Barvám
neutečeš!

V Praze a Olomouci řádili
barevní běžci.
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OBČASNÍK
Navrhni a kombinuj
barvy svého bydlení
Vizualizační aplikace BAL DESIGNER
získala nový vzhled a nové vlastnosti.
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Otevření nové výrobní
linky ve Skrchově
V červnu letošního roku dojde
ke slavnostnímu otevření výroby
společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. ve Skrchově.
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Poradíme vám
jak na to!
Dotazy vám rád zodpoví pan Koubek s panem Kubíčkem, které
znáte z televizních obrazovek.
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Proč právě Industrol?
Je s námi již 50 let a protože..
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Tým osobností
s Remalem na prsou

R

eal TOP Praha je sportovní
tým, složený z osobností kulturního a sportovního života,
který se věnuje především fotbalu, ale
také jiným sportovním aktivitám. Tým
osobností vznikl v roce 2000 a jelikož členů i aktivit neustále přibývalo,
založil člen týmu Alexandr Smita v
květnu 2005 občanské sdružení Real
TOP Praha.
Předseda sdružení Alexandr Smita
vytváří a organizuje sportovní program, který i v dnešní uspěchané době
umožňuje spojit sport zábavu, kulturní vyžití a pomoc těm, kteří to nejvíce
potřebují.

Účelem těchto sportovních aktivit je
podpora různých charitativních akcí,
nemocničních oddělení, dětských,
sociálních a pečovatelských domovů,
jejímiž patrony jsou právě členové
týmu Real TOP Praha.
Pro rok 2015 se partnerem tohoto
sdružení stala společnost BARVY
A LAKY HOSTIVAŘ, která je prezentována logem produktové řady
REMAL na dresech. Po akcích, které proběhly v minulých týdnech
(Vsetín, Šestajovice, Františkovy
Lázně) se mohou nejen na sportovní
výkony vysoké kvality těšit na mnoha místech ČR.

Termíny vybraných akcí:
07.6. Čechie Smíchov
13.6. Čelákovice
(Pivrncova jednáctka a její
poslední zápas. Na akci je
pozván Pavel Nedvěd)
14.6. Roudná
21.6. SK Střešovice
27.6. Krchleby
09.7. Karlovy Vary (tradiční akce
v rámci Karlovarského festivalu)
25.7. Vacov
29.8. Brno (rozlučka Petra Švancary)
Září: Memoriál Lukáše Přibyla
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Proč právě INDUSTROL?

INDUSTROL - je zde s námi již více než 50 let ! mnoho let a zvykli jsme si na něj.
Byl a je součástí téměř každého natírání nebo rekonstrukce. Známe jeho jméno, „šáhneme“
po něm, když ho právě potřebujeme, protože … Proč? Protože s ním dělal náš táta i děda.
Ale je možná hodně toho, co o něm nevíme…
..... PROTOŽE JE HISTORICKY NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZNAČKOU EMAILŮ
Od roku 1964, kdy byla značka INDUSTROL registrována jako ochranná známka se v Československu a následně v České republice prodaly milióny kusů této barvy. Používala se a stále se užívá téměř ve veškerém průmyslovém odvětví republiky. Kvalita výrobku je totiž nestále pod bedlivou kontrolou techniků a vývojových pracovníků, kteří průběžně modernizují jeho recepturu tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům a požadavkům trhu.
...... PROTOŽE JE ČESKÝ VÝROBEK
Již z předchozích vět je patrné, že
značka INDUSTROL je ryze českou
značkou s dlouhodobou tradicí. Tento výrobek vyvinuli a vyrobili čeští
vývojáři pro české lidi a za dobu své
existence byl tento email použit a vyzkoušen patrně v každé české rodině.
V současné době je vyráběn v moderním závodě ve Skrchově (60 km od
Brna) společností Barvy a laky Teluria.
…… PROTOŽE JE UNIVERZÁLNÍ
Většina z nás má barvu INDUSTROL
zafixovanou jako vrchní email na kov.
A je to pravda. Málokdo však ví, že
tento email lze s úspěchem použít i na
jiné povrchy, pokud je předem k nátěru vhodně připravíme. Tak například
barvu lze použít na dřevo nebo i na
pórovité minerální podklady jako
jsou cihly, kámen a omítka – pokud
jsou povrchy předem napuštěny a
ošetřeny vhodnými základními nátěry.

..... PROTOŽE JE VYSOCE LESKLÝ
Industrol je opravdu vysoce lesklý
email. Obsahuje jemné mikročástice
a pojivo, které se po aplikaci slévají
v jednolitý hladký povrch, který po
vyzrání vytvoří vysoký lesk a tvrdý
nátěr. Na povrchu nevznikají póry a
povrch se neprodyšně uzavírá, čímž
email dokonale chrání podklad před
působením povětrnostních vlivů.
….. PROTOŽE JE URČEN PRO
PROFESIONÁLY I KUTILY
Za dobu své existence byl INDUSTROL poptáván a nasazován v mnoha
průmyslových podnicích, proto byla
jeho receptura vždy průběžně vylepšována tak, aby jej bylo možno aplikovat i v průmyslu na pneumatické a
vysokotlaké nástřiky. Nabízí tvrdý a
vysoce odolný povrch. Je cenově dostupný a vzhledem ke snadnosti zpracování je oblíben i u široké veřejnosti.
..... PROTOŽE NABÍZÍ ŠIROKOU

BAREVNOU ŠKÁLU ODSTÍNŮ
34 nejprodávanějších odstínů většinou
uspokojí i náročné zákazníky. Pro toho,
kdo by přece jenom nenašel „ten svůj“
oblíbený odstín je tu možnost tónovaní
na speciálních míchacích automatech,
kde lze vybírat z tisíců dalších odstínů.
..... PROTOŽE MÁ SNÍŽENOU
DOBU ZASYCHÁNÍ
Byl to pro nás náročný úkol, se kterým
se musel poprat i INDUSTROL. A to
vzhledem k požadavkům EU na snížení
poměru těkavých látek v nátěrových
hmotách. Výměna rozpouštědel totiž
prodlužila dobu zasychání. Pro naše
vývojáře a laboratorní techniky to byl
oříšek, který bylo třeba rozlousknout.
Toto se ale po několika letech pečlivé
práce, stovkách aplikačních vzorků a
dlouhodobém zátěžovém testování povedlo ! Dnes se tedy můžeme pochlubit
nízkou dobou zasychání při zachování
kvality všech ostatních parametrů
INDUSTROLU.

Proč právě INDUSTROL?

Miroslav Koubek:
INDUSTROL poskytuje tvrdý a zároveň odolný povrch. Dlouhodobě nám
chrání kovové i dřevěné výrobky proti povětrnosti. Pro své kvalitní vlastnosti je velice dobře znám široké veřejnosti. V Čechách je vyzkoušen pro
různorodé povětrnostní podmínky,
jak ve městech tak i na horách. Natírá
se na základní nátěry.

….. PROTOŽE NAŠIM
ZÁKAZNÍKŮM PŘINÁŠÍME EXKLUZIVNÍ NABÍDKU

Český výrobek INDUSTROL
UNIVERZÁL S2013 naleznete v
sítích prodejen KOUZLO BAREV
A DROGERIE a BAREVNÝ RÁJ,
kde na jeho podporu aktuálně
probíhá speciání prodejní akce. Za
cenu balení 0,75 l nyní dostanete
balení 1 kg!!!

Václav Kubíček:
INDUSTROL bych doporučil všude
tam, kde je požadavek na docílení
krásného efektního vzhledu s vysokým leskem. Pro jeho výborné vlastnosti jako je dobrý roztěr, rozliv, kryvost a dobré zasychání můžeme říci,
že je vrcholem nátěrového systému.
Velice dobře se provádí jeho ošetřování – přetírání.

Jak na to? Výstižné odpovědi na vaše dotazy!
Proč používat základní barvu?
Speciální pigmenty chrání kov před
korozí a zajistí dobrou přilnavost
a soudržnost vrchního nátěru.
Základní barva sama o sobě ale
neodolá povětrnostním vlivům.

Proč používat univerzální barvu?
Když jedním odstínem potřebujeme
natřít dřevěné předměty s kovovými
částmi, nebo chceme ušetřit, zvolíme
barvu, která je určena na kov, dřevo
i beton současně.

Proč používat vrchní email?
Vytvoří na povrchu souvislý nepropustný film, který dlouhodobě odolá
povětrnostním vlivům a dá natíraným předmětům požadovaný barevný tón.

Proč barvy nanášet ve více vrstvách?
Barvy nanášíme ve více vrstvách proto, abychom zakryli co nejvíce mikroskopických pórů, kterými by se k
podkladu mohla dostat vlhkost. Pokud nebudeme brát v úvahu speciální

barvy, pak platí, že vyšší účinnost má v také mezi jednotlivými vrstvami.
konečné podobě nátěr ve více tenčích
vrstvách než v jedné silnější.
Jak to udělat, aby štětec
nepouštěl vlákna?
Jaká nejnižší teplota okolí může být při Platí, že čím kvalitnější štětec, tím méně
natírání syntetickým emailem S 2013In- pouští vlákna, přesto ani u toho nejkvalitdustrol Univerzál?
nějšího nelze zajistit, aby je nepouštěl vůbec.
V závislosti na relativní vlhkosti by teplota Proto musíte před prvním použitím štětec
neměla klesnout pod 8 °C, což platí pro připravit. Properte jej v teplé mýdlové vodě,
syntetické barvy obecně. Nízká teplota aby se uvolnila slabě přichycená vlákna, poté
totiž značně prodlužuje dobu zasychání nechte štětec ve svislé poloze okapat a proa vlhkost (orosení, mlha, déšť) negativně schnout a nakonec konce štětin pročistěte
ovlivňuje přilnavost nejen k podkladu, ale několika dlouhými tahy po brusném papíru.
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Jak na železo?
Nátěr železných
garážových vrat.
Potřebujete:
√ PRAGOPRIMER STANDARD
√ INDUSTROL S2013
√ Ředidlo S6006
√ Špachtli, drátēný kartáč, smirek
na železo, brusku, smetáček
√ Štětec, váleček s vaničkou

4.

Základní nátěr ošetřuje kov
před korozí. Zasychá po 6 hodinách.

1.

Rez a nesoudržné části starého
nátěru odstraňte bruskou,
drátěným kartáčem či smirkem.
Prach omeťte smetáčkem.

WWW.BALDESIGNER.CZ
- navrhni a kombinuj barvy svého bydlení!
5.

Na zaschlý základní nátěr aplikujte
první vrstvu rozmíchaného
vrchního nátěru.
Natírejte štětcem nebo válečkem.

2.

Starý nátěr můžete odstranit také
ODSTRAŇOVAČEM STARÝCH
NÁTĚRŮ. Po aplikaci původní nátěr
měkne a snadno ho oddělíte od
podkladu. Při více vrstvách starého
nátěru opakujte aplikaci odstraňovače.
Proces ukončete omytím ACETO- 6.
NEM nebo NITROŘEDIDLEM.
Pro vrchní nátěr doporučujeme
2vrstvy INDUSTROLU S2013.
Zasychá po 1-2 hodinách. Nanášíme
štěcem nebo válečkem.

3.

Očištěné plochy natřete dobře
rozmíchaným a ŘEDIDLEM
naředěným základním nátěrem
PRAGOPRIMER STANDARD.

Vizualizační aplikace BAL DESIGNER
společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. získala nový vzhled a nové
vlastnosti.
Inovovaný BAL DESIGNER umožňuje svým uživatelům vytvářet barevné vizualizace bytových interiérů
i exteriérů domů. Interiéry bytů nabízejí možnost virtuálního obarvení
jednotlivých stěn, nábytku i podlahy.
Exteriéry domů pak umožňují výběr
z široké škály odstínů omítek a jejich
kombinaci s barevnou vizualizací
oken, dveří, podbití či dalších prvků.
Program pracuje se vzorkovnicemi společnosti BARVY A LAKY
TELURIA, s.r.o., včetně malířských
vzorkovnic tónovaných nátěrů tzv.
„readymixů“, kolekcemi odstínů pro
tónování nátěrů na dřevo – TELU-

RIAWOOD a se vzorkovnicemi tónovaných lazur.
Zpracované návrhy interiérů a exteriérů si může uživatel uložit do svého
počítače pro další práci, poslat jako
PDF na svůj email nebo vytisknout.
Aplikace nabízí uživatelům intuitivní
ovládání, nový design a především
možnost jejího použití na oblíbených
mobilních zařízeních.
Nový BALDESIGNER poskytuje
zákazníkovi možnost pohodlného
výběru barev a jejich kombinací v
online prostředí a informuje o výrobkovém portfoliu společnosti a možnostech jejich využití. Najdete ji na
adrese www.baldesigner.cz nebo na
stránkách společností BARVY A LAKY
TELURIA, s.r.o. a BARVY A LAKY
HOSTIVAŘ, a.s.

UDÁLOSTI

Barvám neutečeš! - Dny v rytmu barev

T

ímto závodem Vás již po
druhé provázel hrdý partner
této akce - BARVY A LAKY
HOSTIVAŘ, a.s., společnost s více
než stoletou tradicí výroby nátěrových hmot v Praze. Tento zábavný
běh je nám šitý na míru- kde jinde
nalezneme kombinaci barev a zábavy?
Tento rok se barevně rozzářila dvě
česká města Praha a Olomouc.

všech věkových kategorií. Každý účastník obdržel startovní balíček. Hlavní
součástí startovního balíčku bylo tričko
Barvám neutečeš ve speciálním designu a s logy hlavních partnerů – společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a
MERCEDES., které si mohli závodníci
ještě před startem vybarvit, nebo ho
nechat napospas přívalu barev. Každý tak měl originální vzpomínku na
tento den!
Barvám neutečeš v Olomouci.
Účastníci museli proběhnout pěti zóV sobotu 2.5.2015 proběhl první ze nami. Na prvních čtyřech na ně čekala
dvou zábavných běhů. Na Výstavišti barevná sprcha. Letošní novinkou byla
Flóra se sešlo více než 3 500 lidí,
pátá zóna, kde bylo pro účastníky přiz toho více než 2 000 byli samotní běžci praveno překvapení v podobě pěnové
zóny. Barvy, které jsou základním znakem běhu Barvám neutečeš, jsou hygienicky nezávadné, testované a vyrobené
z kukuřičného škrobu a potravinářského barviva. Na účastníky čekaly čtyři
barevné zóny (modrá, fialová, žlutá a
růžová).
Na startovní čáru se spolu s dospělými
i dětmi postavily i populární celebrity
Lucie Zedníčková, modelka a finalistka
České miss 2014 Veronika Kašáková,
zpěvák Pavel Callta a kajakář Vavřinec
Hradilek.
Po skončení barevného běhu čekala
na návštěvníky a účastníky párty plná
dobré muziky. Kromě koncertů, soutěží a aktivit pro malé i velké, focení u
fotografických stěn byla i možnost občerstvení. A samozřejmě nechybělo
Běhu se může účastnit každý! velké množství barev!

VELKÁ SOUTĚŽ

- PROČ PRÁVĚ INDUSTROL S2013?
Nakupte nyní výhodné balení 1 kg za
cenu 0,75 kg a zašlěte své vyhádření na
téma PROČ PRÁVĚ INDUSTROL S2013?
KDO SI V TERMÍNU OD 10.06. DO 30.07.2015 KOUPÍ VÝROBEK
INDUSTROL S 2013 A ZAŠLE NA EMAILOVOU ADRESU
SOUTEZ@BAL.CZ SVÉ VYJÁDŘENÍ NA TÉMA
... PROČ PRÁVĚ INDUSTROL S 2013?
VE FORMĚ KRÁTKÉHO TEXTU NEBO FOTOGRAFIE
S POPISEM ZÚČASTNÍ SE SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY:
1.-10. MÍSTO FOTOAPARÁT NIKON
11.-50. BATOH AQUAPACK
50.-100. BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
PRO REGISTRACI JE NUTNÉ ZASLAT NA EMAILOVOU ADRESU
SOUTEZ@BAL.CZ KRÁTKÝ TEXT NEBO FOTOGRAFII S POPISEM NA TÉMA
PROČ PRÁVĚ INDUSTROL S2013 ?
+ NÁZEV PRODEJNY , KDE JSTE SI INDUSTROL S 2013 V TERMÍNU OD 10.06.2015
DO 30.07.2015 KOUPIL, JMÉNO A PŘIJMENÍ , KONTAKTNÍ EMAIL , PŘÍPADNĚ
TELEFONNÍ ČÍSLO.

Barevná brána uvítala 5000 návštěvníků, kteří se protáhli na trati..

Barvám neutečeš v Praze.
Po Olomouci zažila barevnou explozi i Praha. V sobotu 23.5.2015 se
na start zábavného rodinného běhu
Barvám neutečeš postavilo více než
4 000 účastníků. Ti si druhý rok po
sobě do sytosti užili pětikilometrovou trať v areálu Psychiatrické
nemocnice Bohnice. Stejně jako v
Olomouci účastníci museli proběhnout pěti zónami.
Také zde si svůj nejbarevnější den
svého života nenechalo ujít i několik
známých osobností. Na startu nechyběl Láďa Hruška, Pavel Novotný
či modelka Veronika Kašáková.
Část výtěžku a zisku z projektu Barvám neutečeš putovala na

podporu dětem z Linky bezpečí a
dětem z dětských domovů. Barevný
den vyčaroval úsměv na tváři i dětem z dětských domovů DD Klánovice, DD Kralupy nad Vltavou, DD
Lánov a DD Vysoká Pec, kterých
bylo na akci více než sedmdesát.
Během celého dne byl navíc v areálu připraven bohatý doprovodný
program.
Výsledem letošního Barevného
běhu byl pro všechny účastníky
příjemně strávený den s možností
sportovního, kulturního a společenského vyžití. Barvy a laky Hostivař byly i letos právem hrdým
partnerem.

Otevření nového provozu vodouředitelných
nátěrových hmot společnosti
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
ve Skrchově

V

červnu letošního roku dojde ke slavnostnímu otevření výroby společnosti
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.,. ve
Skrchově. Investice byla realizována
s podporou dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pod názvem „Zavedení výrobní
technologie pro výrobu inovovaných produktů společnosti BARVY
A LAKY TELURIA, s.r.o.“.
Realizace projektu byla velmi
komplikovaná, neboť probíhala za
plného provozu, kdy nesmělo dojít k
omezení výroby. Jelikož se budovalo
ve středu firmy, musela být demolice několika původních objektů, dílčí
rekonstrukce i výstavba nové výrobní haly včetně instalace technologií,
rozdělena do dvou etap.
Ve výrobní části provozu jsou použita nejmodernější zařízení pro výrobu nátěrových hmot, která jsou tak
první instalací svého druhu v České
republice. Na výrobní zařízení pak

navazuje automatická plnící linka s
dvouhlavou plničkou, etiketovacím
strojem a paletizačním robotem.
Dokončením tohoto projektu
bylo završeno úsilí managementu o
komplexní modernizaci výroby BAL
TELURIA, neboť v roce 2008 byla
spuštěna výroba syntetických nátěrových hmot taktéž ve zcela novém
provozu.

