
profil – inzerce

Remmers – výrobce a dodavatel kvalitních německých nátěrových hmot 

pro průmyslovou výrobu nábytku INDUSTRIELACKE 

a povrchovou úpravu oken a dveří řady INDULINE PREMIUM COATING

U stromu obklopu-
je kůra citlivé dřevo 
jako ochranný plášť. 
U nábytku, obklado-
vých panelů, oken, 

dveří a podlahových parket musí tuto roli převzít lazury a laky 
na dřevo. 
Této úloze se společnost Remmers věnuje již přes 60 let. 
Prémiové laky Remmers chrání dřevo před vlhkostí, UV zá-
řením, poškrábáním a běžným opotřebením. Laky Remmers 
rovněž zvýrazňují a citlivě doplňují charakter a design každého 
kusu nábytku. Ať už se jedná o vysoký lesk nebo matný po-
vrch, módní či naopak klasický odstín anebo čirý lak, s nímž 
se zvýrazní přírodní charakter dřeva – společnost Remmers 
nabízí svým zákazníkům široký sortiment nejrůznějších pro-
duktů. 
Nedílnou součástí vašeho interiéru a exteriéru jsou okna 
a dveře. Pomocí nátěrových systémů Induline vznikají ele-
gantní a mimořádně trvanlivé povrchy. Induline Premium 
Coatings přitom zaručují nejvyšší jakostní standardy – na 
bázi moderních a ekologických surovin.

V úzké spolupráci s výrobci strojních technologií společnost 
Remmers průběžně provádí přizpůsobování a vylepšení ná-
těrů pro nejrůznější technologické postupy. S vědomím, že 
pouze ze souladu chemie laku a aplikační techniky může 
vzejít povrch, který bude příjemnou součástí vašeho domova 
a zajistí dlouhodobou ochranu dřeva ve vašem okolí.
Více informací najdete na www.remmers.cz.
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Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k návštěvě našeho stánku  
na mezinárodním veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
WOODTEC ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2017 v Brně.

Rádi Vám představíme naše výrobky, zodpovíme Vaše dotazy  
nebo poradíme s aplikací našich materiálů. 

Věříme, že vám veletrh přinese mnoho nových poznatků  
a zajímavých rozhovorů s našimi odborníky.

Na vaši návštěvu se budeme těšit v hale A2, na stánku číslo 026.
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