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Ako jeden z najstarších stavebných ma-
teriálov nám drevo ponúka nielen vyni-
kajúce mechanické a tepelno-technické 
vlastnosti, ale súčasne aj jedinečnú es-
tetickú hodnotu prírodného materiálu. 
V dnešnej dobe, kedy sa snažíme o ná-
vrat k prírode a pri našej snahe obklo-
piť sa čo najprírodnejšími materiálmi, si 
získalo späť svoje pevné miesto ako je-
dinečný obnoviteľný stavebný materiál.
Avšak so zreteľom na jeho prírodný cha-
rakter je potrebné v záujme zachova-
nia jeho vzhľadu a vlastností primerane 
ho chrániť pred vplyvmi poveternosti 
a škodcov.
V dnešnej dobe individualizmu má kaž-
dý možnosť vybrať si a upraviť stavebné 
prvky podľa svojich predstáv. A či už sú 
predstavy o drevenej fasáde vašej stav-
by, že má zapadnúť, zladiť sa s okolím 
alebo naopak zviditeľniť sa, dodáme 
vám riešenie povrchovej ochrany pria-
mo pre vás.

Hľadáte prirodzený vzhľad?
Z našich vzorkovníc si môžete zvoliť 
vysokotransparentný systém Lignovit 
Protect – systém ochrany dreva na 
vodnej báze, zachovávajúci prirodzenú 
farebnosť dreviny. Je určený pre ihlična-
té dreviny. Obzvlášť vhodný je pre dre-
vinu smrekovec, pri ktorej kombinácia 
trvanlivosti samotnej dreviny v spojení 
s odolnosťou našej povrchovej úpravy 
zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť vašej 
drevenej fasády bez vzniku zašednutia 
a zmeny farebnosti.

Drevo, drevené fasády 
– súčasť dnešnej architektúry

Drevo bolo v minulosti neodmysliteľnou súčasťou klasickej architek-
túry. Po dekádach, kedy uvoľnilo priestor pre modernejšie materiály 
ako sklo, hliník či betón, si opäť získava obľubu u stavebníkov ale 
i projektantov a architektov.
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Drevená fasáda ošetrená vysokotransparentným systémom Lignovit Protect

Na drevené prvky fasády je aplikovaný systém na vodnej báze s jedinečným meta-
lickým efektom Lignovit Platin

http://www.adler.sk
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Alebo chcete svoju stavbu čo naj-
viac zviditeľniť?
Pre vás máme pripravený systém 
Lignovit Platin. Je to rovnako systém 
ochrany dreva na vodnej báze v exte-
riéri s jedinečným metalickým efektom. 
Vďaka použitiu kovových reflexných 
pigmentov získate vynikajúcu odolnosť 
a dlhodobú ochranu pre vašu drevenú 
fasádu. Na výber máte z množstva fa-
rebných odtieňov, ktoré v lúčoch slneč-
ného svitu rozžiaria vašu drevenú fasádu 
a odlíšia ju od ostatných.

A možno sa vám žiada, aby sa vaša 
fasáda trblietala pri západe slnka?
Ani riešenie z radu Lignovit Platin pre 
vás nie je tým pravým a hľadáte niečo 
jedinečné? Tak pre vás sme si tento 
rok pripravili systém Pullex Platin. 
Rozpúšťadlový systém pre drevené fa-
sády s trblietavým efektom. Vďaka po-
užitiu špeciálnych pigmentov sa môže 
vaša fasáda trblietať v lúčoch zapadajú-
ceho slnka. Pullex Platin je navrhnutý 
na dlhotrvajúcu ochranu drevených fa-
sádnych prvkov a ponúka vám na výber 
širokú škálu farebných odtieňov. Či už 
žiadate moderné odtiene sivej, alebo 
hľadáte klasické zemité odtiene, výber 
je len na vás.

Správnym použitím a voľbou, či už 
systémov Lignovit Protect, Lignovit 
Platin alebo Pullex Platin, dodáte va-
šej drevenej fasáde pridanú hodnotu 
a zabezpečíte jej dlhodobú ochranu 
pred poveternostnými vplyvmi.
Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás 
kontaktovať.

ADLER Slovensko, s.r.o.
Montážna 3, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 519 6921
e-mail: podatelna@adler.sk
www.adler.sk
www.facebook.com/adler sloven-
sko s.r.o.

Fasáda upravená rozpúšťadlovým systémom s trblietavým efektom Pullex Platin
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