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Barwy natury
Kolorystyka
charakterystyczna dla
natury to najbardziej
widoczny trend
w aranżacji wnętrz.
Coraz bardziej
doceniamy proste,
harmonijne przestrzenie
dające wrażenie
kontaktu z naturą
i zapewniające relaks
po całym dniu pracy.
W taki styl wpisują się
meble bejcowane na
subtelne odcienie bieli,
popieli, beżów i brązów,
meble olejowane czy
powierzchnie bardzo
matowe.

ajnowszą paletę
kolorów bejc inspirowanych barwami
ziemi i natury stanowią Bejce Pastelowe firmy
Sopur. Paleta obejmuje 55 kolorów, których cechą wspólną
jest zawartość (w różnych proporcjach) bieli. To ona nadaje wybarwieniom łagodność
i naturalność. Tak szeroka

N

gama kolorystyczna pozwala
na łatwy wybór ulubionego
odcienia, począwszy od delikatnego beżu aż do bardziej
zdecydowanego brązu czy
nawet czerni. Nowa paleta
pozwala również na łatwe
dopasowanie nowego mebla
do istniejącej zabudowy (np.
do popularnych płyt meblowych Sonoma, Trufla, Tosca,
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Nabucco, Traviata). Bejca
Pastelowa charakteryzuje się
krótkim czasem schnięcia,
bardzo dobrą rozlewnością
i jednorodnością wybarwienia. Przeznaczona jest do
aplikacji natryskiem na każdy rodzaj drewna.
Łatwym i naturalnym sposobem zabezpieczania powierzchni drewnianych jest

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 stosowane w gospodarstwie domowym. Posiadają przyjemny
zapach 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.
Kolorystyka olejów obejmuje najmodniejsze odcienie,
w tym biele i popiele.
www.mmia.pl
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Innym modnym sposobem wykańczania powierzchni drewna, dającym
niestandardowe efekty wizualne i dotykowe, jest lakierowanie w głębokim macie.
Lakier akrylowy dwuskładniowy Solak AC ULTRAMAT oraz
Bejca Specjal Dąb Naturalny
Spółki Sopur podkreślają
naturalne piękno surowego
drewna, utrwalając je na lata.
Tradycyjne lakiery zawsze
zmieniają barwę drewna, za-

zwyczaj delikatnie zażółcając
jego powierzchnię. Dodatkowo
pod wpływem promieniowania
UV samo drewno i powłoka lakierowa starzeją się, co wpływa
na dalszą zmianę koloru. Bejca
Specjal Dąb Naturalny oraz
lakier Solak AC ULTRAMAT
gwarantują wizualne i dotykowe wrażenie surowej, naturalnej powierzchni na bardzo
długi czas. Równocześnie lakier posiada także wyjątkową
odporność mechaniczną, two-

rzy twardą powłokę odporną
na działanie wody, alkoholi
oraz środków czystości.
Ciekawostką w ofercie jest
Postarzacz do Drewna. Jest
to produkt przeznaczony dla
miłośników oryginalnych, niepowtarzalnych powierzchni.
Produkt reaguje z substancjami zawartymi w drewnie, co
powoduje uzyskanie oryginalnych wybarwień w kolorze od
brązowego do ciemnogranatowego. W efekcie powierzchnia

zyskuje wygląd naturalnie postarzonego, wystawionego na
warunki atmosferyczne drewna. Postarzacz przeznaczony
jest do dębu i jesionu, jest łatwy w użyciu, bezzapachowy,
a otrzymane wybarwienia są
odporne na działanie światła.
Produkty firmy Sopur
dostępne są w hurtowniach
na terenie całej Polski oraz
w sklepie internetowym
www.meblopol24.pl.
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Zapraszamy do nowego
sklepu internetowego!

oferujemy: Bejce, Lakobejce, Lakiery, Patyny, Oleje, Woski, RozcieĔczalniki

www.sopur.pl
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