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Naše osvěžení...
Tradiční česká specialita:

„Pilsner Urquell“

Vítejte na stánku 
Rhenocoll
Rádi Vás zde seznámíme 
s novinkami z našeho domu. 
Barvy, lepidla a povrchové úpravy 
na různé povrchy inovativního 
charakteru v osvědčené kvalitě 
Rhenocoll.

Nátěrový systém s ochranou 
proti hmyzu
Představíme Vám krycí povrchovou 
úpravu pro vnitřní i vnější prostředí, 
s jednoduchým zpracováním a navíc 
i ochranou proti hmyzu a pavoukům. 
Vodou ředitelné, vhodné pro různé 
podklady (dřevo, umělé hmoty, zdivo, 
a další).

Nový vodou ředitelný lak na 
plastová okna z PVC
Systém Rhenoplast byl výrazně vylep-
šen do nové verze s označením Plus. 
Získáte lepší přilnavost na různé po-
vrchy, lehčí zpracování a obrovskou 
škálu barevných ostínů. Garantujeme 
Vám životnost 15 let.

Protipožární povrchová úprava
Kompletní řešení pro ochranu dřeva 
před požárem, při požáru napění 
a chrání podkladový materiál. Vhod-
né pro vnitřní i venkovní prostředí. 
Povrchová úprava bezbarvá, bílá nebo 
v rozmanitých barevných odstínech.

Nový systém pro povrchovou 
úpravu oken a dveří 
AOS - povrchová úprava dřevěných 
oken a dveří, která dodá Vašim vý-
robkům jedinečné vlastnosti: zevnitř 
nábytkový, hladký povrch, který se 
nechá dobře čistit, z vnějšku lazura 
s otevřeným pórem, která se nechá 
snadno renovovat. Vhodné pro za-
sklení bazénů a prostory s vysokou 
vlhkostí.

Nátěrové hmoty pro speciální 
použití
Nové produkty v osvědčené kvalitě 
pro řadu speciálních použití jako 
jsou nátěrové hmoty pro dopravní 
značení na silnicích, kompletní sorti-
ment produktů pro barvení vnitřních 
zdí a fasád domů nebo novou řadu 
produktů Anti-Graffiti pro ochranu 
před zničením povrchů. Zeptejte se 
nás a rádi Vám vybereme ten správný 
produkt pro Vaše potřeby. 

Pozvánka na veletrh

Pavilon G1   •   Stánek 008   

Brno • 11.9 - 14.9. 2007
Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení 

a materiálů pro dřevozpracující průmysl

Produkty pro povrchovou úpravu dřeva Vám předvedeme v praxi:

Podívejte se na naše 

novinky – vyplatí se to.

Dřevěná okna
Inovativní systém povrchové úpravy dřevě-
ných oken Rhenocoll Futur s dlouhodobou 
zárukou.

Zahradní nábytek
Rozpouštědlové impregnace, základy 
a silnovrstvé lazury, které se jednoduše 
zpracovávají a zajišťují dlouhou životnost 
zahradního nábytku (až 8 let).

Nábytek, hračky
Vysoce kvalitní vodou ředitelné laky 
Rhenocoll Aquatop. Použití v interiérech, 
vhodné i pro dětské hračky

Montované domy, pergoly
Vodou ředitelný nátěrový systém s dlou-
hou životností umožňující vysokou difůzi 
vodní páry. Jednoduché zpracování a údrž-
ba jej předurčují k povrchové úpravě mon-
tovaných domů nebo pergol.

Kombinovaná okna
Přírodní vosk Karnauba Natur pro povr-
chovou úpravu kombinovaných oken dře-
vo-hliník. Jednoduchá a kvalitní povrchová 
úprava dá Vašemu oknu příjemný vzhled 
a díky svým vlastnostem prodlouží jeho 
životnost.


