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Patyny pozostając w porach drewna podkreślają jego naturalną strukturę.

Drewno – materiał
szlachetny
Mimo ogromnej popularności płyt meblowych, które
coraz lepiej imitują wygląd i fakturę drewna, znaczenie
samego drewna w produkcji mebli nie maleje. Drewno
jako naturalny i odnawialny surowiec wpisuje się
w ekologiczny styl życia, jest także kojarzone z wysoką
jakością i prestiżem. By podkreślić szlachetność
surowca, jego niepowtarzalność i oryginalność,
producenci mebli mają do wyboru różne technologie
i wyroby lakiernicze. Od ponad 25 lat firma Sopur
oferuje produkty, które pomagają realizować najnowsze
trendy i oczekiwania rynku wyposażenia wnętrz.
owymi propozycjami w ofercie
tego producenta są
Bejca Specjal Dąb
Naturalny oraz lakier akrylowy Solak AC ULTRAMAT.
Wyroby te służą do uzyskania
i utrwalenia modnego efektu
surowego drewna. Najbardziej
popularnym sposobem zabezpieczenia drewna jest lakiero-

N

wanie, jednak lakier zawsze
zmieni oryginalną barwę, zazwyczaj 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
firmy Sopur, dzięki swoim właściwościom, sprawia, że lakier
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nie spowoduje zmiany koloru.
Uzyskuje się wrażenie surowej, naturalnej powierzchni.
Efekt ten jest jeszcze bardziej
spektakularny po aplikacji
bardzo matowego lakieru, np.
SOLAK AC ULTRAMAT.
Naturalność drewna można wyeksponować również za
pomocą innych technik, jednym ze sposobów jest szczotkowanie słojów. Tego typu
powierzchnie dekoracyjne
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 postarzenia.
Szczotkowane powierzchnie dekoracyjne zestawia się
z gładkimi elementami, często
szklanymi lub lakierowanymi
na wysoki połysk, co jeszcze
bardziej podkreśla naturalność surowca. Firma Sopur
proponuje lakiery w każdym
stopniu połysku, bezbarwne
i kolorowe. Szczególnie warte
polecenia są lakiery wodorozcieńczalne z serii Solak Hydro
Plus. Jest to rodzina lakierów
na bazie najwyższej jakości
dyspersji akrylowych i uretanowych. Charakteryzują się
one krótkim czasem schnięcia
oraz bardzo dobrą przyczepwww.mmia.pl
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nością do podłoża. Tworzą
powłokę odpowiadającą wymaganiom normy EN-71-3,
co stanowi rekomendację stosowania do lakierowania mebli oraz zabawek dla dzieci.
Wykazują znakomitą odporność mechaniczną i chemiczną.
Do podkreślania słojów
i porów drewna niezastąpiona jest bejca. Wybór jej rodzaju, ze względu na metodę
aplikacji czy efekt dekoracyjny, jest bardzo szeroki. Firma
Sopur proponuje modną kolorystykę bejc AntycznychWodnych, Wodnych, Nitro,
Rozpuszczalnikowych,
Spirytusowych czy Specjal.
Kolor można wybrać z szerokiej gamy barw przedstawionych na Kartach Kolorów lub
zlecić indywidualny dobór
w laboratorium kolorystycznym firmy.
Ponieważ coraz większą
uwagę kładzie się nie tylko na

Oleje i Woski upiększają i ożywiają drewno, podkreślając jego piękno.

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,
pozwala mu na bezpośredni
kontakt z nim. 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:
bezbarwnych i kolorowych.
Nowością jest Olej Twardy do
Mebli, który nie tylko zachwy-

ca ciekawą kolorystyką, ale
także tworzy twardą powłokę,
bardzo odporną na zarysowania, temperaturę oraz płyny
stosowane w gospodarstwie
domowym.
(em)
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