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S farbou v krvi.

LEPŠIE MORENIE S ADLER MORIDLAMI
Moderné farebné odtiene zvýrazňujúce prirodzenú krásu dreva.

ADLER krv nášho srdca

5

Drevo ako obnoviteľný materiál prirodzene vytvára príjemnú at-
mosféru domova, v ktorom človek hľadá miesto na odpočinok a 
relax. Moridlá ADLER podčiarkujú jedinečnosť nábytku.

Po mnoho storočí sa ľudia pokúšali o zvýraznenie prirodzenej 
krásy dreva jeho silnejším „zafarbením“. K tejto tradícii má 
ADLER vytvorený komplexný systém moridiel s prihliadnutím 
na rôzne dreviny. Odborníci v ADLER laboratóriách neustále 
pracujú a vytvárajú zaujímavé farebné odtiene, ktoré môžu byť 
spracované ešte rýchlejšie a ľahšie. ADLER je vždy na vrchole a 

ponúka špičkové riešenia pre rôzne požiadavky a súčasné tren-
dy: Drevo v antickom štýle? Ako v útulnom salóne? S radosťou. 
Alebo radšej moderný, futuristický vzhľad? V poriadku. Od „Ne-
oantik“ cez „Classic“, až ku „Style“ – ADLER splní všetky želania. 

Moridlá ADLER okrem skrášlenia drevených plôch aj vyrovnáva-
jú rozdielnosti v sfarbení dreva, a tým zušľachťujú jeho povrch. 
ADLER moridlá takto významným spôsobom prispievajú ku krá-
se Vášho nábytku.

Tam, kde je ADLER, je aj naše srdce. S touto filozofiou sa ADLER stal 
lídrom v oblasti povrchových úprav. ADLER je tradičný tirolský
rodinný podnik a so svojimi 500 zamestnancami je popredným 
rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva.
Jeho úspešný príbeh začal malým obchodíkom, ktorý si Johann 
Berghofer otvoril v roku 1934, v rakúskom mestečku Schwaz. Dnes 
ročne produkuje okolo 16 000 ton farieb a lakov a predáva zákaz-
níkom do viac ako 25-tich krajín sveta.
Zákazníkmi ADLER sú tesári, výrobcovia nábytku, okien a dverí, 
maliari i domáci majstri.

Kvalita a udržateľnosť bola vždy pre ADLER prioritou. Už v roku 
1994 priniesol dôkaz o svojej environmentálnej zodpovednosti: 
do prevádzky bolo uvedené najmodernejšie centrum pre ochranu 
životného prostredia a recyklácie v Európe, za čo bol spoločnosti 
ADLER udelený certifikát „Responsible Care“.
Nepretržitá kontrola zabezpečuje stálu kvalitu všetkých produktov 
ADLER. Kontrola kvality začína s dodávkou surovín a končí kontro-
lou hotových výrobkov. Mnohé európske výskumné a testovacie 
zariadenia kontrolujú a potvrdzujú trvalú vysokú kvalitu ako aj 
ekologickú zodpovednosť spoločnosti ADLER.

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 



**

SYSTÉM MORIDIEL NA RÔZNYCH DREVINÁCH

++   najvhodnejšie +   vhodné O   obmedzená vhodnosť –   nevhodné

DREVINA AQUA- 
CLASSIC

AQUA- 
POSITIV

AQUA-
NEOANTIK

AQUA-
COLORA

AQUA-
ALPIN

AQUA-
STYLE

POSITIV-
PLUS

POSITIV-PLUS-
WACHSBEIZE

RUSTICA SPRITZBEIZE NEOSOL KOMENTÁRE

abachi ++ – ++ ++ – – O – ++ ++ +

africká limba ++ – ++ ++ – O – – ++ ++    O*

anatolia ++ – ++ ++ – – – – ++ ++ ++

anigre ++ – ++ ++ – O – – + ++ ++

borovica čierna Oregon – ++ O – ++ – ++ ++ – –    O* Odstránenie živice!

borovica lesná (sosna) – ++ O O ++ O ++ ++ – –    O* Odstránenie živice!

borovica limba – ++ O O ++ O ++ ++ – –    O*

borovica tisolistá – duglaska – ++ + O ++ O ++ + – –    O*

brest ++ – ++ ++ – O – – ++ ++ +

breza ++ – + ++ – ++ – – – O +

buk ++ – + ++ – ++ – – O O ++

čerešňa ++ – O ++ – + – – O O ++

dub ++ – ++ ++ – + O – ++ ++    ++**

hruška ++ – O ++ – + – – – – ++

iroko ++ – ++ ++ – – – – ++ ++ +

jaseň ++ – ++ ++ – + – – ++ ++    ++**

javor ++ – + ++ – ++ – – – – +

jedľa – ++ + + ++ O ++ ++ – – –

jelša ++ – + ++ – ++ – – – O ++

koto ++ – ++ ++ – O – – ++ ++ +

mahagón ++ – + ++ – O – – ++ ++ ++

orech ++ – ++ ++ – O – – + ++ ++

palisander + – O + – – – – ++ ++ +

ramin ++ – ++ ++ – O – – ++ ++ +

senesche ++ – ++ ++ – + – – ++ ++ ++

slivka ++ – O ++ – + – – O O +

smrek – ++ + + ++ O ++ ++ – – –

smrekovec – ++ O O ++ O ++ ++ – –    O* Odstránenie živice!

tanganika ++ – O ++ – O – – ++ ++ ++

teak + – O + – – – – ++ ++ +

wenge + – O + – – – – ++ ++ +

7
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* ak je požadovaný negatívny obraz morenia na ihličnatej drevine   |    ** ak je požadovaný vzhľad bez zvýraznenia pórov
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MORIDLÁ 
NA VODNEJ 
BÁZE



POPIS

ADLER Aqua-Classic dáva nábytku z listatých drevín elegantný, 
jednotný vzhľad a ponúka široký rozsah využitia. Nová generácia 
bola doplnená o tmavé odtiene. Týmto moridlom na vodnej báze 
dosiahnete nevýrazné póry pri morení.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Vysoká svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám
• Obzvlášť vhodné na prelakovanie vodou riediteľnými lakmi
• Možné aj prelakovanie rozpúšťadlovými lakmi

OBLASTI POUŽITIA 

Na morenie jemno-pórovitých a hrubo-pórovitých listnatých 
drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ 8 m²/l

S farbou v krvi.

Thymian 1333 40016

Bambus 1333 40011

Thymian 1333 40016

Bambus 1333 40011

Curry 1333 40013

Pfeffer 1333 40021

Curry 1333 40013

Vanille 1333 40012

Bernstein 133 340017

Vanille 1333 40012

Bernstein  1333 40017

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Nussbaum Hell 1333 40018

Curry 1333 40013

Nussbaum Hell 1333 40018

Curry 1333 40013

Nussbaum Hell 1333 40018

Kakao 1333 40023

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Curry 1333 40013

Cherry 1333 40019

Wenge 1333 40024

Safran 1333 40014

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Kakao  1333 40023

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Antik 1333 40020

Espresso 1333 40025

Lichtbraun 1333 40015

Antik 1333 40020
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ADLER AQUA-CLASSIC
Čistá elegancia | 1333 ff

FAREBNÉ ODTIENE

Farblos

Bambus

Vanille

Curry

Safran

Lichtbraun

Thymian

Bernstein

Nussbaum hell

Cherry

Antik

Pfeffer

Nussbaum dunkel

Kakao

Wenge

Espresso

1333 40010

1333 40011

1333 40012

1333 40013

1333 40014

1333 40015

1333 40016

1333 40017

1333 40018

1333 40019

1333 40020

1333 40021

1333 40022

1333 40023

1333 40024

1333 40025

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.



POPIS

ADLER Aqua-Positiv zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. 
Vodou riediteľné moridlo na ihličnaté dreviny na báze mine-
rálnych pigmentov a moderných moridlových farbív presvedčí 
aj veľmi jednotným vzhľadom drevín s rôznou savosťou.

Všetky farby sú navzájom miešateľné a v prípade potreby riedi-
teľné s ADLER Aqua-Positiv Farblos 13001.
Pri silnom zriedení môže dôjsť, na základe vlastnej farebnosti 
dreva a vplyvom jeho prirodzeného žltnutia, k výraznej zmene 
farebného odtieňa.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Rovnomerný, pozitívny obraz morenia
• Veľmi dobrá svetlostálosť
•  Veľmi dobrá fixácia farebných látok pomocou špeciálnych  

prídavkov
• Obzvlášť vhodné na prelakovanie vodou riediteľnými lakmi
• Tiež možné prelakovanie rozpúšťadlovými lakmi

OBLASŤ POUŽITIA

Špeciálne na morenie brúsených, kartáčovaných, osekaných, 
na hrubo opracovaných a hobľovaných plôch ihličnatých dre-
vín, ak sa má pracovným postupom docieliť výrazný pozitívny 
obraz morenia, pričom sa namorené plochy majú prelakovať 
vodou riediteľnými lakmi.

VELKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ 8 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Farblos 13001

Fichte  13002

Ulme  13004

Teak  13009

Tanne  13003

Zeder  13005

Palisander  13010

Weide 13006

Eibe 13008

Basalt 13016

Opal 13014

Smaragd 13015

Quarz  13011

Fichte

Tanne

Ulme

Zeder

Weide

Sen

Eibe

Teak

Palisander

13002

13003

13004

13005

13006

13007

13008

13009

13010

Quarz

Achat

Rubin

Opal

Smaragd

Basalt

13011

13012

13013

13014

13015

13016

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.
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ODTIENE VO FARBE DREVA

PESTRÉ FAREBNÉ ODTIENE

AROVA AQUA-POSITIV
Pozitívny efekt | 13001 ff

S farbou v krvi.
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Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.
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Farblos 1335 400100

AROVA AQUA-NEOANTIK
Rustikálny | 1335 ff

POPIS

Arova Aqua-Neoantik dáva kuchyni a bytovému zariadeniu 
šmrnc. Moridlá na báze vody, určené na morenie listnatých 
drevín, charakteristické vysokou svetlostálosťou vďaka špeciál-
nym farbivám v kombinácii s mikronizovanými pigmentmi, 
zvýrazňujú póry a vytvárajú tak na drevených povrchoch staro-
žitný efekt.

Všetky farby sú navzájom miešateľné a v prípade potreby riedi-
teľné s Arova Aqua-Neoantik Farblos 1335 400100.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Vynikajúca svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám
•  Je prelakovateľný lakmi na báze vody ako aj na báze rozpúšťadiel
• Sýte farebné odtiene ako aj teplé odtiene dreva

OBLASŤ POUŽITIA

•  Pre morenie hrubo-pórovitých listnatých drevín, ak sa má do-
cieliť starožitný a póry zvýrazňujúci obraz morenia.

•  Pre morenie jemne-pórovitých listnatých drevín ako napr. buk, 
ak je želané zvýraznenie štruktúry dreva.

•  Morenie na ihličnaté dreviny ako napr. smrek, ak má byť do-
siahnutý výrazný negatívny obraz morenia.

VELKOSTI BALENIA 0,9 l, 4 l

VÝDATNOSŤ 8 – 10  m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Kalzit 

Sandstein

Hämatit

Bronzit 

Onyx

Gelb 

Rot 

Blau 

Kreide 

Granit 

Magnetit 

Schiefer 

Lava 

1335 040011

1335 040012

1335 040013

1335 040014

1335 040015

1335 040016

1335 040017

1335 040018

1335 040019

1335 040020

1335 040021

1335 040022

1335 040023

ODTIENE VO FARBE DREVA

PESTRÉ FAREBNÉ ODTIENE

Sandstein  1335 040020

Kalzit  1335 040019

Kreide 1335 040014

Hämatit 1335 040021

Sandstein  1335 040020

Granit 1335 040015

Bronzit 1335 040022

Hämatit 1335 040021

Magnetit 1335 040016

Gelb  1335 040011 Rot  1335 040012 Blau 1335 040013

Onyx 1335 040023

Bronzit 1335 040022

Schiefer 1335 040017

Onyx 1335 040023

Lava 1335 040018

S farbou v krvi.
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AQUA-COLORA
Polokrycie pigmentované moridlo | 1326 ff

POPIS

ADLER Aqua Colora sú vhodné na morenie listnatých a ihlič-
natých drevín, keď má byť dosiahnutý rovnomerný, polotrans-
parentný obraz morenia. Moridlo je obzvlášť vhodné na jem-
no-porovité listnaté dreviny ako javor a buk, na stojaci nábytok, 
profilované diely alebo lišty.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Polotrasparentný obraz morenia
• Jednoduchá spracovateľnosť
• Dobrý egalizačný účinok pri rôznych drevinách
• Dobrá stabilita pri skladovaní
• Ideálne na stojaci nábytok
• Svetlostále pigmenty
•  Prelakovateľné rozpúšťadlovými ako aj vodou  

riediteľnými lakmi

OBLASŤ POUŽITIA

Na morenie listnatých a ihličnatých drevín, ak má byť dosiahnutý 
rovnomerný, polotransparentný obraz morenia.

VEĽKOSTI BALENIA 0,9 kg, 4,5 kg

VÝDATNOSŤ 6 – 8 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

ADLER Aqua Colora je k dispozícii v mnohých pestrých farebných 
odtieňoch a podľa RAL vzorkovníka.

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.
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Pastellorange / ca. RAL 2003

1326 42003

Schwefelgelb / ca. RAL 1016

1326 41016

Gelbgrün / ca. RAL 6018

1326 46018

Lichtblau / ca. RAL 5012

1326 45012         

Erikaviolett / ca. RAL 4003

1326 44003

Weiß Standard

1326 60011

Elfenbein / ca. RAL 1014

1326 51014

Seidengrau / ca. RAL 7044

1326 47044

Pastellviolett / ca. RAL 4009

1326 54009

Graubeige / ca. RAL 1019

1326 41019

Pastelltürkis / ca. RAL 6034

1326 56034

Beigegrau / ca. RAL 7006

1326 47006

Blassgrün / ca. RAL 6021

1326 56021

Verkehrsgrau / ca. RAL 7043

1326 47043
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ADLER AQUA-ALPIN
Tradične pozitívny | 11451 ff

POPIS

ADLER Aqua-Alpin je ideálne moridlo na drevené zariadenia v 
rustikálnom alpskom štýle. Moridlo pre ihličnaté dreviny na 
báze vody vykazuje výrazný pozitívny obraz morenia.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade po-
treby zosvetliteľné s ADLER Aqua-Alpin Farblos 11451.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Ľahké spracovanie
• Pôsobivé farebné odtiene
• Prelakovateľné  rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými lakmi
• Všetky odtiene sú navzájom miešateľné

OBLASŤ POUŽITIA

Špeciálny produkt na brúsené, kartáčované, osekané, hrubo 
opracované a hobľované ihličnaté drevo ako napr. smrek alebo 
jedľa, keď má byť dosiahnutý v jednom pracovnom kroku vý-
razný antický, pozitívny efekt.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ 8 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.

Adelboden  11452

Sölden  11457

St. Anton  11453

Chamonix  11458

Schladming 11454

Cortina 11459

Wengen  11455 Gröden  11456
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Farblos 

Adelboden 

St. Anton 

Schladming 

Wengen 

Gröden 

Sölden 

Chamonix 

Cortina 

11451 

11452 

11453 

11454 

11455 

11456 

11457 

11458 

11459 
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AROVA AQUA-STYLE
Vyvážený | 13831 ff

POPIS

Ak hľadáte obzvlášť rovnomerný, elegantný obraz morenia v tren-
dových farbách, Arova Aqua-Style je ten pravý produkt. Toto mo-
ridlo na vodnej báze na listnaté dreviny so svetlostálymi farbiaci-
mi látkami v kombinácii s mikronizovanými pigmentmi dodáva 
plochám výnimočne hladký a rovnomerný efekt morenia.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade po-
treby riediteľné s Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Prelakovateľné vodou riediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi
• Výborné spracovanie
• Veľmi dobrá svetlostálosť
• Trendové farebné odtiene

OBLASŤ POUŽITIA

Pre jemno-pórovité listnaté dreviny ako napr. javor, buk, breza, 
jelša, ak má byť dosiahnutý obzvlášť rovnomerný obraz morenia. 
Prelakovateľné vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.

VEĽKOSTI BALENIA 0,9 l, 4 l

VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Farblos

London

Paris

Mailand

Hamburg

Wien

Berlin

Tokio

Rom

Barcelona

Madrid

S farbou v krvi.

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.

1336 400100

1336 040001

1336 040002

1336 040003

1336 040004

1336 040005

1336 040006

1336 040007

1336 040008

1336 040009

1336 040010

Barcelona  1336 040009

London 1336 040001

Berlin  1336 040006

Rom  1336 040008

Paris  1336 040002

Tokio  1336 040007

Tokio  1336 040007

Mailand  1336 040003

Rom 1336 040008

Paris  1336 040002

Hamburg  1336 040004

Barcelona  1336 040009

Berlin  1336 040006

Wien 1336 040005

Madrid  1336 040010



Gelbbraun  12812

Moorfichte 12807

Fichte gedämpft  12802

Mittelbraun  12813

Graufichte 12808

Fichte alt  12803

Dunkelbraun 12814

Fichte gekocht 12809

Bergfichte 12804

Grau 12815

Kupferbraun 12810

Waldfichte 12805

Rotbraun 12811

Fichte gelaugt 12806

25
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ADLER POSITIV-PLUS
Dôraz na prirodzenosť | 12801 ff

POPIS

Vzhľad tohoto vodou riediteľného moridla na ihličnaté drevi-
ny sa vyznačuje výrazným pozitívnym efektom zvýrazňujúcim 
tmavé letokruhy. Moridlo bolo vyvinuté na základe špeciálnych 
syntetických farbív a mikronizovaných pigmentov s dôrazom na 
prirodzenosť ihličnatého dreva a je k dispozícii v širokej palete 
farieb.
Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a riediteľné s 
ADLER Positiv-Plus Farblos 12801.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

•  Aj pri svetlých odtieňoch na ihličnatých drevinách docielite 
výrazne pozitívny obraz morenia

•  Veľmi dobrá svetlostálosť
•  Jednoduché spracovanie
•  Prelakovateľné iba rozpúšťadlovými lakmi
•  Veľa prirodzených odtieňov

OBLASŤ POUŽITIA

•  Na morenie brúsených, kartáčovaných, osekaných, na hrubo 
opracovaných a hobľovaných plôch ihličnatých drevín, ak sa 
má jedným pracovným postupom docieliť výrazný pozitív-
nyobraz morenia, pričom namorené plochy musia byť pre-
lakované rozpúšťadlovými transparentnými lakmi.

•  Na prelakovanie farebných odtieňov ako napr. 12802 alebo 
12803, ktoré novému drevu dávajú charakter starého, sa 
špeciálne odporúča použitie ADLER PUR-Naturmatt 26132.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ 8 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Fichte gedämpft

Fichte alt

Bergfichte

Waldfichte

Fichte gelaugt

Moorfichte

Graufichte

Fichte gekocht

Kupferbraun

Rotbraun

Gelbbraun

Mittelbraun

Dunkelbraun

Grau

12802

12803

12804

12805

12806

12807

12808

12809

12810

12811

12812

12813

12814

12815

Farblos 12801

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.



Fichte gekocht  11776

Bergfichte  11773Fichte gedämpft 11771

Fichte gelaugt 11777

Fichte Lehm 11774

Waldfichte  11775

Fichte alt 11772

Všetky farebné vzorky boli 1 x namorené a po uschnutí prekartáčované. Zosvetlenie je možné za pomoci ADLER 
Positiv-Plus-Wachsbeize Farblos 11770. Všetky uvedené farby a vzorky sú iba orientačné. Výsledný efket závisí 
od podkladového materiálu, brúsenia, nánosu materiálu atď. Odporúčame vykonať pred morením vzorku.
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S farbou v krvi.

ADLER POSITIV-PLUS-WACHSBEIZE
Pocit vosku | 11770 ff

POPIS

Vodou riediteľné voskové moridlo na ihličnaté dreviny na báze 
syntetických farbív v kombinácii s včelím voskom a špeciálnym 
voskom pre vodu odpudzujúce povrchové plochy. Dodáva plo-
chám zamatový nádych a výrazne pozitívny obraz morenia.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a je možné ich 
zosvetliť s ADLER Positiv-Plus-Wachsbeize Farblos 11770.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Rovnomerný pozitívny efekt
• Pôsobivé farebné odtiene
• Zamatový lesk po prekartáčovaní
• Nie je možné dodatočné prelakovanie

OBLASŤ POUŽITIA

•  Špeciálny produkt na brúsené, kartáčované, hobľované, ose-
kané a hrubo opracované plochy z ihličnatých drevín napr. zo 
smreka a jedle, ak je žiadané dosiahnutie pozitívneho obrazu 
morenia v jednom kroku bez nutnosti ďalšieho prelakovania.

•  Ideálny pre obklady stien a stropov ako aj málo namáhaného 
nábytku.

• Nie je vhodný na úpravu stoličiek a stolov.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Farblos

Fichte gedämpft

Fichte alt

Bergfichte

Fichte Lehm 

Waldfichte

Fichte gekocht

Fichte gelaugt

11770

11771

11772

11773

11774

11775

11776

11777
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ADLER LAUGENBEIZE
Temperamentný | 1359 ff

POPIS

Lúhové moridlo na báze vody bolo špeciálne vyvinuté pre po-
užitie na dube. Tromi farebnými odtieňmi sa môžu dosiahnuť 
rôzne efekty: odtieň Kalkeiche (bielený dub) vybieľuje póry, po-
mocou odtieňa Cremeeiche (krémový dub) dubové drevo pôsobí 
ako nelakované a zároveň ho trochu rozjasní. Tmavý odtieň Räu-
chereiche (údený dub) navodzuje vzhľad použitého dreva, a tým 
poskytuje drevu zaujímavý starý efekt. Efekt morenia vzniká re-
akciou lúhovacieho moridla s extraktívnymi látkami v dubovom 
dreve. Farebné odtiene a efekt sa líšia v závislosti od hutnosti a 
rozmanitosti dreviny.

Lúhové moridlá môžu byť spracované ako moridlá na vodnej 
báze, na prelakovanie sa však hodia len rozpúšťadlové laky.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Jemné lúhové moridlo na vodnej báze
• V troch základných odtieňoch
• Výsledkom sú bohaté efekty na dubovom dreve
• Možnosť prelakovať rozpúšťadlovými lakmi

 OBLASŤ POUŽITIA

•  Na ošetrenie duba, hlavne v prípade, ak je želaný efekt živej 
kresby dreva

•  Na obklady stien a stropov, rovnako ako aj na nábytok pre 
domácnosť

VEĽKOSTI BALENIA 0,9 l, 4 l

VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Cremeeiche

Kalkeiche

Räuchereiche

1359 050499

1359 050500

1359 050501
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Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku na originálnom dreve a 
prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.
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3 dyhy

3 dyhy

3 dyhy

Cremeeiche 1359 050499

Kalkeiche  1359 050500

Räuchereiche 1359 050501

Cremeeiche 1359 050499
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Kalkeiche  1359 050500
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ROZPÚŠ-
ŤADLOVÉ 
MORIDLÁ
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ADLER RUSTICA
Klasická antika | 10001 ff

POPIS

Pre hrubo-pórovité dreviny je ADLER Rustica špecialistom na živé 
odtiene s výrazne rustikálnym zvýraznením pórov. Rozpúšťadlové 
moridlo pripravené na použitie vyvinuté na báze
mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svet-
lostálymi farbivami pre zvýraznenie pórov.

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a zosvetliteľné s 
ADLER Konzentrationsregler 90315.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Nedochádza k zdrsneniu dreva
• Veľmi dobrá svetlostálosť
• Bez aromatických rozpúšťadiel
• Po nástreku sa moridlo zotiera
• Prelakovateľné lakmi na vodnej aj rozpúšťadlovej báze

OBLASŤ POUŽITIA

Na morenie hrubo-pórovitých listnatých drevín ako napr. dub, 
jaseň, mahagón atď., ak sa má docieliť rustikálny efekt so zvýraz-
nenými pórmi.

VEĽKOSTI BALENIA 0,9 l, 4 l

VÝDATNOSŤ 10 – 15 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Ligurien

Navarra

Abruzzen

Lombardei

Katalonien

Kastillien

Andalusien

Kalabrien

Apulien

Galicien

Toskana

Piemont

Umbrien

10001

10002

10003

10004

10005

10006

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

Ligurien 10001

Kastillien 10006

Toskana 10011

Navarra 10002

Andalusien 10007

Toskana 10011

Abruzzen 10003

Kalabrien 10008

Piemont 10012

Lombardei 10004

Apulien 10009

Piemont 10012

Katalonien 10005

Galicien 10010

Umbrien 10013
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Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.



Weiß  10901

Honig  10906

Tabak  10911

Hanf  10902

Rustikal  10907

Mahagonirot  10912

Olive 10903

Kognak  10908

Schwarz  10913

Schilf  10904

Maron  10909

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905
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ADLER SPRITZBEIZE
Univerzálne žiarivé morenie | 11400 ff

POPIS

Jasné, moderné farebné odtiene, jednoduché spracovanie a rých-
le sušenie. To sú dôvody, prečo sa ADLER Spritzbeize teší veľkej 
obľube. Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie na báze 
mikronizovaných pigmentov, v kombinácii so špeciálnymi svet-
lostálymi farbivami pre dosiahnutie výraznej kresby pórov a ele-
gantného obrazu morenia.

Všetky farby sú navzájom miešateľné a v prípade potreby zosvet-
liteľné s ADLER Konzentrationsregler 90318.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Nedochádza k zdrsneniu dreva
•  Veľmi dobrá svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám a pig-

mentom
• Rýchle schnutie
• Moridlo sa nemá vytierať
• Bez aromatických rozpúšťadiel
• Prelakovateľné lakmi na vodnej aj rozpúšťadlovej báze

OBLASŤ POUŽITIA

Na morenie hrubo-pórovitých listnatých drevín ako napr. dub, 
jaseň, mahagón atď., ak sa má docieliť efekt so zvýraznením pórov.

VEĽKOSTI BALENIA 0,9 l, 4 l

VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE

Weiß

Hanf

Olive

Schilf

Palisander

Honig

Rustikal

Kognak

Maron

Mahagonibraun

Tabak

Mahagonirot

Schwarz

10901

10902

10903

10904

10905

10906

10907

10908

10909

10910

10911

10912

10913

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.



POPIS

Rozpúšťadlové moridlo na báze svetlostálych farbív pre žiarivé od-
tiene, nezvýrazňujúce póry, vhodné pre použitie na listnaté dre-
viny. Na zriedenie, príp. zosvetlenie môžeme použiť buď ADLER 
Neosol Farblos 11400 (s obsahom rozpúšťadiel), alebo vodu.
Základné moridlá sa môžu vzájomne miešať a v prípade potre-
by – taktiež ako štandardné odtiene (hotové moridlá) – sú riedi-
teľné s ADLER Neosol Farblos 11400 alebo s vodou až na pomer 
zmesi maximálne 1:30.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Prelakovateľné lakmi na vodnej aj rozpúšťadlovej báze

OBLASŤ POUŽITIA

Používa sa na morenie jemne a hrubo-pórovitých listnatých dre-
vín, ak je požadovaný vzhľad s výraznou farbou a bez zvýrazne-
nia pórov. ADLER Neosol sa odporúča predovšetkým na dreviny 
ako buk, javor, orech, čerešňa, breza, jelša, hruška, dub a jaseň.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l

VÝDATNOSŤ  8 m²/l

FAREBNÉ ODTIENE 

ZÁKLADNÉ ODTIENE

ŠTANDARDNÉ ODTIENE

ZOSVETĽOVACÍ PROSTRIEDOK

S tromi základnými moridlami Gelb (žlté), Rot (červené) a 
Schwarz (čierne) je možné namiešať širokú škálu žiarivých 
zemitých odtieňov moridla Neosol.

Jupiter

Mars

Neptun

Venus

Saturn

11405

11406

11407

11408

11409

Farblos (Neosol bezfarebný) 

voda (pitná kvalita)

11400

Jupiter 11405

Jupiter 11405

Jupiter 11405

Basisbeize Gelb 11401

Mars  11406

Mars  11406

Mars  11406

Basisbeize Rot  11402

Neptun 11407

Neptun 11407

Neptun 11407

Basisbeize Schwarz 11403

Venus 11408

Venus 11408

Venus 11408

Saturn 11409

Saturn 11409

Saturn 11409
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Basisbeize Gelb
Basisbeize Rot
Basisbeize Schwarz

45 dielov
35 dielov
20 dielov

Jupiter 11405 Mars 11406 Neptun 11407 Venus 11408 Saturn 11409
15 dielov
65 dielov
20 dielov

20 dielov
30 dielov
50 dielov

35 dielov
30 dielov
35  dielov

30 dielov
15 dielov
55  dielov

11401
11402
11403

Basisbeize Gelb

Basisbeize Rot

Basisbeize Schwarz

11401

11402

11403

základný odtieň žltý

základný odtieň červený

základný odtieň čierny
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S farbou v krvi.

ADLER NEOSOL
S dôrazom na jemnosť pórov | 10901 ff

Farebné odtiene sú len orientačné. Pred začiatkom 
morenia je potrebné previesť skúšku morenia na 
originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, 
aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň.
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PRODUKTY
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ADLER LEGNOFIX
Geniálna fixácia | 12099

POPIS

Olejované povrchy v domácnosti sú stále viac populárne a sú 
súčasťou moderného života. Avšak vytvoriť farebné olejované 
a voskované povrchy bolo niekedy ťažké. ADLER ponúka Legno-
fix ako riešenie, a tým dáva nové možnosti v tejto oblasti. Roz-
tok na vodnej báze, pripravený na použitie, viaže farbiace látky 
moridla ( je jedno či vodou riediteľného alebo rozpúšťadlového) 
na drevné vlákna, a tým ich fixuje. Týmto sa zabráni ich neskor-
šiemu uvoľneniu pri povrchových úpravách, ktoré netvoria film 
ako napr. oleje a vosky. Morené plochy takto získajú tiež väčšiu 
odolnosť voči vode.

Vďaka tomu môžu byť olejované alebo voskované povrchy zafar-
bené v rozmanitých farebných odtieňoch bez ďalších problémov. 
Avšak vlastnosti olejovaných či voskovaných plôch zostávajú 
rovnaké alebo sú dokonca mierne zlepšené. Povrchy ošetrené s 
ADLER Legnofix môžu byť ďalej upravené vhodnými olejmi alebo 
voskami.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

• Fixácia pre moridlá na báze vody 
• Pripravené na použitie
• Nános priamo na preschnuté moridlo (cca 2-3 hodiny)
• Vynikajúca odolnosť voči vode pomocou špeciálnych aditív

OBLASŤ POUŽITIA

•  Špeciálne pre štandardné moridlá ADLER na vodnej báze, v jed-
notlivých, pre tieto moridlá odporúčaných oblastiach použitia.

•  Tiež možné použiť pri rozpúšťadlových ADLER štandardných 
moridlách v jednotlivých, pre toto morenie odporúčaných ob-
lastiach.

VEĽKOSTI BALENIA 1l, 5l

VÝDATNOSŤ 10 m²/l

ADLER PATINABEIZE
Bezfarebné | 10310

POPIS

Bezfarebná, moridlová báza na základe rozpúšťadiel  na namieša-
nie patinovacieho moridla.
Zmiešaním s ADLER Solva-Tint 89601 ff farebným koncentrátom, 
ako sfarbujúcim komponentom, môžu byť jednoduchým spôso-
bom vytvorené želané farebné odtiene.

ZVLÁŠTNE VLASTNOSTI

•  Nové moridlo umožňuje do značnej miery voľnosť v patinovaní
•  Rýchle sušenie
•  Excelentný rozliv
•  Možnosť použiť na systémy na vodnej aj rozpúšťadlovej báze

OBLASŤ POUŽITIA

Oblasť použitia ADLER Patinabeize spočíva predovšetkým v 
dosiahnutí rôznych efektov, ako je napríklad patina. Ale tiež 
pre „špeciálne efekty“, technikou pomocou šablóny, alebo pri
vyrovnávaní farebných rozdielov pri lakovaní nábytku a inte-
riérových drevených dielcov.

VEĽKOSTI BALENIA 1 l, 5 l
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Produkt Obj.číslo Veľkosti balenia Vysvetlenie

Antikpatina 10570 ff 750 ml, 5 l
Pigmentová lazúra na alkoholovej báze na dosiahnutie patinového 
efektu.

Dirty-Effekt 12051 ff 750 ml, 4 l
Pigmentová lazúra na vodnej báze na dosiahnutie starého efektu 
(„špinavého efektu“).

Porentinktur 12040 750 ml, 5 kg

Pórová tinktúra na vodnej báze na vytvorenie vápnených plôch, 
príp. na dosiahnutie zafarbenia pórov hrubo-pórovitých drevín 
krycím spôsobom.

Aqua-Tint 89051 250 ml
Farbiaci koncentrát na sfarbenie vodou riediteľných nábytkových 
lakov s dobrou svetlostálosťou a vysokou jasnosťou.

Solva-Tint 89601 250 ml
Farebný koncentrát na zafarbenie rozpúšťadlových nábytkových 
lakov s dobrou svetlostálosťou a vysokou jasnosťou.

Bleichaktivator 82490 1l-Polyflasche
Aby sa aktivovala reakcia bielenia, používa sa v spojení s 35 %-ným 
peroxidom vodíka namiesto čpavku.

PRÍDAVNÉ PRODUKTY K MORIDLÁM VÝHODY PRE VÁS!

O ADLER-Werk Lackfabrik je známe, že každá plechovica, ktorá 
opustí závod je skontrolovaná, a tak spĺňa najvyššie štandardy 
kvality.
Okrem revolučných produktov, ktoré umožňujú účinnejšiu po-
vrchovú úpravu, ADLER ponúka nadštandardné služby, ktoré 
Vám uľahčujú každodennú prácu.

OD "A" PO "Z"

A ako Aplikačná technika (AWETA).
V našom skušobnom stredisku (AWETA) máme najmodernejšie 
lakovacie zariadenia. Vieme tak každému zákazníkovi šiť priamo 
na mieru inovatívne a individuálne riešenia pre racionálnu povr-
chovú úpravu.

C ako je Coloristik = koloristika.
Naša koloristika Vám pomôže pri výbere rôznych farebných odtie-
ňov. Meranie a farebné receptúry pre zákazníkov alebo vytváranie 
špeciálnych odtieňov - tím ADLER koloristiky Vám rád pomôže.
 
D ako Dodanie tovaru.
Garantujeme Vám najrýchlejšie dodanie zo Schwazu alebo z jed-
ného z našich servisných stredísk v Rakúsku, Nemecku, Slovensku,
Čechách a z ostaných krajin, v ktorých má ADLER svoje zastúpenie. 

E ako Empíria = skúsenosť.
Značka ADLER predstavuje desiatky rokov skúseností v oblasti 
výskumu a vývoja moridiel a nábytkových lakov. Z nášho know-
how a rozsiahlych znalostí profitujú aj naši zákazníci.

F ako Flefibilita.
Ako nezávislý rodinný podnik s pôsobením na európskom trhu 
sme o krok vpred pred konkurenciou - najmä z hľadiska flexibility.

K ako Kooperácia.
S našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi zdieľame spravod-
livé partnerstvo. Budujeme dlhodobé, pevné vzťahy.

P ako Potreby zákazníka.
Naším cieľom je uspokojiť Vaše potreby a hľadať pre Vás individu-
álne riešenie.

Š ako Školenie
V našom školiacom stredisku ADLER ponúkame vzdelávacie 
programy pre stolárov. Pri ich zostavovaní rešpektujeme požia-
davky a priania našich zákazníkov.

T ako Technický servis.
Technicky vyškolený personál Vám vie podať pomocnú ruku v kaž-
dej situácii. Je k dispozícii na telefóne a vždy od nich dostanete 
adekvátnu radu. Osobný prístup ku zákazníkovi je pre ADLER veľ-
mi dôležitý. Poznáme svojich zákazníkov a vieme navrhnúť opti-
málne a individuálne produktové riešenia.

Z ako Zákaznícka spokojnosť.
Iba v prípade, že sú naši zákazníci spokojní, sme spokojní aj my. 
Spokojnosť zákazníka je pre ADLER najvyššou prioritou.

Prémiové produkty - Prémiové služby
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