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Na każdy rodzaj drewna
BEJCE, OLEJE ORAZ LAKIERY O KOLORACH I EFEKTACH
INSPIROWANYCH NATURĄ, KLASYKĄ LUB NOWOCZESNOŚCIĄ

E WA M OW IŃSK A
Sopur Sp. z o.o.

Coraz częściej aranżujemy wnętrza odważnie, zgodnie z naszymi preferencjami i potrzebami estetycznymi.
Oczekujemy, że przedmioty, którymi się otaczamy, będą odzwierciedlać naszą osobowość i kreować
klimat, który najbardziej nam odpowiada. Producenci mebli i wyposażenia wnętrz mają do wyboru
ogromny wachlarz materiałów i efektów, które umożliwiają spełnienie najbardziej indywidualnych
życzeń swoich klientów. W zakresie uszlachetniania powierzchni drewna warto zaufać sprawdzonym
rozwiązaniom, które oferuje firma Sopur. Bejce, oleje, lakiery o kolorach i efektach inspirowanych naturą,
klasyką czy nowoczesnością, to odpowiedź na dzisiejsze potrzeby branży meblarskiej.

INSPIRACJE NATURĄ
Ciepło, prostota i harmonia dają wrażenie spokoju
i tak poszukiwanego klimatu
życia w zgodzie z przyrodą.
W taki styl wpisują się matowe
powierzchnie i drewno bejcowane na subtelne odcienie
bieli, popieli, beży i brązów.
Najnowszą paletę kolorów
bejc inspirowanych barwami
ziemi i natury stanowią bejce
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pastelowe. Ich cechą wspólną jest zawartość, w różnych
proporcjach, bieli. To ona nadaje wybarwieniom łagodność
i naturalność. Szeroka gama
kolorystyczna (54 standardowe wybarwienia oraz indywidualne kolory na życzenie)
pozwala na dużą kreatywność
przy tworzeniu nowych projektów. Delikatne beże, popiele,
przełamane brązy czy czernie
stanowią inspiracje dla nowo-

czesnych wnętrz. Nowa paleta
pozwala również na łatwe dopasowanie nowego mebla do
istniejącej zabudowy (np. do
popularnych płyt meblowych
Sonoma, Trufla, Tosca, Nabucco, Traviata). Bejca pastelowa
charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą
rozlewnością i jednorodnością
wybarwienia. Przeznaczona
jest do aplikacji natryskiem na
każdy rodzaj drewna.
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Naturalne powierzchnie to
powierzchnie matowe, ultramatowe lub olejowane. Efekt
bardzo głębokiego matu można uzyskać lakierem wodorozcieńczalnym Solak Hydro Plus
LW-121/14 czy akrylowym
Solak AC ULTRAMAT. By zapewnić trwały, naturalny wygląd drewnu dębowemu firma
Sopur proponuje system bejca
Specjal dąb naturalny oraz lakier ultramatowy. Dzięki swoim
właściwościom bejca sprawia,
że lakier nie przyciemni naturalnego koloru drewna dając
wrażenie surowej powierzchni.
Takie rozwiązanie łączy więc
doskonałe zabezpieczenie
drewna, które gwarantuje lakier, z długotrwałym wyglądem
naturalnego, świeżo ściętego
drewna, za które odpowiada
bejca.
Żadna technologia zabezpieczania powierzchni drewna
nie kojarzy się bardziej z naturą
niż olejowanie. Olej zyskuje
popularność, ponieważ pozwala na kontakt z drewnem, nie
odgradza go od użytkownika
w taki sposób, jak to robi lakier.

Doskonałymi produktami tego
typu w ofercie firmy Sopur są
olej twardy do mebli oraz olej
do podłóg NANO. Są to nowoczesne produkty o wysokich
parametrach jakościowych:
tworzą twarde powłoki, bardzo odporne na zarysowania,
temperaturę oraz płyny sto-

sowane w gospodarstwie domowym. Warto podkreślić, że
produkty olejowe firmy Sopur,
w odróżnieniu od wielu syntetycznych produktów na rynku,
które nazywane są również
„olejami”, to wyroby oparte na
naturalnych olejach roślinnych.
Posiadają przyjemny zapach

Firma Sopur przygotowała cztery nowe palety
kolorów swoich bejc.

W laboratorium powstają
kolory na indywidualne
życzenia klientów.
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Bejca nitro gwarantuje
wybarwienia w stylu „rustykalnym” (podkreślenie
rysunku drewna).

W palecie bejcy pastelowej znajdują się subtelne
kolory inspirowane
barwami natury.

i są przystosowane do łatwej
aplikacji pędzlem lub wałkiem.
Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, krótkim czasem schnięcia
oraz dużą wydajnością. Oleje
odżywiają drewno i chronią je
przed wodą, brudem i kurzem,
zapewniając naturalny, matowy
wygląd. Powierzchnie olejowane są łatwe w utrzymaniu

i renowacji – wykonanie miejscowych napraw jest łatwe
i szybkie. Oleje występują
w wersji bezbarwnej ale także
w wielu modnych odcieniach,
takich jak biele czy popiele.
Efekty starości i zużycia na
powierzchni mebla to kolejny wariant inspiracji naturą.
Wszystko co stworzyła przyroda zmienia się i starzeje. Ele-

menty wyposażenia wnętrz,
które noszą znamiona upływającego czasu (nierówna kolorystyka, drobne uszkodzenia,
patyna, rdza) są uważane za
cenne i chętnie eksponowane.
Nowoczesne środki pozwalają na osiągnięcie niesamowitych, bardzo realistycznych
efektów postarzenia nowych
powierzchni. Jednym z takich
produktów jest postarzacz do
drewna firmy Sopur. Jest to
nowoczesny płynny produkt
nadającym dębowym lub jesionowym powierzchniom
wygląd naturalnie postarzonego, wystawionego na warunki
atmosferyczne drewna. Jest
łatwy w użyciu, bezzapachowy
a otrzymane wybarwienia są
odporne na działanie światła
(nie odbarwiają się pod wpływem promieni UV). Produkt
reaguje z taninami zawartymi
w drewnie, co powoduje uzyskanie oryginalnych wybarwień
w kolorze od brązowego do
ciemnogranatowego. Aby uwydatnić efekt postarzenia, przed
położeniem produktu, można
drewno mechanicznie uszkodzić (zarysowania, szczotkowanie, odbicia). W celu
podkreślenia efektu surowej,
postarzonej powierzchni warto
pokryć otrzymane wybarwienie olejem twardym do mebli
lub olejem do podłóg NANO.
Kolejnym ciekawym produktem pozwalającym imitować
upływający czas jest bejca
Specjal efekt rdzy i miedzi.
Powierzchnie tego typu wyglądają bardzo realistycznie i nie
są trudne do uzyskania: bejcę
nakłada się równomiernie na
całej powierzchni pędzlem lub
natryskiem, a następnie (na
mokrą lub suchą powierzchnię)
aplikuje się aktywator.

INSPIRACJE
NOWOCZESNOŚCIĄ
Powierzchnie w wysokich
połyskach oraz odważne, często metalizowane kolory, to
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trend, który stanowi przeciwieństwo do „naturalnej” estetyki. Dla miłośników takich
rozwiązań firma Sopur proponuje lakiery w bardzo wysokich
połyskach, patyny metaliczne
(miedziane, złote, srebrne) czy
efekty szronu. Bejca Specjal
efekt szronu jest wodnym, bezbarwnym produktem nadającym malowanym powierzchniom wygląd oszronionego
szkła. Otrzymane wybarwienia
charakteryzują się trójwymiarowym efektem (wyczuwalnym również poprzez dotyk).
Szczególnie ciekawe efekty
można uzyskać aplikując bejcę
na kolorowe lakiery podkładowe (np. biały lub czarny), a następnie pokrywając ją srebrną
bejcą, co podkreśla efekt trójwymiarowości. Elementy mebli
wykończone w taki sposób są
bardzo efektowne i dają wrażenie ekskluzywności.

INSPIRACJE TRADYCJĄ
Obok zwolenników „powrotu do natury” i „nowoczesności” dużą grupę klientów
stanowią osoby, które cenią
tradycję i stawiają na ponadczasową klasykę w swoich
wnętrzach. Meble, podłogi,
schody, szczególnie te dębowe czy jesionowe, wykończone
w tradycyjnych, uniwersalnych
kolorach, to inwestycja, która
nie straci na wartości. Takie
osoby powinna zainteresować
nowa paleta kolorów bejc nitro. Bejca nitro firmy Sopur
to produkt, który już od wielu
lat cieszy się zaufaniem stolarzy i lakierników pracujących
z drewnem. Jakość, stabilność
koloru, krótki czas schnięcia
oraz duży wybór odcieni sprawia, że jest to jedna z najczęściej kupowanych bejc na polskim rynku. W nowej palecie

kolorów znajdują się wyselekcjonowane, najciekawsze odcienie wybarwione na dużych
formatkach dębowych lub
sosnowych. Wybierać można
spośród 54 propozycji. Są to
kolory charakteryzujące się
dużą transparentnością i czystością, w większości są to odcienie, takie jak orzechy, brązy, oranże, żółcienie – barwy,
które doskonale podkreślają
nieprzemijający urok drewna.
Bejca nitro to produkt przeznaczony do profesjonalnej
aplikacji natryskiem, pędzlem
lub tamponem. Bejca doskonale podkreśla pory drewna,
dlatego często aplikuje się ją
z „przetarciem” (po nałożeniu
bejcy usuwamy jej nadmiar bawełnianą szmatką) na drewno
dębowe czy jesionowe. W ten
sposób uzyskujemy charakterystyczny „rustykalny” charakter wybarwienia.

R E K L A M A

Ge n era ln y d ys tr ybut or:
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