
INNENLASUR
Ekologická interiérová lazúra

INNENLASUR
„Pre prirodzený vzhľad dreva“
• Vodouriediteľná laková lazúra na drevo v interiéri
• Ideálna do detských izieb, na povrchovú úpravu detských 

drevených hračiek
• Vďaka transparentným farebným odtieňom a hodvábnym 

odleskom zostáva prirodzený vzhľad dreva zachovaný
• Tónovateľná do rôznych dekoratívnych odtieňov dreva 

ale aj pestrých farieb 
• Príjemná vôňa, jednoduché spracovanie

    VEĽKOSTI BALENIA  
   375 ml*, 750 ml, 2,5 l, 10 l*  

Weiss W10

Farblos

Samt

Eiche

Nuss

INNENLASUR UV 100
„Prirodzený výsledok s pridanou 
ochranou pred zažltnutím“
• Špičková, vodouriediteľná lazúra na priznaný krov  

a drevené obloženia stien a stropov v interiéri
• Obsahuje účinnú ochranu pred UV žiarením špeciálne 

pri svetlých odtieňoch
• Tónovateľná do rôznych dekoratívnych odtieňov dreva 

ale aj pestrých farieb
• Príjemná vôňa, jednoduché spracovanie

   VEĽKOSTI BALENIA
   750 ml, 2,5 l, 10 l  

Farblos Abgetönt auf Margerite

 Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálnemu odtieňu môžu byť  spôsobené tlačou. *Nie všetky odtiene sú dostupné vo všetkých veľkostiach balení.
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OLEJE A VOSKY LEGNO
Prirodzené zušľachtenie dreva v interiéri

LEGNO-ÖL
„Všestranný, rýchloschnúci olej  
na drevo“
• Jednoducho spracovateľný olej na drevo vhodný na  

všetky povrchy z ihličnatého a listnatého dreva v interiéri
• Vhodný na nábytok, drevené podlahy, obloženia stien, 

a pod.
• Preniká hlboko do povrchu dreva, odpudzuje vodu  

a nečistoty
• Zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
• Legno olej Vám zabezpečí odolný, protišmykový  

a antistatický povrch príjemný na dotyk
• Odolný voči potu a slinám (NORMA S 1555)

LEGNO WACHS
„Vosk na drevo pre zamatové  
matné povrchy“
• Špičkový, bezfarebný vosk na drevo vhodný na všetky  

povrchy z ihličnatého a listnatého dreva v interiéri
• Vhodný na nábytok, obloženia a pod.
• Dreveným povrchom prepožičiava zamatovo jemnú,  

rovnomernú a matnú optiku
• Jednoduché použitie, rýchloschnúci
• Odolný voči vode, antistatický

   VEĽKOSTI BALENIA
   750 ml, 2,5 l, 5 l

   ODTIENE
   biely, bezfarebný

   VEĽKOSTI BALENIA
   750 ml, 2,5 l

   VEĽKOSTI BALENIA    
   750 ml, 5 l

LEGNO-HARTWACHSÖL
„Ekologický, všestranný tvrdý  
voskový olej“
• Bezfarebný špičkový produkt podporujúci zdravé  

ovzdušie v miestnosti,  na báze prírodných olejov  
a voskov, vhodný pre použitie na všetky druhy listnatých 
a ihličnatých drevín v interiéri

• Vhodný na nábytok, drevené podlahy, obloženia stien, 
a pod.

• Zaručený výsledok už po prvej aplikácii
• Jednoduché použitie, rýchloschnúci
• Legno-Hartwachsöl Vám zaručí odolný povrch  

odpudzujúci vodu a znečistenie
• Spĺňa kritériá ekologického bývania  

(v súlade s normou Baubook)
• Odolný voči potu a slinám (NORMA S 1555)

 Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálnemu odtieňu môžu byť  spôsobené tlačou. 
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