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Dopřejte i vy svým zákazníkům 
okna bez údržby

Plast či dřevo? Otázka, která trápí snad každého zájemce o okna. Jsou lidé, kteří se jednoznačně 
dívají pouze na cenu. Pro ně je volba jasná. Jsou ale i lidé, kteří citlivě vnímají jiné hodnoty. Vnímají 
okna jako investici. Ta zůstává investicí pouze v případě, že okna budou použitelná delší dobu. 
Marketingovou snahou „plastové“ lobby se podařilo přiřadit velkou váhu nejcitlivějšímu místu dře-
věných oken – povrchové úpravě (PÚ). Své produkty upřednostňují pod zdánlivou výhodou jejich 
bezúdržbovosti. Rozdíl v životnosti ještě čas ani v jednom případě řádně neprokázal. Máme pro vás 
řešení, které odsouvá toto marketingové tvrzení na vedlejší kolej. Nutná údržba oken je minulostí. 
Přitom však nadále zůstává v platnosti: „Kdo se stará, má“.

V posledních letech byli vývojoví pracov
níci firmy ADLER zaměstnaní hledáním 
a vývojem produktů, které mohou nabíd
nout více. Tak se zrodil HighRes®, který 
v sobě spojuje jedinečnou technologii 
uplatňující nejnovější poznatky vědy 
a techniky. Technologii, která přines
la na trh i PÚ oken, která vyhrává boj 
s časem.
Po 6 letech vývoje, za spolupráce s vel
kými producenty pryskyřic a předními 
evropskými vývojovými ústavy, vyvinul 
ADLER nový systém ochrany dřeva v ex
teriéru. Jedná se o systém PÚ, přičemž 
každý produkt (impregnace, mezivrstva, 
vrchní vrstva) splňuje svou speciální funk
ci. Celkem tyto produkty vytvoří lakový 
film, který je extrémně odolný a transpa
rentní, měkký na dotek a trvanlivý tak, jak 
jsme si to před nedávnem ani neuměli 
představit. Jedinečnost tohoto systému 
spočívá v používání inovační ochrany, 
která výrazně prodlužuje životnost PÚ. 
Díky ní na základě prvních zkoušek do
kážeme jako výrobce garantovat 10 let. 
A to pouze při dodržení standardních 

a uznávaných postupů při výrobě oken 
a jejich PÚ. Bez dalších podmínek 
a zbytečné administrace.
Neméně důležitá je i oku lahodící este
tika, stejnobarevnost povrchů a jedno
duchá zpracovatelnost celého systému 
ve třech krocích, přesně tak, jak ji od 
firmy ADLER znáte dosud.

Jednoduše, rychle, esteticky 
= 3vrstvý systém

Základem je základ:
Všechny máčecí impregnace HighRes® 
obsahují ve svých organických pojivech 
speciální přísadu, která zabraňuje oxi
dačním procesům ligninu, tedy zešed
nutí dřeva.
Impregnační základ: Aplikací má
čením nebo poléváním zajistíte plnou 
biocidní ochranu oken bez jakékoliv po
třeby předzákladu. Impregnační základ 
tak plní trojí funkci. Dřevo je chráněno 
proti modrání a dřevokazným houbám 
dle EN 113 a EN 152. Použitím mine
rálních pigmentů a oxidů kovů umož

ňuje rovnoměrnou aplikaci PÚ, která je 
světlostálá. Životnost měkkých složek 
dřeva zvyšují mikromolekuly, které pro
nikají do hloubky dřeva, stabilizují lignin 
a zabraňují tak oxidačním procesům.

Zaizolování kolem dokola:
Jako mezivrstva se používá Intermedio 
HighRes®. V produktech Intermedio se 
používá nové pojivo, které vykazuje opti
mální účinek vůči tekoucí vodě a součas
ně si zachovává vysokou paropropust
nost. Existuje ve 3 provedeních podle 
oblasti použití. Slouží na zaizolování 
výrobku kol dokola. Nejpoužívanějším 
způsobem aplikace v závislosti na dře
vině je máčení.

Vrchní lazura – Bezpečnost a este-
tika:
Vrchní vrstva, silnovrstvá lazura 
HighRes® byla vylepšená přidáním no
vých, podstatně déle účinných organic
kých UV pohlcovačů. Běžné UV pohlco
vače přeměňují UV záření na neškodné 
tepelné záření. Tímto způsobem se však 
postupně spotřebovávají a časem jsou 
neúčinné. Nová generace vysokohod
notných UV pohlcovačů použitých v sys
tému HighRes® je však prokazatelně 
déle stabilní.
Po provedení mnoha interních i exter
ních testů se jednoznačně prokázalo, že 
systém HighRes® má vysokou životnost. 
Vyplývá to z výsledků urychlených testů 
v nezávislých institutech v Rakousku, 
Německu a Itálii. Následující obrázek 
ukazuje změnu PÚ nejsvětlejšího odstí
nu po 2016hodinovém cyklu v zařízení 

Funkční princip celého systému HighRes®
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Nelžeme! Opravdu je už nemusíte ošetřovat…

na simulaci povětrnosti. 2016 hodin 
v tomto testu představuje přibližně 6 let 
volného působení povětrnosti. Dokonce 
i po dvojnásobném čase působení byly 
změny na PÚ nepatrné.
Mnohaletý vývoj, výsledky dlouhodobých 
testů a již pět let používání tohoto systé
mu v praxi nám umožňuje nabídnout vám 
– výrobcům dřevěných oken – a pros
třednictvím vás i konečným zákazníkům 
povrchovou úpravu bez nutnosti údržby. 
Dnešní moderní svět má rád pohodlnost. 
Nabídněte proto vašim klientům dřevěná 
okna bez kompromisů. Převratný systém 
povrchové úpravy HighRes® vám dává 
možnost odlišit se od své konkurence 
a přinést svým zákazníkům něco víc.

Zajímá vás něco dalšího o systému 
HighRes®? Kontaktujte nás! K dispozici 
je tým technických specialistů, který má 
zkušenosti s lakováním pomocí stříka
cích robotů na plně automatických lako
vacích linkách. Technologii HighRes® 
používá nově na své automatické lako
vací lince firma Slavona ze Slavonic. 

Povrchová úprava HighRes® 
na automatické lince VIDALI

Povrchová úprava celého výrobního 
sortimentu probíhá na plně automati
zované robotizované lakovací lince pro
jektované a implementované ve spolu
práci firem VIDALI Finisching a Erboli 
Engineering. Celý proces nanášení 
povrchové úpravy je řízený výpočetní 
technikou, která pečlivě hlídá aplikaci 
povrchové úpravy. Tento proces je pak 
rozdělen do tří fází:

 Flutování základní barevné impregna
ce TIG HighRes® ve flutovací kabině. 
Tento způsob impregnování je v sou
časnosti nejlepší možná aplikace 
barevné impregnace. Flutovací 
kabina zajistí naprosto dokonalé 
a rovnoměrné základování každého 
milimetru okenního dílce. Toto vše 
se děje bez nutnosti kontaktu lidské 
ruky. Jednotlivé prvky jsou zavěše
né na automatické posuvné dráze 
a okno pak dále projíždí tzv. „vytíka
cí zónou“, kde dojde k dokonalému 
stečení přebytečné impregnace. 
Dále pak vjíždí do sušicího tunelu, 
kde dochází k náběhovému konden
začnímu sušení.

 Flutování mezivrstvy Intermedio 
HighRes®. Tato mezivrstva ochrání 
výrobek před vlhkostí a zajistí doko
nalou přilnavost lakového filmu.

 Po sušení v sušicím tunelu dojde 
k operaci mezibroušení a takto připra
vené dílce dopraví automatická linka 
do kabiny stříkacího automatu, kde se 
5 trysek společně s elektrostatickým 
nábojem postará o poslední fázi, a tou 

je dokonalé finální lakování. Výhodou 
kombinace elektrostatického náboje 
a stříkacího automatu je ve výsledku 
dokonalá rovnoměrná vrstva lazury 
po celém obvodu a ploše lakovaného 
dílce. Takovéto přesnosti nelze dosá
hnout pomocí klasického ručního stří
kání. 

Systém HighRes® je tu pro lidi, kteří se 
ze svých oken budou těšit dlouhá de
setiletí. Pomozte nám navrátit dřevěným 
oknům své prvenství na stavebním trhu, 
které si bezpochyby zaslouží.

Běžná 
impregnace

Impregnace 
HighRes®

Technologii HighRes® používá na své 
automatické lakovací lince VIDALI firma 
Slavona ze Slavonic
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