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CENÍK      ADLER
Platný od 1.3.2023
ceny vč.DPH 21%

EXTERIER:

Pullex 3in1 - LASUR – impregnace, základní nátěr a ochranná lazura v jednom
2-3 nátěry docílíte optimální ochrany proti modrání,napadení dřevokaznými houbami a 
hmyzem, aktivní UV-filtry zaručují životnost a dlouhodobou ochranu proti povětrnostním 
vlivům, neodlupuje se, stárnutím přirozeně sprašuje.

Odstíny: modřín, borovice, ořech, dub, palisander

Vydatnost: cca 12-15m2/1l jeden nátěr

0,75l…….. 410,-Kč
2,5l……. 1130,-Kč
  5l……. 1940,-Kč

Pullex BODENÖL – na terasy, lávky, apod. (rozměrově nestálé vodorovné plochy v exteriéru)

vodoodpudivý, silně penetrující olej, mikronizované speciální pigmenty zaručují velmi 
dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření. Povrchová úprava je chráněna 
proti napadení modráním a plísněmi. Umožňuje dýchání dřeva a zabraňuje bobtnání a 
sesychání. S otevřenými póry. Počet nátěrů:2-3x.

Odstíny: lärche(modřín)

Vydatnost: cca 15-20m2/1l jeden nátěr

0,75l…….  590,-Kč
2,5l……. 1710,-Kč

            Prodejní doba: PO-ČT: 7°°-10:30, 11°°-15:30, PÁ: 7°°-10:30, 11°°-14:30, SO zavřeno
Výpis z OR: KOS v Brně, oddíl C, vložka 11418                                 IČ: 48910066, DIČ: CZ48910066

http://www.hausner.cz/


Nádražní 797, CZ 768 05 Koryčany                                              tel.: (+420) 573 376 023
http://www.hausner.cz                                                                          e-mail: hausner@hausner.cz

CENÍK      ADLER
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ceny vč.DPH 21%

INTERIER:

Legno-Öl – rychleschnoucí olej pro ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva. Velmi dobrá 
penetrační schopnost, vynikající zvýraznění struktury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost proti 
vodě. Použití: nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, stropy atd.), 
dřevěné a parketové podlahy.

Vydatnost: cca 20-30m2/1l jeden nátěr

0,75l…….  820,-Kč
2,5l……. 2590,-Kč

Legno-Hartwachsöl – kombinace na bázi přírodních vosků a olejů na údržbu listnatého a 
jehličnatého dřeva. Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zdůraznění struktury dřeva, velmi 
dobrá plnivost a odolnost proti vodě. Použití: nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce
(dřevěné obklady, stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.

Vydatnost: cca 20-30m2/1l jeden nátěr

0,75l…….  820,-Kč
2,5l……. 2590,-Kč

Legno-Dura-Öl – mimořádně odolný olej Legno-Dura-Öl je určen na velmi namáhané 
povrchy v interiéru, jako jsou schody a podlahy. Je vhodný také pro ošetření kuchyní, pracovních 
desek, interiérových dveří a nábytku. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků a 
kromě mimořádné ochrany propůjčuje dřevěným plochám přirozený, matný vzhled a povrch 
příjemný na dotyk. 

Vydatnost: cca 20-30m2/1l jeden nátěr

0,75l…….  740,-Kč
2,5l……. 2000,-Kč

            Prodejní doba: PO-ČT: 7°°-10:30, 11°°-15:30, PÁ: 7°°-10:30, 11°°-14:30, SO zavřeno
Výpis z OR: KOS v Brně, oddíl C, vložka 11418                                 IČ: 48910066, DIČ: CZ48910066

http://www.hausner.cz/

