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Nové efekty povrchových úprav 
společnosti ADLER

Efektní zařízení obytných místností není v dnešní době již jen otáz-
kou barvy stěn nebo potahu sedací soupravy. Ale také dřevěné 
povrchy, nábytek a obložení mohou bodovat – díky moderním 
nátěrům ADLER.

Betonový efekt, mramorový efekt, efekt 
rzi, efekt kůže a další odrážejí aktuální 
trendy v oblasti výroby nábytku: nyní lze 
např. z běžného smrkového dřeva vyča-
rovat vzácné staré dřevo – v několika 
málo krocích a tak autentické, že by se 
nespletli ani červotoči. 
Stejné je to s metalickými efekty. Od zla-
tého k již zmíněnému efektu rzi: dřevo 
se promění ve vzácný kov! 
Vedle přesvědčivého vzhledu hraje svou 
roli především pocit z doteku takto vy-
tvořených nábytkových třídimenzionál-
ních ploch: drsný, seschlý, vykartáčo-
vaný, ...

Betonový efekt 
KROK ZA KROKEM

Beton, jako materiál, postupně proniká 
do designu obytných částí domů. Ať 
už při použití na interiérové stěny, stoly 
nebo příslušenství: beton působí prostě, 
elegantně a ušlechtile. Na charakteris-
tický vzhled této suroviny se stále více 
zaměřují také tesaři, truhláři nebo výrobci 
nábytku. A nemusí kvůli tomu nosit žádné 
pytle s betonem a házet ho do „mícha-
ček“. Vše, co proto potřebujete, je běž-
ná výbava pro lakování, špachtli a vhodný 
produkt od společnosti ADLER. Tento 
rakouský výrobce laků totiž vyvinul lak 
s efektem betonu, který umožní, aby dře-
vo vypadalo jako beton. Naprosto rychle, 
snadno a nápaditě.

KROK 1 – PŘÍPRAVA
Obzvlášť důležitá je pro betonový efekt 
samotná příprava produktu: Pečlivě pro-
míchejte lak ADLER Betoneffekt ručně 
s pomocí míchacího dřívka ADLER. 
V žádném případě nepoužívejte elek-
trický míchač nebo podobné přístroje.

KROK 2 – ROZETŘENÍ LAKU ADLER 
BETONOVÝ EFEKT
Nyní můžete zasáhnout do barvy. Pro 
tento příklad jsme vybrali lak ADLER 
betonový efekt v odstínu Daiquiri. 
Nanášejte omítkový základ pomocí 
stěrky z nerezové oceli. Klidně apli-
kujte nepravidelně křížem krážem – to 

vytvoří charakteristickou strukturu, která 
teprve působí věrohodně jako beton. 
Zda vytvoříte hrubé stopy nebo jemné 
přechody, záleží zcela na vašem vkusu. 
Stejně tak můžete míchat různé barvy 
mezi sebou způsobem mokrý na mok-
ré, abyste dosáhli obzvláště zajímavé-
ho efektu povrchu. Poté by mělo dílo 
schno ut přes noc.

KROK 3 – BROUŠENÍ
Nyní obruste povrch brusným papírem 
zrnitosti 80. Tím vyhladíte hrubý povrch 
a propůjčíte svému trendovému nábytku 
také jemnost na ohmat jako u pravého 
betonu. I zde můžete vytvářet kombi-
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nováním různé intenzity broušení indi-
viduální jedinečný vzhled povrchů dle 
vašich představ.

KROK 4 – PŘELAKOVÁNÍ
Nyní je čas pro transparentní ochran-
nou vrstvu: Nalakujte výsledné dílo 
světlostálým lakem na dřevo ADLER 
s obsahem co nejnižšího stupně lesku. 
Doporučujeme produkt ADLER PUR-
Antiscratch G5, tím docílíte obzvláště 
robustního dojmu povrchu – přesně 
takového, jaký se od betonu očekává.

Chcete si vyzkoušet tvorbu 
těchto efektů?

Výše popsaný Beton Efekt a dalších 
18 naleznete v brožuře ADLER Holz-
oberflächen-Effekte (ADLER efekty na 
dřevěném povrchu), která je ke staže-
ní na našich webových stránkách nebo 
na požádání vám rádi zašleme tištěnou 
brožuru efektů.

Váš team ADLER

Kontakty:

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ - 642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
e-mail: info@adlercesko.cz
www.adlercesko.cz

ADLER Slovensko s.r.o.
Montážna 3
SK - 971 01 Prievidza
tel.: +421 903 285 465
e-mail: podatelna@adler.sk
www.adler.sk

Ukázky ADLER Betonových efektů

ADLER Aqua – Step Silent
Užijte si tiché schody – krok po kroku!
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