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Na severu Evropy patří dřevo k největším přírodním 
pokladům. Skandinávci pracují se dřevem od nepaměti 
a díky tomu mu také velmi dobře rozumějí. Vědí, jak 
o něj pečovat, aby mohlo být natrvalo součástí jejich 
života. 

Z toho těží skandinávská značka BONDEX, která vznikla 
v Dánsku téměř před sto lety. Založil ji Sigurd Dyrup, je-
hož obchodní úspěch stál na unikátních inovacích. Firma 
díky tomu zvládla i obtíže během druhé světové války, 
kdy začala kvůli nedostatku potřebných látek vyrábět 
nátěry založené na vodě. Po skončení války pak začala 
vyvážet své nátěrové hmoty do světa. 

V 50. letech představila první akrylovou, vodou ředi-
telnou barvu – dlouho před tím, než veřejnost začala 
řešit ekologické parametry výrobků. Tehdy také vyrobila 
vůbec první akrylovou barvu na fasády, v roce 1968 pak 
v Evropě uvedla na trh první lesklou, vodou ředitelnou 
barvu. Ohromný úspěch sklidil v témže roce revoluční 
nátěr BONDEX, který se prodává až do současnosti. 
Sortiment značky BONDEX zahrnuje produkty pro 
péči o všechny typy dřeva a dřevěných prvků, zejména 
v exteriéru. 

BONDEX představuje dánskou tradici v oblasti 
ochrany a ošetření dřeva. Jde o prémiovou 
značku, která je synonymem kvality, jednoduché 
aplikace a trvanlivosti. 



BONDEX 
SATIN

Objem

0,75 l

2,5 l

10–15 m2/l

16 hod.

Usnadňuje údržbu a čištění povrchu, přičemž dřevu do-
dává atraktivní saténový vzhled a ponechává viditelnou 
jeho přirozenou kresbu. Lazura dřevo dlouhodobě chrání 
před UV zářením i před vodou. Nepraská, neloupe se a je 
ideální na okna, dveře, okenice, obložení apod. Hodí se 
rovněž na neopracované dřevo či opracované řezivo.

POPIS

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro okna, dveře i neopracované dřevo
• Vydatnost: 10–15 m2/l
• Doba schnutí: 16 hod.

Syntetická silnovrstvá lazura, která dokáže chránit 
exteriérové prvky ze všech druhů dřev až osm let.

Prodloužená 
ochrana dřeva 
8 let

Je odolná vůči 
UV záření, vodě 
i nepříznivému 
počasí

Nepraská 
a neloupe se

1 2 3

5 l
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A  LAKY

vybrané 
odstíny



Syntetická silnovrstvá lazura, která dokáže chránit 
exteriérové prvky ze všech druhů dřev až osm let.

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro ploty, podhledy, pergoly apod.
• Vydatnost: 10–16 m2/l
• Doba schnutí: 16 hod.

BONDEX 
MATT

Objem

0,75 l

2,5 l

10–16 m2/l

16 hod.

Je určena k ošetření a údržbě všech druhů dřeva 
a dřevěných prvků v exteriéru. Proniká hluboko do pórů 
dřeva, zabraňuje vyblednutí nátěrů a snižuje degradaci 
dřevěných povrchů, zejména jejich šednutí. Tím šetří 
náklady na údržbu. Můžete ji použít při nátěrech velmi 
exponovaných, namáhaných povrchů, jako jsou štíty, pří-
střešky, pergoly apod. Hodí se i na ošetření plotů, pod-
hledů a podbití, případně též na neopracované dřevo. 

POPIS

Syntetická tenkovrstvá lazura se zvýšenou 
ochranou proti UV záření.

Prodloužená 
ochrana dřeva 
5 let

Je odolná vůči 
UV záření, vodě 
a nepříznivému 
počasí

Má vynikající 
penetrační 
vlastnosti

1 2 3

LAZURY
A  LAKY

5 l

vybrané 
odstíny



• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro dřevěné prvky ve vlhkém prostředí
• Vydatnost: 10–14 m2/l
• Doba schnutí: 48 hod.

Syntetická tenkovrstvá lazura se zvýšenou 
ochranou proti UV záření.

LAZURY
A  LAKY

BONDEX 
REGATTA

Objem

0,75 l

10–14 m2/l

48 hod.

Zajistí špičkovou odolnost proti opotřebení a povětrnost-
ním vlivům. Koneckonců běžně se používá na vnější 
i vnitřní nátěry dřevěných lodí, kde si musí poradit třeba 
i s agresivní mořskou vodou, takže opravdu vydrží 
leccos. Proto je ideální k nátěrům dřevěných prvků ve 
vlhkém prostředí, například v koupelnách, sklepech či 
v zahradních domcích. 

POPIS

Transparentní lodní lak na alkydové bázi.

Zajišťuje 
vodoodpudivý 
povrch s vyso-
kým leskem 

Je extrémně 
odolný proti 
vodě, větru 
a slunci

Vytváří na dřevě 
tvrdý a trvanlivý 
elastický povrch

1 2 3
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www.bondex.cz 
www.milujemedrevo.cz 
www.facebook.com/bondexcz   

Distributor – PPG Deco Czech a.s., 
338 24 Břasy, Česká republika 

Infolinka: 800 10 10 00 (Po–Pá: 8.00–17.00 hod.)  


