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Bejca Pastelowa, Bejca Premium, nowoczesne lakiery 
wodorozcieńczalne oraz produkty o efektach specjalnych 
to najnowsze propozycje firmy Sopur dla klientów 
poszukujących nowoczesnej kolorystyki i najwyższej jakości.

J
uż od 28 lat spółka Sopur dostarcza 

producentom mebli kompleksowe roz-

wiązania w zakresie uszlachetniania 

powierzchni drewna. Wyprzedzając oczeki-

wania i kreując trendy, spółka stale rozwija 

ofertę bejcy, olejów i lakierów, umożliwiając 

producentom mebli tworzenie wyjątkowych 

projektów.

Kolory inspirowane naturą
Najmodniejsza kolorystyka to odcienie na-

wiązujące do barw natury: biele, beże, po-

piele, ciepłe odcienie brązów i orzechów. 

Takie właśnie barwy znajdziemy w palecie 

nowej Bejcy Pastelowej. Bejca podkreśla 

rysunek drewna, dostępna jest również 

w opcji o mocnym efekcie kryjącym, dzięki 

któremu w intrygujący sposób uwydatnione 

zostają pory dębu czy jesionu. Część odcieni 

została zainspirowana popularnymi kolorami 

płyt meblowych, takimi jak sonoma, venge, 

latte, nabucco, dzięki którym możliwa jest 

łatwa aranżacja mebli wykonanych z drewna 

z tymi wykonanymi z płyt meblowych. Cechą 

wspólną nowych bejcy jest zawartość w ich 

recepturach (w różnych proporcjach) bieli, 

która nadaje wybarwieniom łagodność i na-

turalność. Kolory z tej palety barw doskona-

le sprawdzą się w aranżacji nowoczesnych, 

przytulnych wnętrz.

Kolorystyka Bejcy Pastelowej odwzorowuje barwy natury – 
biele, beże, popiele, ciepłe odcienie brązów i orzechów.   
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Dekoracyjne 
powierzchnie meblowe

Bejca Pastelowa dostępna 
jest w opakowaniach 
o pojemności 0,5; 2,5; 10 i 30 l.   
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Generalny dystrybutor: 

reklama

Bejca Premium – najwyższa 
jakość i niezawodność
Dla osób poszukujących produktów wykoń-

czeniowych o najwyższej jakości i ponad-

czasowej elegancji Sopur przygotował nową 

Bejcę Premium. Jest to produkt o wyjątko-

wych właściwościach, pozwalający na pod-

kreślenie rysunku słojów drewna w sposób 

nieporównywalny dotąd z żadną inną bejcą 

w ofercie. Rysunek sosny, jesionu czy dębu 

zyskuje niespotykaną wcześniej głębię. Do-

skonała czystość wybarwień, łatwość aplika-

cji oraz uniwersalność (bejca doskonale bar-

wi każdy rodzaj drewna) to ogromne atuty 

nowego produktu. Jednak największą zaletą 

Bejcy Premium jest jej zdolność do maskowa-

nia różnej barwy sąsiadujących elementów 

drewnianych. Przełomowa receptura Bejcy 

Premium pozwala uzyskać niezwykle równe 

wybarwienia tam, gdzie do tej pory nie było 

to możliwe. Produkt przeznaczony jest do 

każdego gatunku drewna stosowanego we-

wnątrz pomieszczeń, a jego aplikacja może 

odbywać się pędzlem, tamponem lub natry-

skiem z przetarciem.

Czar starych mebli
Drewno wyrzucone na brzeg morza, znisz-

czone przez deszcz, słońce i upływający czas 

jest  niepowtarzalne. Meble i elementy de-

koracyjne wykonane w takim stylu stają się 

perełkami w „designerskich” wnętrzach. Na 

szczęście przemiana nowego mebla na nad-

gryziony zębem czasu antyk nie jest trudna. 

Postarzacz do Drewna to nowoczesny płynny 

produkt nadający powierzchniom dębowym 

i jesionowym wygląd naturalnie postarzone-

go, wystawionego na warunki atmosferyczne 

drewna. Produkt reaguje z substancjami za-

wartymi w drewnie, co powoduje uzyskanie 

oryginalnych wybarwień – od koloru brą-

zowego do ciemnogranatowego. Jest łatwy 

w użyciu, bezzapachowy, a otrzymane wy-

barwienia są odporne na działanie światła. 

W celu podkreślenia efektu naturalnej po-

wierzchni otrzymane wybarwienia można 

pokryć Olejem Twardym do Mebli lub Olejem 

Nano do Podłóg (Postarzacz doskonale nada-

je się do podłóg). 

Drewno oszronione 
i w klimacie industrialnym  
Skorodowane powierzchnie, rdzawe kolory, 

chropowate struktury wpisują się w najnow-

sze trendy stylu industrialnego. Estetyka 

nawiązująca do starych fabryk pełnych za-

śniedziałej miedzi i przerdzewiałego meta-

lu łamie hegemonię bieli, czerni i szarości, 

ocieplając wnętrza. Nowe Bejce Specjal Efekt 

Rdzy potrafią zamienić tradycyjne powierzch-

nie MDF i drewna na skorodowaną miedź lub 

żelazo z plamami rdzy w różnych kształtach 

i rozmiarach. Firma proponuje tutaj dwa 

produkty – Bejcę Efekt Rdzy-Miedź i Bejcę 

Efekt Rdzy-Żelazo. Produkty można mieszać 

ze sobą w różnych proporcjach, otrzymując 

niebanalnie postarzone powierzchnie, które 

staną się hitem w najnowszych aranżacjach 

wnętrz. Fanów „efektów specjalnych” zain-

teresuje również nowa w ofercie Bejca Spe-

cjal Efekt Szronu, która nada malowanym 

powierzchniom wygląd oszronionego szkła. 

Otrzymane wybarwienia charakteryzują się 

trójwymiarowym efektem, wyczuwalnym 

również poprzez dotyk. Ponieważ uzyskany 

kolor zależy od odcienia zastosowanego la-

kieru podkładowego, możliwości dekoracyjne 

są praktycznie nieograniczone. Szczególnie 

eleganckie efekty można uzyskać, stosując 

bejcę na czarny lub biały podkład, a następnie 

pokrywając ją bejcą srebrną. Meble czy ramy 

zyskują niepowtarzalny, luksusowy charakter, 

który przypadnie do gustu nawet najbardziej 

wymagającym klientom.

Z wszystkimi nowymi propozycjami 

w ofercie firmy Sopur będzie można zapoznać 

się podczas targów Drema. •

— artykuł promocyjny 

Powierzchnie wykończone Bejcą Specjal Efekt Szronu mają wygląd 
oszronionego szkła z efektem trójwymiarowości.  
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