
Spółka Sopur od po-
nad 28 lat specjalizuje 
się w uszlachetnianiu 
powierzchni drew-

na. Zdobyte doświadczenia 
i wiedza sprawiają, że dziś fir-
ma jest ekspertem i liderem 
w dziedzinie barwienia drewna. 

Drewno – jakość i prestiż 

PODKREŚLIĆ PIĘKNO 

Mimo ogromnej popularności płyt meblowych, które coraz lepiej imitują wygląd i fakturę 
drewna, znaczenie samego drewna w produkcji mebli nie maleje. Ten naturalny i odnawialny 
surowiec wpisuje się w ekologiczny styl życia, jest kojarzony z wysoką jakością i prestiżem. 
By podkreślić jego piękno i zabezpieczyć go przed skutkami codziennej eksploatacji 
producenci mebli mają do wyboru różne technologie i wyroby lakiernicze. Firma Sopur 
oferuje produkty, które pomagają realizować najnowsze trendy i oczekiwania rynku.

Ewa Mowińska

Sopur 

W ofercie znajdują się różnego 
rodzaju specjalistyczne bejce, 
których wybór będzie zależał 
od rodzaju barwionego drewna, 
efektu jaki ma być uzyskany 
i sposobu aplikacji bejcy. Bejca 
Nitro to produkt znany chyba 
wszystkim stolarzom i lakier-

nikom w branży meblarskiej. 
Wysoka jakość, łatwość apli-
kacji, ogromny wybór kolorów, 
krótki czas schnięcia oraz do-
stępność w wielu hurtowniach 
na terenie kraju sprawiają, że 
cieszy się ona dużą popularno-
ścią. Bejca Nitro jest wyrobem 
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przeznaczonym na drewno 
dębowe i sosnowe, podkreśla 
i wzmacnia rysunek drewna. 
Szczególnie intensywny efekt 
„rustykalny” można uzyskać 
przecierając bejcę wzdłuż sło-
jów drewna. Kolejną bardzo 
popularną bejcą, przeznaczoną 
na drewno bukowe i olchowe, 
jest Bejca Rozpuszczalnikowa. 
Jest to produkt dedykowany 
do aplikacji natryskiem, o bar-
dzo krótkim czasie schnięcia. 
Dzięki swoim właściwościom 
bejca ta pozwala na uzyskanie 
równomiernego wybarwienia 
pozbawionego plam i przebar-
wień (co jest częstym proble-
mem w przypadku barwienia 
twardych gatunków drewna). 
Nowością w ofercie jest Bej-
ca Pastelowa. Jest to produkt, 
który powstał w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie na łagodną, 
spokojną kolorystykę mebli, 
w tym również na kolory in-
spirowane najbardziej popu-
larnymi płytami meblowymi. 
Paletę kolorów tworzą więc od-
cienie zbliżone do wybranych 
płyt meblowych (np. sonoma, 
venge, latte), ale także równie 
modne beże, popiele, ciepłe 
odcienie brązów i orzechów. 
Cechą wspólną nowych bejc 
jest zawartość w ich receptu-
rach (w różnych proporcjach) 
bieli, która nadaje wybarwie-
niom łagodność i naturalność. 
Bejca Pastelowa charakteryzuje 
się krótkim czasem schnięcia, 
bardzo dobrą rozlewnością 
i jednorodnością wybarwienia. 
Przeznaczona jest do aplikacji 
natryskiem na każdy rodzaj 
drewna, jej czas schnięcia to 
tylko 15 minut. Godną pole-
cania bejcą jest również Bej-
ca Antyczna-wodna. Jest to 
produkt przyjazny środowi-
sku naturalnemu, nie zawiera 
rozpuszczalników. Bejca do-
skonale sprawdza się w barwie-
niu metodą zanurzeniową (np. 
krzeseł), ale także w aplikacji 
natryskiem, pędzlem, tampo-

nem czy poprzez flowcoating. 
Wzmocnienie rysunku drewna 
oraz jednorodne wybarwienia 
w przekrojach poprzecznych 
i podłużnych drewna to duże 
atuty tego produktu. Nowo-
ściami są również bejce Specjal 
Dąb Naturalny i Postarzacz do 
Drewna. Lakier zawsze zmieni 
oryginalną barwę drewna, za-
zwyczaj delikatnie zażółcając 
jego powierzchnię. Dodatkowo, 
pod wpływem promieniowa-
nia UV samo drewno i powłoka 
lakierowa starzeją się, co wpły-
wa na dalszą zmianę koloru. 
Bejca Specjal Dąb Naturalny 

sprawia, że wybarwienie po-
kryte matowym lakierem (np. 
Solak Ac Ultramat) daje trwałe 
wrażenie surowej, naturalnej 
powierzchni. Postarzacz do 
Drewna nadaje natomiast po-
wierzchniom wygląd naturalnie 
postarzonego, wystawione-
go na warunki atmosferyczne 
drewna. Jest łatwy w użyciu, 
bezzapachowy, a otrzymane 
wybarwienia są odporne na 
działanie światła. Produkt re-
aguje z substancjami zawartymi 
w drewnie, co powoduje uzy-
skanie oryginalnych wybarwień 
w kolorze od brązowego do 

W dziedzinie 
barwienia drewna 
Sopur jest ekspertem.
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ciemnogranatowego. Posta-
rzacz przeznaczony jest do dę-
bowych, ewentualnie jesiono-
wych elementów drewnianych 
i drewnopochodnych: boazerii, 
mebli, schodów, elementów 
dekoracyjnych. Produkt znako-
micie nadaje się do postarzania 
dużych powierzchni.

Ofertę bejc do drewna uzu-
pełniają bejce specjalistyczne 
przeznaczone do konkret-
nych, często indywidualnych 

się wysoką lepkością, szybkim 
czasem schnięcia oraz bardzo 
dużą wydajnością (70-130 mkw. 
z 1l). Nadaje jednolity wygląd 
drewnianym powierzchniom – 
rysunek usłojenia zostaje lekko 
przytłumiony. Bejca polecana 
jest do barwienia twardego, 
nieporowatego drewna liścia-
stego. Preferowana jest na buk 
i czereśnię. Bejca Specjal BC na-
tomiast to produkt przezna-
czony do aplikacji natryskiem, 
służy do tonowania wyrobów 
wcześniej bejcowanych i lakie-
rowanych. Dzięki temu istnieje 
możliwość wyrównania i ujed-
nolicenia wcześniej wykona-
nego wybarwienia. Bejca rów-
nież jest polecana do barwienia 
drewna liściastego. Ciekawym 
produktem jest Bejca Specjal 
35 – jest to wyrób wodny, który 
charakteryzuje się bardzo dobrą 
rozlewnością oraz wyraźnym 
wzmocnieniem rysunku sło-
jów drewna, nadaje barwionej 
powierzchni efekt rustykalny. 
W ten sposób przy użyciu pro-
duktu wodnego uzyskuje się 
efekt typowej bejcy nitro. Do-

datkowo trzeba podkreślić, że 
uzyskanie efektu „rustykalnego” 
nie wymaga przecierania bejcy 
po nałożeniu. Bejca jest szcze-
gólnie polecana do barwienia 
drewna porowatego, np. dębu 
i jesionu. 

W ofercie Spółki Sopur znaj-
dują się nie tylko bejce do mebli 
ale także do podłóg oraz do 
elementów architektury ogro-
dowej. W przypadku dużych 
powierzchni takich jak np. pod-
łogi, parkiety czy schody propo-
nowaną bejcą jest wodna Bejca 
do Parkietów. Produkt ten cha-
rakteryzuje się dobrą rozlewno-
ścią, wyraźnym podkreśleniem 
struktury drewna i wysoką od-
pornością na działanie światła. 
Co ważne, bejca nie wykazuje 
efektu „krwawienia”, zarówno 
pod lakierem wodorozcieńczal-
nym, jak i rozpuszczalnikowym. 
Można więc na nią aplikować 
pędzlem lub wałkiem wybrany 
lakier bez obaw o przenikanie 
bejcy do lakieru i powstawanie 
przebarwień. Bejca podkreśla 
strukturę drewna dając efekt 
rustykalny, a jednocześnie 

Który kolor wybrać? 
Oferta spółki 
Sopur w zakresie 
produktów do 
uszlachetniania 
powierzchni drewna 
jest bardzo szeroka.

Postarzacz do drewna nadaje 
powierzchniom wygląd naturalnie 
postarzonego, wystawionego na 
warunki atmosferyczne drewna.

potrzeb producentów mebli. 
Grupę tę tworzą Bejce Specjal, 
które przeznaczone są na duże 
linie przemysłowe – konwen-
cjonalne oraz UV. Przykłado-
wo Bejca Specjal BT to produkt 
przeznaczony na aplikację wal-
cami twardymi. Charakteryzuje 
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tuszuje jego wady powstałe 
np. po cyklinowaniu podłogi. 
W ofercie znajduje się 10 pod-
stawowych kolorów, w tym 
modne odcienie szarości i bie-
li. Elementy drewniane, które 
eksploatowane są na zewnątrz, 
wymagają zabezpieczenia 
produktami specjalnie do nich 
przeznaczonymi. Taki produk-
tem jest Bejca Zewnętrzna-
-Wodna, która tworzy cienką 
powłokę odporną na działanie 
grzybów i glonów oraz posiada 
bardzo wysoką odporność na 
działanie promieni UV. 

Oprócz bejc w ofercie znaj-
duje się szeroka gama lakie-
rów oraz olejów. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się 
lakiery wodorozcieńczalne 
Solak Hydro Plus, które two-
rzą powłokę odpowiadającą 
wymaganiom normy EN-71-
3, co stanowi rekomendację 

stosowania do lakierowania 
mebli oraz zabawek dla dzieci. 
Lakiery te wykazują znakomitą 
odporność mechaniczną i che-
miczną. Wśród olejów nowo-
ścią w ofercie jest Olej Twardy 
do Mebli oraz Olej NANO do 
Podłóg. Oba produkty tworzą 
twardą powłokę, bardzo od-
porną na zarysowania, tempe-
raturę oraz płyny stosowane 
w gospodarstwie domowym. 
Posiadają przyjemny zapach 
i są przystosowany do łatwej 
aplikacji pędzlem i wałkiem. 
Charakteryzują się bardzo do-
brą przyczepnością do podłoża, 
krótkim czasem schnięcia oraz 
dużą wydajnością. Ich atutem 
jest również ciekawa kolory-
styka obejmująca odcienie bieli, 
szarości i brązów.

Oferta Spółki Sopur w za-
kresie produktów do uszlachet-
niania powierzchni drewna jest 

bardzo szeroka. Oferowane są 
zarówno produkty o standar-
dowych parametrach, jak i te 
przeznaczone do indywidual-
nych wymagań klienta. Wła-
ściwy dobór produktów lub 
ich odpowiednią modyfikacje 

Szczególnie intensywny efekt 
„rustykalny” można uzyskać 

przecierając bejcę wzdłuż słojów 
drewna.

do specyficznych potrzeb li-
nii produkcyjnej gwarantują 
przedstawiciele techniczni-
-handlowi. W zakresie wszyst-
kich bejc, olejów i lakierów 
istnieje możliwość doboru in-
dywidulanego koloru w labo-
ratorium kolorystycznym firmy 
Sopur, który jest bezpłatny.  
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