff je plnivý vrchný lak  
a v spojení s ADLER Aqua-Primer Ultra 30014 na tmavom 
podklade vykazuje vynikajúcu transparentnosť a 
zvýraznenie pórov.

Číslo položky: 30260 ff
Balenie: 4 kg, 22 kg
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
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S farbou v krvi.

Nepriehľadný striekací plnič na vodnej báze s rýchlym zasy-
chaním, vysokou plnivosťou a vynikajúcou brúsiteľnosťou. 
ADLER Bluefin Isospeed je teraz k dispozícii v plnej palete 
farieb RAL a je voliteľne 1- a 2-zložkovo spracovateľný. Pri 
2-zložkovom spracovaní dosahuje veľmi dobré izolačné 
schopnosti voči vo vode rozpustným extraktívnym zložkám 
dreva a je použiteľný priamo na MDF dosky. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  veľmi dobrá stabilita
+  vynikajúci brúsiteľnosť (aj strojová)
+  rýchle schnutie
+  1- a 2-zložkové spracovanie
+  možné tónovať vo všetkých RAL odtieňoch 

Vzhľadom k veľmi dobrej stabilite sa Bluefin Isospeed 
používa na visiace a stojacie lakovanie nábytku a interié-
rových prvkov.

Číslo položky: 3134
Balenie: 4 kg, 22 kg
Farbton: biela 3134 000030
 čierna 3134 500001
 K dispozícii vo všetkých RAL odtieňoch. 
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN ISOSPEED PIGMOCRYL NG

1-zložkový pigmentovaný lak na vodnej báze s rýchlym schnu-
tím a dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou. Nová 
generácia farebných lakov je k dispozícii vo všetkých NCS a RAL 
odtieňoch s vynikajúcim krytím.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  rýchle schnutie
+  výborná stohovateľnosť
+  veľmi dobré krytie
+  široká škála farieb
+   vysoká odolnosť proti mechanickým a chemickým vplyvom 

a svetlu
+  jednozložkové spracovanie

Na pigmentované lakovanie nábytku a vnútorného  
zariadenia. 

Číslo položky: 3201 ff
Balenie: 1 kg, 4 kg, 22 kg
Štandardné farby: biela W10, RAL 9010, RAL 9016, čierna
Stupne lesku: G10, G30, G50

OLEJE A 
VOSKY
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■  OLEJE A VOSKY

Starostlivo vyrobené produkty, uvážlivý výrobný postup a náročné povrchy sú dôka-
zom väzby firmy ADLER s prírodnými surovinami nášho prostredia. 

Toto platí obzvlášť pri našej palete prírodných olejov a voskov určených na zušľach-
tenie dreva. Produkty série Legno sú formulované na báze obnoviteľných surovín 
a sú nielen šetrné k prostrediu a neškodné pre naše zdravé bývanie, ale predovšet-
kým jednoduché na spracovanie, a tým atraktívne svojou efektivitou. 

Vďaka širokej palete olejov, voskov, tvrdých voskových olejov a produktov na ošet-
rovanie môže byť vyhovené každej požiadavke na prirodzený vzhľad povrchov – je 
jedno, či ide o kus nábytku, časť interiéru alebo podlahu. Možné je vytvoriť aj tren-
dové, farebné olejované povrchy. 



Rýchloschnúci, priateľsky spracovateľný produkt Legno-Öl  
je vhodný na všetky povrchy z listnatého a ihličnatého 
dreva v interiéri. Olej preniká hlboko do dreva, je vodo-
odpudivý a vďaka dobrému zvýrazneniu textúry dreva 
podčiarkne jeho prirodzenú štruktúru. Tekutiny a špina  
sa dajú ľahko zotrieť. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché použitie 
+  rýchlo schne 
+  odpudzuje vodu a nečistoty 
+  protišmykový a antistatický 
+  príjemný na dotyk 
+  nie je samovznietivý

Univerzálny olej na nábytok, vnútorné vybavenie, 
parketové a drevené podlahy v interiéri. 

Číslo položky: Farblos 50880 (bezfarebný), biely 50881
Balenie: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Vosk Legno-Wachs vytvorí na drevených povrchoch ochranný 
film odpudzujúci vodu a nečistoty. Dreveným dielcom dodá 
matný efekt, rovnomernú optiku ako aj zamatovo mäkký 
ohmat. Obzvlášť  príjemné plochy  sa docielia vtedy, keď sa 
vosk po schnutí cez noc preleští kefou s kožou. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché použitie 
+  rýchlo schne 
+  ušľachtilý matný efekt 
+  zamatovo mäkký pocit na dotyk
+  antistatický
+  nie je samovznietivý 

ADLER Legno-Wachs je perfektne vhodný na dosiahnutie 
prirodzených, zamatovo mäkkých povrchov nábytku a  
vnútorného vybavenia. 

Číslo položky: 50890
Balenie: 750 ml, 5 l

Staviť na prirodzené zušľachtenie neznamená vzdať sa  
farebnosti. ADLER s produktom Legno-Co¬lor ponúka olej,  
ktorý umožňuje úpravy v širokej palete odtieňov. Pritom 
nebude prekrytá textúra dreva, ale docieli sa jeho elegantné 
rovnomerné sfarbenie.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché použitie 
+  rýchlo schne 
+  tónovateľný v mnohých odtieňoch 
+  rovnomerné sfarbenie 
+  veľmi dobrá odolnosť voči vode 
+  nie je samovznietivý 

Tento farebný olej umožňuje vďaka svojej širokej palete  
odtieňov individuálnu tvorbu nábytku, vnútorného vybave-
nia, parketových a drevených podláh v interiéri. 

Číslo položky: 50875
Balenie: 750 ml

LEGNO-ÖL LEGNO-WACHS LEGNO-COLORLEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl je vyrobený z prirodzene obnoviteľ-
ných surovín a spája dobré vlastnosti oleja a vosku. Tento 
High-Solid produkt je svojím vysokým obsahom sušiny 
obzvlášť priateľský k prostrediu.
V porovnaní s inými Legno produktami stačí spravidla  
iba jeden nános produktu Legno-Hartwachsöl. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  obzvlášť šetrný k prostrediu 
+  dobrá odolnosť a veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva 
+  antistatický
+  iba jeden nános 
+   konformný so smernicou Baubook – spĺňa kritériá  

ekologických bytových výstavieb 
+  spĺňa smernicu UZ 06 

S týmto obzvlášť šetrným produktom je možné vytvoriť 
povrchy konformné so smernicou Baubook. Je taktiež 
vhodný na parketové podlahy.

Číslo položky: 50821
Balenie: 750 ml, 2,5 l
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S farbou v krvi.



Legno-Reiniger odstraňuje silnú špinu a mastnotu. Univer-
zálny Legno Pflegeöl rovnomerne a hlboko preniká do dreva 
a osvieži tak vzhľad olejovaných plôch.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché použitie
+  čistí a osviežuje drevené povrchy
+  Legno-Pflegeöl veľmi dobre vniká do dreva

Legno-Reiniger
Číslo položky: 80025
Balenie: 250 ml, 1 l

Pozitívny účinok Borovice limba oceníte v spálňach a pri 
povrchovej úprave rekreačných plôch. Kvalitný olej ADLER 
Legno-Zirbenöl sa používa na ochranu proti škvrnám a 
na ochranu nábytku z Borovice limbovej. Prírodné vlast-
nosti Limby ako aj jej vôňa sú v tomto oleji zachované. 
ADLER Legno-Zirbenöl obsahuje okrem iného 100%-ný 
olejový výťažok z ekologicky čistej limby. Olej sa rýchlo 
vstrebáva a odpudzuje vodu. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché použitie
+  rýchle schnutie
+  vodoodpudivý
+  odolnosť voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
+  príjemný na dotyk
+  nie je samovznietivý

Prírodný biologicky čistý limbový olej na ochranu limbo-
vého dreva. Zachováva prirodzenú vôňu dreva.

Číslo položky: 702800020007
Balenie: 750 ml

Tento rýchloschnúci matný olej je ideálny na priemyselnú 
povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Má veľ-
mi dobrú schopnosť prieniku, dobrú chemickú a mecha-
nickú odolnosť a je odolný proti oderu gumou. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  rýchle schnutie
+  vynikajúca schopnosť vnikania
+  dobré zvýraznenie dreva
+  príjemný na dotyk
+  veľmi dobrá plnivosť
+  veľmi dobrá odolnosť voči vode

Vytvrdenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne 
schnutie). Legno Parkettöl je obzvlášť vhodný pre prie-
myselnú sériovú výrobu olejovaných parkiet.

Číslo položky: Farblos 50871 (bezfarebný hlboký mat)
Balenie: 5 l, 10 l 

LEGNO-REINIGER 
A -PFLEGEÖLLEGNO-ZIRBENÖL LEGNO-PARKETTÖL
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S farbou v krvi.

Legno-Pflegeöl
Číslo položky: 50882
Balenie: 250 ml

Vysoko kvalitná sada na pravidelné čistenie a údržbu  
naolejovaných drevených povrchov ako nábytku, drevených  
a parketových podláh a na práce v interiéri.

Číslo položky: 702900021001
Obsah:  Legno-Reiniger 125 ml 80025
 Legno-Pflegeöl 125 ml 50882
 oceľová vlna Scotch Brite
 handrička na čistenie
 návod na údržbu

LEGNO-PFLEGESET



ADLER Clean-Möbelpflege je určený na jemnú a šetrnú starostlivosť 
o lakované drevené provrchy. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+ prepožičia nový, hodvábno lesklý vzhľad 
+ chráni pred vodou a znečistením
+ s píniovým mliekom 

Kombináciou produktov ADLER Clean-Möbelreiniger a -Pflege sa 
nábytok oživí a získa dlhotrvajúcu ochranu, aby ste sa z neho tešili 
ešte po dlhé roky.

Číslo položky: 96491
Balenie: Möbelpflege 250 ml (fľaša s rozprašovačom) 9649114
 Möbelreiniger 500 ml (fľaša s rozprašovačom) 9649012

CLEAN-MÖBELPFLEGESET SERVISNÝ KUFRÍK

Sevisný kufrík obsahuje dôležité materiály na opravu 
menších poškodení povrchov. 

OBSAH:
+  sortiment voskových tyčiniek Grilith 
+  sortiment tvrdých voskových tyčiniek Grilith
+  1 tavič tvrdých voskov
+   3 sprejové dózy nábytkového laku v rôznych  

stupňoch lesku 
+  12 Grilith Flexpen - retušovacie fixky
+  2 krycie fixky
+  1 hladidlo na tvrdý vosk
+  1 Preval-Sprayer (sprejová striekacia sada)
+  1 Spezial-Polish (leštiaci prostriedok)
+   1 škrabka na lak, brúsny papier, oceľová vlna,  

štetec a handrička

So servisným kufríkom ADLER Service-Koffer má montér 
poruke všetky dôležité pomôcky a náradie, ktoré môže 
využiť ako „prvú pomoc“ pri montáži. Pretože aj pri tej 
najopatrnejšej práci sa malým nehodám nedá vyhnúť. 
Všetky položky je možné doobjednať aj jednotlivo.

Číslo položky: 9644017
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S farbou v krvi.

OŠETROVANIE

■  OŠETROVANIE
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■  PRÍSADY
Táto prísada zvyšuje priľnavosť farby na povrch skla a posky-
tuje dobrú ochranu proti vlhkosti.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  jednoduché miešanie
+  vynikajúca priľnavosť náteru na skle
+  dobrá ochrana proti odlupovaniu spôsobenému vlhkosťou

Číslo položky: 90699
Balenie: 200 g

Táto prísada do pigmentovaných 2-zložkových rozpúšťadlo-
vých  PUR-lakov zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť v prste-
ňovom teste a poškriabaní nechtom. Lesk výsledných plôch 
zostane neporušený.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+  zvýšená odolnosť proti poškriabaniu ako prísada  

do ADLER Pigmopur 24005 ff

Číslo položky: 90695
Balenie: 400 g

ADLER Pigmofix M je rozpúšťadlová matovacia pasta, ktorá 
zabezpečí pridaním do laku zníženie stupňa lesku. Pigmo-
fix M bol vyvíjaný špeciálne pre Pigmopur a MDF 4v1. 

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI:
+ veľmi dobrá odolnosť voči škrabancom
+ rovnomerné zmatnenie laku

Číslo položky: 90698
Balenie: 400 g, 900 g, 2 kg

PIGMOFIX G

PIGMOFIX RF

PIGMOFIX M

PRÍSADY

MORIDLÁ NA BÁZE VODY

ADLER Aqua-Classic 
Moridlo na listnaté dreviny, obraz morenia  
nezvýrazňujúci  póry 

Arova Aqua-Style
Moridlo na listnaté dreviny pre kľudný a obzvlášť  
rovnomerný obraz morenia   

Arova Aqua-Neoantik 
Moridlo na listnaté dreviny, s obrazom morenia  
zvýrazňujúcim póry, antický obraz, pestré farebné odtiene 

ADLER Aqua-Wischbeize 
Moridlo na listnaté dreviny pre výrazný obraz morenia 

ADLER Aqua-Positiv 
Moridlo na ihličnaté dreviny s výrazným 
pozitívnym efektom 

ADLER Aqua-Alpin 
Moridlo na ihličnaté dreviny pre anticky pôsobiaci,  
výrazne pozitívny efekt 

ADLER Positiv-Plus
Moridlo na ihličnaté dreviny na prelakovanie  
rozpúšťadlovými lakmi 

ADLER Positiv-Plus-Wachsbeize
Voskové moridlo na ihličnaté dreviny s výrazným  
pozitívnym efektom 

ADLER Aqua-Colora
Polotransparentné pigmentované moridlo  
pre listnaté a ihličnaté dreviny 

ADLER Laugenbeize
Efektné moridlo špeciálne na dub

ROZPÚŠŤADLOVÉ MORIDLÁ

ADLER Rustica
Moridlo na listnaté dreviny, obraz morenia 
intenzívne zvýrazňujúci póry  

ADLER Spritzbeize 
Moridlo na listnaté dreviny pre rovnomerný 
obraz morenia zvýrazňujúci póry 

ADLER Neosol
(Možné miešať aj vo vode.) 
Moridlo na listnaté dreviny na báze svetlostálych farbív pre 
žiarivé odtiene, nezvýrazňujúce póry. 

Už mnoho storočí sa ľudstvo snaží zvýrazniť prirodzenú krásu dreva „sfarbením“.  V duchu tejto tradície disponuje ADLER rozsiah-
lym sortimentom moridiel, ktorý zastreší tak rozmanité požiadavky na stvárnenie ako aj stvárnenie rôznych druhov drevín.  ADLER 
je pulzom času a ponúka top-riešenia pre tie najrozmanitejšie žiadosti a aktuálne trendy: 
Má drevo pôsobiť anticky? Ako z útulnej sedliackej izby? Nech sa páči. Alebo radšej moderne, futuristicky? Tiež žiadny problém.  
Od „Neoantik“ cez „Classic“ až po  „Style“ – rakúsky popredný expert na povrchové úpravy dreva nenechá žiadne želanie len tak. 
Okrem optického skrášlenia moridlá ADLER vyrovnávajú malé anomálie alebo nerovnomernosti v odtieni a drevo tak pôsobí doko-
nalo. ADLER moridlá tak predstavujú prínos k vizuálnemu zhodnoteniu Vášho nábytku. 

Pre získanie detailných informácií o sortimente moridiel ADLER si môžete prelistovať náš katalóg moridiel. 

■  MORIDLÁ

MORIDLÁ
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S farbou v krvi.
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