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Arova Aqua-Neoantik Trend

Živé a rustikální

Popis
Vodou ředitelné mořidlo na dub s rus-
tikálním, mírně starobylým nádechem 
pro vaši kuchyň či obývací pokoj. Nově 
nabízíme tři elegantní a nápadně šedé 
odstíny, které zvýrazní kresbu pórů. 
Mořidlo může být za účelem zvýrazně-
ní pórů zapracováno do dřeva pomocí 
kartáče.
Specifické vlastnosti:

 vynikající světlostálost,
 přelakovatelné jak rozpouštědlovými, 
tak vodou ředitelnými laky ADLER,

 3 základní odstíny jsou mezi sebou 
míchatelné a lze je míchat i s bezbar-
vým Arova Aqua-Neoantik Farblos.

Arova Aqua-Style Trend

Vyvážené a elegantní

Popis
Vodou ředitelné mořidlo, které dává dubu 
obzvláště rovnoměrný a klidný vzhled. 
Speciální světlostálá barviva v kombinaci 
s mikronizovanými pigmenty, vytváří mi-
mořádně přirozený vzhled dřeva a dře-
ňových paprsků. Protože je známé, že 
chuti jsou odlišné, nabízíme rozmanitou 
paletu základních odstínů – pískový dub 
(Sandeiche), oblázkový dub (Steineiche), 
starý dub (Alteiche), bahenní dub (Sumpf-
eiche) a rašelinový dub (Mooreiche).
Specifické vlastnosti:

 vynikající zpracování,
 velmi dobrá světlostálost,
 přelakovatelné jak rozpouštědlovými, 
tak vodou ředitelnými laky ADLER,

 5 základních odstínů mezi sebou mí-
chatelných a lze je míchat i s bezbar-
vým Arova Aqua-Style Farblos.

Dub v moderní šedé
s vodou ředitelnými mořidly ADLER Arova Beizen-Trends Grau
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Flusskiesel    1335055900 Schwemmholz  1335055901 Treibgut        1335055902 
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Steineiche    1337055801 Sumpfeiche  1337055803 
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CLIP top BLUMOTION 155°,řešení pro tenké dvířka a materiály

Separato K, Triple X
odpadkové koše

Comfort Unit
Celková sada zdvižně-posuvnéhokování, kompletně předvrtanáa předmontovaná prahová lišta...

kompaktní pracovnídesky Fundermax
interiér - exteriér

stolové nohy, podnožeoriginální interiérové řešení
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