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Podkreślić naturę, 
a nawet ją postarzyć  

Firma Sopur jest specjalistą w uszlachetnianiu powierzchni drewna, dlatego warto 
zaufać jej rozwiązaniom. Bejce, oleje, lakiery o kolorach i efektach inspirowanych 
naturą to najnowsze propozycje dla branży meblarskiej.

Ż
ycie w zgodzie z przyrodą – w taki 

styl wpisują się matowe powierzchnie 

i drewno bejcowane na subtelne odcie-

nie bieli, popieli, beżów i brązów. Najnowszą 

paletę kolorów bejcy inspirowanych barwa-

mi ziemi i natury stanowią Bejce Pastelowe. 

Ich wspólną cechą jest zawartość w różnych 

proporcjach bieli. To ona nadaje wybarwie-

niom łagodność i naturalność. Szeroka gama 

kolorystyczna (Paleta Kolorów prezentuje 

54 wybarwienia oraz indywidualne kolory na 

życzenie) pozwala na dużą kreatywność przy 
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Matowe powierzchnie w barwach ziemi to 
ukłon w stronę idei życia w zgodzie z naturą.   
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Delikatne beże, popiele, przełamane brązy 
czy czernie składające się na kolekcję 

Bejcy Pastelowej stanowią inspirację do 
kreowania nowoczesnych wnętrz.  

tworzeniu nowych projektów. Delikatne beże, 

popiele, przełamane brązy czy czernie sta-

nowią inspirację dla nowoczesnych wnętrz. 

Nowa paleta pozwala również na łatwe do-

pasowanie nowego mebla do istniejącej za-

budowy, np. do popularnych płyt meblowych 

Sonoma, Trufla, Tosca, Nabucco czy Traviata. 

Bejca Pastelowa charakteryzuje się krótkim 

czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością 

i jednorodnością wybarwienia. Przeznaczona 

jest do aplikacji natryskiem na każdy rodzaj 

drewna.

Powierzchnie matowe 
najbliższe oryginałowi   
Naturalne powierzchnie to powierzchnie 

matowe, ultramatowe lub olejowane.  Efekt 

bardzo głębokiego matu można uzyskać la-

kierem wodorozcieńczalnym Solak Hydro 

Plus LW-121/14 lub akrylowym Solak AC Ul-

tramat. By zapewnić trwały, naturalny wygląd 

drewnu dębowemu, firma Sopur proponuje 

system Bejca Specjal Dąb Naturalny oraz la-

kier ultramatowy. Bejca sprawia, dzięki swo-

im właściwościom, że lakier nie przyciemnia 

naturalnego koloru drewna, dając wrażenie 

surowej powierzchni. Takie rozwiązanie łą-

czy więc doskonałe zabezpieczenie drewna, 
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które gwarantuje lakier, z długotrwałym wy-

glądem naturalnego, świeżo ściętego drewna, 

za które odpowiada bejca.

Żadna technologia zabezpieczania po-

wierzchni drewna nie kojarzy się bardziej z na-

turą niż olejowanie. Olej zyskuje popularność, 

ponieważ pozwala na kontakt z drewnem, nie 

odgradza go od użytkownika w taki sposób 

jak robi to lakier. Doskonałymi produktami 

tego typu w ofercie firmy Sopur są Olej Twar-

dy do Mebli oraz Olej do Podłóg NANO. Są to 

nowoczesne produkty o wysokich parame-

trach jakościowych – tworzą twarde powłoki, 

bardzo odporne na zarysowania, tempera-

turę oraz płyny stosowane 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. Po-

siadają przyjemny zapach i są przystosowane 

do łatwej aplikacji pędzlem lub wałkiem. Cha-

rakteryzują 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. Po-

wierzchnie olejowane są łatwe w utrzymaniu 

i renowacji – wykonanie miejscowych napraw 

jest łatwe i szybkie. Oleje dostępne są w wer-

sji bezbarwnej, ale także w wielu modnych 

odcieniach, takich jak biele czy popiele.

Jak nowocześnie uzyskać 
modny efekt starości 
i zużycia 
Efekty starości i zużycia na powierzchni 

mebla to kolejny wariant inspiracji naturą. 

Wszystko, co stworzyła przyroda, zmie-

nia się i starzeje. Elementy wyposażenia 

wnętrz, które noszą znamiona upływają-

cego czasu (nierówna kolorystyka, drobne 

uszkodzenia, patyna, rdza) są uważane za 

cenne i chętnie eksponowane. Nowoczesne 

środki pozwalają na osiągnięcie niesamo-

witych, bardzo realistycznych efektów po-

starzenia nowych powierzchni. Jednym z ta-

kich produktów jest Postarzacz do Drewna 

firmy Sopur. Jest to nowoczesny płynny 

produkt, który nadaje dębowym lub jesio-

nowym powierzchniom wygląd naturalnie 

postarzonego, wystawionego na warunki 

atmosferyczne drewna. Jest łatwy w użyciu, 

bezzapachowy, a otrzymane wybarwienia są 

odporne na działanie światła (nie odbarwia-

ją się pod wpływem promieni UV). Produkt 

reaguje z taninami zawartymi w drewnie, co 

powoduje uzyskanie oryginalnych wybar-

wień w kolorze od brązowego do ciemnogra-

natowego. Aby uwydatnić efekt postarzenia, 

przed położeniem produktu drewno moż-

na mechanicznie uszkodzić (zarysowania, 

szczotkowanie, odbicia). W celu podkreśle-

nia efektu surowej, postarzonej powierzchni 

warto pokryć otrzymane wybarwienie Ole-

jem Twardym do Mebli lub Olejem do Podłóg 

NANO. Kolejnym ciekawym produktem po-

zwalającym imitować upływający czas jest 

Bejca Specjal Efekt rdzy i miedzi. Pokryte nią 

powierzchnie wyglądają bardzo realistycz-

nie, a sam proces jest prosty do przeprowa-

dzenia – bejcę nakłada się równomiernie na 

całej powierzchni pędzlem lub natryskiem, 

a następnie, na mokrą lub suchą powierzch-

nię, aplikuje się aktywator. •
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Najnowsza Paleta Bejcy Sopur obejmuje cztery nowe karty kolorów, z których każda 
zawiera 54 propozycje kolorystyczne.
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