
ПРЕКРАСНІ
НАЗАВЖДИ 

ЛАКОВАНІ ПОВЕРХНІ



ЛАКОВАНІ 
ДЕРЕВ‘ЯНІ ПОВЕРХНІ
Лаковані поверхні забезпечують оптимальний 
захист, покривають дерево і роблять його 
стійким. Незалежно від того, був використаний 
поліуретановий лак або лак на водній основі 
- поверхня отримує підвищену стійкість до 
хімічних та механічних впливів.

До останнього часу при лакуванні не 
вдавалось зберегти матовий характер 
та природний вигляд деревини. Ситуація 
змінилась з появою лаку ADLER PUR-An-
tiscratch. Цей лак повністю відповідає 
тенденціям щодо природних поверхонь - при 
цьому надаючи оптимальний захист.

ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО... 

...  ЛАКОВАНІ ПОВЕРХНІ

... надають оптимальний захист від 
забруднення та пожовтіння

... прості у догляді

... легко очищюються від забруднень

... зберігають природний, матовий 
вигляд деревини

... залишатися красивими протягом 
довгих років



ПОКРИТІ ОЛІЯМИ І 
ВОСКАМИ 
ДЕРЕВ‘ЯНІ ПОВЕРХНІ

Олії та воски ADLER Legno є хорошою 
альтернативою для захисту поверхні 
дерева, але цей захист є обмеженим, в 
порівнянні з лаками. Матеріали серії Legno 
проникають глибоко в деревину, при цьому, 
пори залишаються відкритими, деревина на 
вигляд і на дотик лишається максимально 
натуральною. Крім того, олії і воски помітно 
«підпалюють» деревину, підкреслюючи її 
колір і структуру.

Покриті олією або воском дерев’яні поверхні 
потрібно регулярно доглядати, це дозволить 
зберегти їх красу протягом тривалого часу.

ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО... 

...  ПОВЕРХНІ ПОКРИТІ ОЛІЯМИ І 
ВОСКАМИ

... складаються здебільшого з 
натуральної сировини

... зберігають природні властивості 
деревини

... дозволяють деревині дихати

... надають можливість локального 
оновлення

... потребують зусиль при 
обслуговуванні та реставрації

... надають обмежений захист



НЕ ОБРОБЛЕНІ 
ДЕРЕВ‘ЯНІ ПОВЕРХНІ

Не оброблені поверхні не мають дієвого 
захисту. Наприклад, рідини негайно 
проникають в деревину, залишаючи плями, 
які неможливо видалити. Ці плями роблять 
меблі неестетичними, і дуже скоро вони 
виглядають зношеними.

Знімки з випробувальних лабораторій AD-
LER чітко демонструють, наскільки щоденна 
експлуатація пошкоджує не оброблені 
дерев‘яні поверхні.

ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО... 

... НЕ ОБРОБЛЕНІ ПОВЕРХНІ

... не забезпечують захисту від 
забруднення

... надзвичайно чутливі

... мають обмежені властивості 
для очищення

... змінюють колір через пожовтіння та 
посіріння

... швидко стають зношеними на 
вигляд



ДЕРЕВ‘ЯНІ ПОВЕРХНІ: 
ПРИРОДНІ ТА  
ЗАХИЩЕНІ
Масив деревини, матові поверхні, пастельні 
кольори та елегантний дизайн - тенденції 
сучасності. Крім природного вигляду, 
важливу роль у сучасному дизайні інтер’єру 
відіграють також стійкість та безпечність для 
навколишнього середовища.

Разом з тим, натуральні дерев‘яні поверхні 
повинні витримувати щоденну експлуатацію. 
Вони здатні на це, лише будучи добре 
захищеними. З ADLER такі поверхні можуть 
мати на собі знак якості - «Захищений ADLER». 
Щоденний тест показує, як по-різному 
оброблені дерев’яні поверхні реагують на 
хімічне та механічне навантаження і яка 
різниця між необробленими, обробленими 
олією або воском та лакованими дерев’яними 
поверхнями. Захищені ADLER поверхні довше 
зберігають неперевершений вигляд!

ВАЖЛИВІ ПРИЧИНИ ДЛЯ 
ВИБОРУ ПОКРИТТІВ ADLER
✓  Висока стійкість
✓ Ідеальний захист
✓ Різноманітність варіантів дизайну
✓ Сприяють здоровому клімату в приміщенні
✓ Не містять важких металів
✓ Стійкі до поту та слини
✓ Прості у догляді та експлуатації
✓ Зберігають красу деревини на довгі роки



Знак якості ADLER гарантує, що ваші меблі покриті екологічно чистим 
продуктом преміум класу. Результат: природна, захищена та безпечна 
поверхня. При правильному догляді ви будете насолоджуватися нею 

протягом довгих років.

ТОВ Лівінг Вуд Україна
Тел.: +380 44 499-87-75 | +380 67 486-92-92 

office@adler-ukraine.com | www.adler-lacke.com.ua 

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


