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COLORLAK, a.s. je v současnosti největším českým 
výrobcem a distributorem nátěrových hmot. 

Vyrábíme velmi pestrý sortiment barev, laků a lazur na dřevo, nátěrových hmot na kovy, 
beton a minerální podklady. Naše produkce zahrnuje také zateplovací systémy, interiérové 
a fasádní barvy, barvy ve sprejích, ředidla a další pomocné přípravky.

Naším světem jsou barvy. Barvy kvalitní 
a šetrné k životnímu prostředí.
Barvy, jejichž vlastnosti ocení každý laik 
i profesionál.

Více informací najdete na www.colorlak.cz

Ucelená výrobková řada PRODŘEVO je 
specializovaná na ochranu a povrcho-
vou úpravu dřeva a materiálů na bázi 
dřeva.
Své si zde najde každý, tedy dřevo-
zpracující a stavební firmy i běžný hobby 
uživatel. Sortiment obsahuje vše, od 
biocidních vodouředitelných nevyluho-
vatelných napouštědel řady LIGNOSTOP 
(V1041, V1042 a V1045) nebo syn-
tetické verze FUNGISTOP S1031 až po 
vrchní barvu PROFI OKNO S2082. U dře-
vostaveb má své nezastupitelné místo 
systém EKO-STZ D, který je určen pro 
zateplení pláště obytných, občanských 
i průmyslových budov. Ale po stupně – 
COLORLAK nabízí napou štědla, bez-
barvé laky, lazury, základní a vrchní 
barvy a oleje. Z široké nabídky laků je 
možno vybírat provedení nitro, syntetiku, vodouředitelné i dvousložkové 
polyuretany.  Lazury tvoří ucelenou nabídku napouštěcích (olejových), tenko-
vrstvých a silnovrstvých materiálů. Nelze zde neuvést penetrační klasiku 
 LUSONOL S1023 nebo silnovrstvou PROFI LAZURU S1025. Zcela samostatně 
stojí PROFI OLEJOVÁ LAZURA O1020, která unikátně spojuje přednosti 
přírodních olejů a mo derních lazur. Vrchní barvy zastupuje např. již uváděné 
PROFI OKNO S2082.



Plánujete nové nebo renovační nátěry svého dřevěného zahradního nábytku, plotů, pergol 
a dalších dřevěných prvků, především v exteriéru? Vhodné řešení naleznete mezi výrobky 
řady PRODŘEVO. 

Dřevo správně ošetřené olejem si dlouhodobě zachovává své ušlechtilé vlastnosti a jedinečnou kresbu 
i strukturu. Takové dřevo je pak ozdobou každé zahrady nebo domu.

Podrobnější informace k těmto výrobkům, potažmo k celé řadě výrobků PRODŘEVO, naleznete na našich webových stránkách 

www.colorlak.cz

Prvním a velmi důležitým krokem je ošetření dřeva před biologickým napadením. Zde doporučujeme nevyluho-
vatelná napouštědla řady LIGNOSTOP.
Pro kvalitní ošetření dřeva, především u větších a masivních prvků, je optimálním řešením použití penetračních lazur. 
Tato lazura se vpíjí hluboko do struktury dřeva a vytváří tak velmi silnou a dlouhodobou ochranu. Lazura s přírod-
ním olejem dřevo chrání a současně i krásně vypadá, nebo� strukturu povrchu nepřekrývá, ale naopak zvýrazňuje. 

Kvalitu lazury poznáte podle vysokého podílu přírodního oleje tzv. aktivních látek. U běžných 
lazur je podíl aktivních látek jen 20-30 %. U naší klasiky  LUSONOL S1023 je tento podíl min. 

40 %, a tím je zajištěno, že pro dokonalou ochranu dřeva stačí jeden až 
dva nátěry. Díky tomu, že je zapotřebí mnohem méně nátěrů, vám kvalitní 
lazura ušetří peníze i čas. Výhodou těchto lazur je i jejich jednoduchá ap-
likace a především nejjednodušší možná oprava a obnova starých nátěrů. 
Správný nátěr provedený touto lazurou chrání dřevo min. 4–5 let. Nabídka 
odstínů je velmi široká. Každý si vybere odstín podle svého vkusu a také 
podle odstínu dřeva.
Pokud hledáte profi řešení, je zde PROFI OLEJOVÁ LAZURA O1020, která 
obsahuje nejvyšší podíl aktivních látek – 80 %. Zde již postačí jen jeden 
finální nátěr a vysoká je zde i celková ochrana a její životnost. Po stránce 
aplikační jde o ideální materiál, jeden nátěr a je hotovo. A to vše při vydat-
nosti okolo 15–20 m2 z litru.

OLEJOVÉ LAZURY Z COLORLAKu


