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Profesjonalne
uszlachetnianie
powierzchni drewna
Firma Sopur to polski producent oferujący już
od ponad 27 lat profesjonalne produkty do
uszlachetniania powierzchni drewna. W ofercie
znajdują się bejce, lakiery, patyny oraz oleje
zarówno te cieszące się dużą popularnością od
długiego czasu, jak i zupełnie nowe, innowacyjne
propozycje.
Bejca Pastelowa
Nowością w asortymencie
bejc jest Bejca Pastelowa. Jest
to produkt, który pozwala na
uzyskanie łagodnych, naturalnych wybarwień, które doskonale wpisują się w aktualne
trendy wykończenia wnętrz.

Szeroka gama gotowych odcieni, takich jak: Sonoma, Latte,
Nabucco, Trufla, Traviata,
Giovanni, Murano, Tosca,
Venge, jak również modnych bieli, popieli, beży oraz
brązów prezentowanych na
wzorniku Kolor Trend 2015,
pozwala na szybki i łatwy wy-
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bór koloru. Bejca Pastelowa
przeznaczona jest do aplikacji natryskiem, a wybarwione
powierzchnie można przecierać wzdłuż słojów drewna,
co sprawia, że jest ona łatwa
w użyciu. Produkt dostępny
jest w opakowaniach już od
0,5 litra.

Bejca Specjal Dąb
Naturalny
Drewno jako surowiec do
produkcji mebli i elementów
wyposażenia wnętrz jest cenione za swoją oryginalność
i niepowtarzalność. Coraz

silniejszym trendem jest eksponowanie tej wyjątkowości
i naturalności dzięki odpowiednio dobranym powłokom
lakierowym, bejcom i olejom.
Produktem pozwalającym
na zachowanie naturalnego
efektu „surowego drewna”
na powierzchni mebla jest
Bejca Specjal Dąb Naturalny.
Najbardziej popularnym sposobem zabezpieczenia drewna jest lakierowanie. Jednak
lakier zawsze zmieni oryginalną barwę drewna, zazwyczaj delikatnie zażółcając jego
powierzchnię. Dodatkowo pod
wpływem promieniowania UV
www.mmia.pl
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samo drewno i powłoka lakierowa starzeją się, co wpływa na dalszą zmianę koloru.
Bejca Specjal Dąb Naturalny
firmy Sopur, dzięki swoim
właściwościom sprawia, że
lakier nie spowoduje zmiany
barwy drewna. Uzyskuje się
wrażenie surowej, naturalnej
powierzchni. Efekt ten jest
jeszcze bardziej spektakularny
po aplikacji bardzo matowego
lakieru akrylowego SOLAK AC
ULTRAMAT.

świetnie wyglądają z delikatną patyną, która podkreśla ich
trójwymiarowość. Kolorystyka
proponowanych przez firmę SOPUR Patyn Wodnych
i Rozpuszczalnikowych jest
bardzo szeroka, co pozwala
uzyskać ciekawe i oryginalne efekty. Interesującym produktem jest Patyna Wodna
Specjal, która stosowana jest
do uzyskania efektu „decape”
– pozostając wyłącznie w porach drewna, daje wyrazisty
efekt jego wybielenia.

Patyna Wodna Specjal
Postarzacz do Drewna
Naturalność drewna można
wyeksponować również za
pomocą innych technik, jednym ze sposobów jest szczotkowanie słojów. Tego typu
powierzchnie dekoracyjne

Jest to nowy produkt służący do uzyskania bardzo
ciekawych efektów postarzania na drewnie dębowym
i jesionowym. Nadaje on po-

wierzchniom oryginalny wygląd naturalnie postarzonego,
wystawionego na warunki atmosferyczne drewna. Jest łatwy w użyciu, bezzapachowy,
a otrzymane wybarwienia są
odporne na działanie światła.
Przeznaczony jest do mebli,
boazerii, schodów, a także
znakomicie nadaje się do dużych powierzchni, np. podłóg.

Olej Twardy do Mebli
Ponieważ coraz większą uwagę kładzie się nie tylko na
naturalny wygląd mebla, ale
także na to, jaki jest w dotyku, rośnie popularność mebli
olejowanych i woskowanych.
W odróżnieniu od lakieru olej
nie „odgradza” użytkownika
od drewna, ale pozwala na

bezpośredni z nim kontakt.
Daje to uczucie obcowania
z naturą, co jest bardzo pożądane przez klientów i nie
do osiągnięcia w przypadku
stosowania płyt meblowych
czy sztucznych oklein. Firma
Sopur posiada szereg produktów olejowych, bezbarwny
i kolorowych. Nowością jest
Olej Twardy do Mebli, który
nie tylko zachwyca modną
kolorystyką (między innymi
biele, popiele), ale także tworzy twardą powłokę, bardzo
odporną na zarysowania, temperaturę oraz płyny stosowane
w gospodarstwie domowym.
Ważną zaletą produktu jest zarówno jego wysoka jakość, jak
i przystępna cena.
(em)
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