Špeciálne ochranné nátery na drevo spájajúce v sebe silu prírody a holandského
technologického výskumu.
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KOOPMANS Houtolie je impregnačný olej na ochranu dreva na báze prírodného
ľanového oleja. Je vhodný na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Vytvára vodoodolný
efekt, reguluje vlhkosť dreva, umožňuje vytvoriť hodvábny povrch, hladký na dotyk.
Všetky odtiene produktu chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi (slnko, vlhkosť,
zrážky) a UV žiarením. Transparentný odtieň je ideálny pre použitie v interiéri.
Oblasť použitia:






palubovky
záhradná architektúra
záhradný nábytok
drevené fasádne prvky a pod.
interiér/exteriér

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l
Lesk: matný Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Výhody
 dlhodobá ochrana
 intenzívna impregnácia
 jednoduchá aplikácia
 šetrný k životnému prostrediu
 odolný voči extrémnym
poveternostným podmienkam
 zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

Vzorkovník:

Balenie

Cena za balenie
bez DPH

0,75 l

13,50 €

Cena za
balenie s
DPH
16,20 €

2,5 l

32,33 €

38,79 €
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Cena za MJ
bez DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena
s DPH

18.- €

21,60 €

12,93 €

15,52 €

15,40 €
36,87 €

KOOPMANS Houtolie je impregnačný olej na ochranu dreva na báze prírodného ľanového
oleja. Je vhodný na drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Vytvára vode-odolný efekt, reguluje
vlhkosť dreva, umožňuje vytvoriť hodvábny povrch, hladký na dotyk. Všetky odtiene produktu
chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi (slnko, vlhkosť, zrážky) a UV žiarením.
Transparentný odtieň je ideálny pre použitie v interiéri.
Oblasť použitia:






palubovky
záhradná architektúra
záhradný nábytok
drevené fasádne prvky a pod.
interiér/exteriér

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l Lesk: matný
Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Výhody
 dlhodobá ochrana
 intenzívna impregnácia
 jednoduchá aplikácia
 šetrný k životnému prostrediu
 odolný voči extrémnym
poveternostným podmienkam
 zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

Balenie

Cena za balenie
bez DPH

Cena za balenie
s DPH

Cena za MJ bez
DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena s
DPH

0,75 l

12,08 €

14,50 €

16,11 €

19,33 €

2,5 l

28,92 €

34,70 €

11,57 €

13,88 €

13,70 €
33.- €

KOOPMANS Ecoleum je hlboko penetrujúci náter na ochranu dreva v exteriéri s UV filtrom
na báze ľanového oleja s vysokým obsahom pevných látok. Možno ho nanášať na
neopracované drevo. Je ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly,
altánky a pod.), chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky. Ecoleum má vysoký
obsah sušiny - až 90% a len 10% organických rozpúšťadiel s prídavkom vosku a diamínu (vo
väčšine farieb je to 50 - 70%). V dôsledku tohto, jedna vrstva Ecoleum zodpovedá 3 – 4
vrstvám bežného ochranného náteru na drevo.

Oblasť použitia:

Výhody

 záhradný nábytok (ploty, pergoly..)
 drevené fasádne prvky
 exteriér
Výdatnosť: 15 - 25 m2 / l Lesk: matný
Balenie: 1 l

Balenie

1 l

Cena za
balenie bez
DPH
17,25 €







jednoduchá aplikácia
príjemná vôňa ľanového oleja
vytvára prirodzený a hodvábny povrch
silne impregnačný náter s vysokým obsahom
pevných látok
vytvára trvanlivú povrchovú ochrannú vrstvu
odolnú voči UV

Cena za
balenie s DPH

Cena za MJ bez
DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena s
DPH

20,70 €

17,25 €

20,70 €

19,70 €
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KOOPMANS Hydrant Yachtlak je moderný, veľmi odolný lak s UV filtrom na ochranu
dreva vystaveného ťažkým klimatickým podmienkam a stálemu kontaktu s vodou. Je
možné ho používať na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára trvanlivú vrstvu a vodoodolný
povrch (na sladkú aj slanú vodu).
Oblasť použitia:
Výhody
 ideálny do ťažkých klimatických
podmienok

 dlhodobá ochrana

 odolnosť voči oteru
 jednoduché použitie
Výdatnosť: 15 - 25 m2 / l Lesk: vysoký
 odolný voči trvalému styku s vodou
Balenie: 0,75 l / 2,5 l


Balenie

drevo vystavené stálemu
pôsobeniu vody (slanej / sladkej)
lode, mostíky, podlahy...atď.
exteriér

Cena za
balenie s DPH

Cena za MJ
bez DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena s
DPH

0,75 l

Cena za
balenie bez
DPH
16,25 €

19,50 €

21,67 €

26.- €

2,5 l

41,67 €

50.- €

16,67 €

20.- €

18,50 €
47,70 €

KOOPMANS Yagolie Parket je prírodný tvrdý olej na drevené podlahy v interiéri na báze
ľanového a tungového oleja, s vysokým obsahom pevných látok. Produkt dokonale
impregnuje drevo, chráni ho pred prenikaním škvŕn a špiny, zabraňuje vysušeniu a
zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva. Parkety a vnútorné drevené podlahy povrchovo
upravené olejom, nevyžadujú náročnú starostlivosť, jednoducho sa udržiavajú, dokonca
aj pri intenzívnom používaní. Produkt je tiež vhodný na drevený interiérový nábytok.
Prirodzené zloženie ľanového a tungového oleja zaručuje odolnosť voči oderu a vytvára
antistatický povrch, úplne nahradzuje laky. Povrch je na dotyk teplý, zamatový a
zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva. Je možné pretierať vodnými, ako aj alkydovými lakmi.
Oblasť použitia:

Výhody
 drevo oživuje a trvalo chráni
 drevené interiérové podlahy
 jednoduchá aplikácia
 drevený interiérový nábytok
 pohodlná starostlivosť o povrchy
 zamatový povrch s hydrofóbnymi vlastnosťami
Výdatnosť: 20 - 25 m2 / l Lesk: polomatný
 šetrný k životnému prostrediu
Balenie: 1 l / 5 l
 zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
Balenie
1 l

Cena za
balenie bez
DPH
22,33 €

Cena za
balenie s DPH

Cena za MJ bez
DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena s
DPH

26,80 €

22,33 €

26,80 €

25,50 €
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KOOPMANS Houtcleaner je koncentrovaný čistiaci prostriedok, vodou riediteľný na
báze účinných mydlových látok na drevo zošednuté, pokryté riasami a poškodené
vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Oblasť použitia:
 drevené interiérové podlahy
 drevený interiérový nábytok

Balenie
500 ml

Cena za
balenie bez
DPH
8,33 €

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l

Cena za
balenie s DPH

Cena za MJ
bez DPH

Cena za MJ s
DPH

Akciová cena
s DPH

10.- €

16,66 €

19,99 €

9,50 €

Predajca: STAVOMAT, s.r.o., Košice
Južná trieda 74
040 01 Košice
www.stavomat.com
tel. č.: 055/72 99 674, +421 918 246 950
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