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Dřevo je živý, přirozený materiál, který okolo nás 
vytváří úžasnou atmosféru. Proto tak rádi trávíme 
čas na dřevěné terase, užíváme si stín pod dřevě-
nou pergolou, chráníme své soukromí dřevěným 
plotem, chodíme naboso po poctivé dřevěné 
podlaze… Všechny tyto věci tvoří svět, který tolik 
milujeme. Abychom si ho ale mohli užívat co nej-
déle, je nutné ho také důkladně chránit. 

Dřevěná okna, dveře, ploty, terasy či třeba 
pergoly musí odolávat náročným povětrnostním 
podmínkám. Praží na ně slunce, opírá se do nich 
vítr, jejich pevnost prověřuje déšť i sníh. Den za 
dnem, rok za rokem. Proto vznikl BONDEX, který 
je již desítky let synonymem dokonalé péče o dře-
vo, a to zejména v exteriérech. 

BONDEX je prémiovou dánskou značkou, 
která od okamžiku svého vzniku důsledně 
dbala na prvotřídní kvalitu, jednoduchou aplikaci 
a trvanlivost nátěru. Zároveň ale vždy brala vážně 
i svou odpovědnost k životnímu prostředí, což je 
pro Skandinávii typické. V oblasti ekologie patřila 
mezi průkopníky, a to i z celosvětového hlediska. 
Díky tomu produkty pod značkou BONDEX po-
skytují maximální ochranu spojenou s minimálním 
dopadem na přírodní zdroje, a to v celém svém 
sortimentu lazur, laků, olejů, vosků a dalších vý-
robků určených k ochraně a ošetření dřeva. 

Zrod značky BONDEX znamenal dokonalou 
revoluci v péči o dřevo a tuto pozici si značka 
udržuje dodnes. Pokud tedy chcete perfektně 
ochránit svůj dřevěný svět, který milujete, zvolte 
některý z jejích produktů. 

CHRÁNÍME 
VĚCI, KTERÉ 
MILUJETE

Milujeme  dřevo

BONDEX je již desítky let 
synonymem dokonalé 

ochrany dřeva.
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Historie značky BONDEX

Za zrodem značky BONDEX 
stála dánská společnost Dyrup, 
kterou založil před téměř sto lety 
Sigurd Dyrup, jehož příběh byl 
sám o sobě pozoruhodný. Valná 
většina výrobků BONDEX se stále 
vyrábí ve Skandinávii, některé 
varianty pak také v Německu nebo 
ve Francii.

Dřevo je pro Skandinávce 
obživa i životní styl

Dřevo patří k největšímu přírod-
nímu bohatství severských zemí. 
Skandinávci milují lesy, přírodu 
a samozřejmě i dřevo. Promítá 
se to koneckonců i do jejich život-
ního stylu – na severu Evropy 
je naprosto přirozené bydlet  
v dřevostavbách a také proslulý 
skandinávský design se z velké 
části točí okolo dřeva. 

6 8

4 zásady péče o dřevo
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Jaká je tvrdost různých 
dřevin

Dřevo je výjimečný přírodní 
materiál, který člověka provází 
od nepaměti. Vyznat se v něm ale 
není tak jednoduché. Na zemi totiž 
roste přes 100 000 druhů dřevin 
a každá z nich je jiná. Neexistuje 
žádné univerzální dřevo, které 
by se hodilo na všechno. Proto 
je důležité orientovat se alespoň 
v základním rozdělení dřeva a znát 
jeho charakteristiky. 
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Barvu dřeva ovlivňují 
vnější vlivy

Roli při výběru dřeva ale nehraje 
jen jeho tvrdost, důležitým fakto-
rem je rovněž barva. Ta se může 
pohybovat ve všech myslitelných 
odstínech od bílé až po černou. 
Až na výjimky jsou tvrdá dřeva 
tmavší, měkká zase světlejší. Bar-
va bývá důležitým faktorem 
při výběru olejů – ty by totiž měly 
přirozený odstín dřeva zvýraz-
ňovat, nikoliv tlumit, či dokonce 
zakrývat.

14
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Nabídka produktů

16

Renovace staré lavičky

Zahradní lavička patří mezi oblí-
bené kusy zahradního nábytku. 
Za krásného počasí je to ideální 
místo, kde se můžete schovat 
před celým světem, odpočívat 
a číst si. Přesně taková je možná 
i vaše lavička – co na tom, že 
už není nejnovější a nejspíš by 
potřebovala trochu oživit. Dřevo 
má své kouzlo a charisma i po 
letech, a i když je lavička trochu 
omšelá, nevyhazujte ji. Místo toho 
se pusťte do její renovace a dejte 
jí nový kabát. 

42

Dřevěná terasa je 
poklad. Chraňte ji!

Terasa domu je místem stvořeným 
pro odpočinek, přátelská setkání 
i rodinné oslavy. Proto jsou ale 
terasy také jednou z nejzatěžova-
ných ploch a kromě povětrnost-
ních vlivů musí být odolné i proti 
mechanickému poškození. Stačí, 
abyste si ze zahrady přinesli na 
podrážce boty drobný kamínek, 
a můžete dřevěný povrch terasy 
nepříjemně poškrábat.

46

Milujeme dřevo. 
A poradíme vám!

Proto jsme pro vás spustili web 
www.milujemedrevo.cz a připra-
vili také stejnojmennou tištěnou 
brožuru. Tipy ohledně dřeva 
a práce s ním, stejně jako odkazy 
na spoustu dalších zajímavostí 
o dřevě, najdete také na www.
facebook.com/milujemedrevo. 

51

Přehled produktů

50

Chráníme   věci, které  milujete
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HISTORIE 
ZNAČKY BONDEX

Vše začalo jedenáct let před samotným založením firmy. 
Tehdy se Sigurd Dyrup jako mladý inženýr vydal do Spojených 
států, aby tam prozkoumal nové materiály i výrobu barev 
a laků. To se mu sice podařilo, jenže už se nemohl vrátit zpět 
do Dánska kvůli námořní blokádě během první světové války. 
Zůstal tedy v zámoří a získal práci v továrně na barvy v Kansas 
City. Krok za krokem stoupal firemní hierarchií a brzy se stal 
viceprezidentem firmy. 

5

 Jak šel čas 1917

1924

Sigurd Dyrup byl za 
oceánem úspěšný, 

ale stýskalo se mu po 
domově. V roce 1924 se 
proto vrátil do Dánska 

a přemýšlel, co bude 
dělat dál. 

1928

V lednu 1928 založil se dvěma
bývalými spolužáky malou firmu 
Dyrup & Co. Do vínku jí vložil znalosti 
a zkušenosti, které získal v Americe, pod 
jeho vedením navíc společnost přicházela 
s častými inovacemi, které byly v teh-
dejším Dánsku unikátní. Bylo zřejmé, že 
hranice Dánska budou podniku 
brzo těsné. 

1934

V roce 1934 se společnost 
Dyrup výrazně rozrostla, 
když postavila novou velkou 
továrnu jen kousek 
za Kodaní. 
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Za zrodem značky BONDEX stála dánská společnost Dyrup, kterou založil před téměř 
sto lety Sigurd Dyrup, jehož příběh byl sám o sobě pozoruhodný. 

Během druhé světové války se kvůli 
německé okupaci potýkala společnost 
s nedostatkem materiálů potřebných pro 
výrobu, ale díky svým inovacím i takovou 
obtížnou situaci zvládla. Vyráběli totiž 
nátěry založené na vodě. A po skončení 
války začal Dyrup vyvážet nátěrové hmoty 
do světa. 

1940 až 1945

Ačkoliv zakladatel společnosti Sigurd Dyrup v roce 1949 
zemřel, podnik pokračoval i nadále ve vývoji inovativních 
produktů. V 50. letech – dlouho před tím, než veřejnost 
vůbec začala řešit ekologické hledisko nejrůznějších výrobků – 
představil Dyrup akrylovou vodou ředitelnou barvu. 
V roce 1958 přišel Dyrup s první akrylovou barvou na fasády 
a deset let nato vyrukoval i s první lesklou vodou ředitelnou 
barvou v Evropě. 

1968

Další – a opravdu pořádný – zlom v historii firmy představoval rok 1968, 
kdy Dyrup uvedl na trh produktů určených k péči o dřevo revoluční výrobek 
nazvaný BONDEX. Ten sklidil během několika let obrovský úspěch v mnoha 
koutech světa. Jen ve Francii se například za jeden rok prodalo pět milionů 
litrů produktů BONDEX.

V průběhu let se sortiment značky BONDEX rozšiřoval o další produkty –  
výsledkem je ucelený a velmi široký sortiment péče o všechny typy dřeva 
a dřevěných prvků zejména v exteriéru, který zahrnuje lazury, laky, oleje, 
vosky apod. Nyní BONDEX představuje skutečnou dánskou tradici v oblasti 
ochrany a ošetření dřeva. Jde o prémiovou značku, která je synonymem 
kvality, jednoduché aplikace a trvanlivosti. 

BONDEX vždy dbal 
na snadnou aplikaci 

a ekologii – jeho 
receptury neobsahují 

škodlivé látky.

50. léta 90. léta

Vstup značky 
BONDEX na český trh.
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DŘEVO JE PRO SKANDINÁVCE 
OBŽIVA I  ŽIVOTNÍ STYL

Dřevo patří k největšímu přírodnímu bohatství severských zemí. 
Skandinávci milují lesy, přírodu a samozřejmě i dřevo. Promítá se to 
koneckonců i do jejich životního stylu – na severu Evropy je naprosto 
přirozené bydlet v dřevostavbách a také proslulý skandinávský design 
se z velké části točí okolo dřeva. 

Seveřané přitom přistupují ke dřevu originálně a s důrazem na 
zajímavé tvary, detaily i funkce. Díky tomu jejich dřevěné kousky jen tak 
nestárnou. S dřevem navíc pracují od nepaměti a tato tradice nebyla 
nikdy přerušena. Díky tomu dřevu tak dobře rozumí. Pravidelně ho 
ošetřují a vědí, jak o něj pečovat, aby mohlo být natrvalo součástí jejich 
života. 

Dokážete si představit jiné místo na světě, kde by mohla vysílat ce-
lostátní televize úspěšný osmihodinový program o sekání dřeva a jeho 
následném pálení? Věřte nebo ne, ale takový pořad v Norsku přitáhl 
k obrazovkám téměř milion diváků, což je zhruba pětina celé norské 
populace. Čtyři hodiny se v něm diskutovalo o tom, jak dřevo sekat. 
Další čtyři hodiny pak dřevo jen hořelo. 

Na osmihodinový 
program o sekání 
a pálení dřeva se 

díval milion 
Norů 

Může vám to připadat zvláštní, ale debaty 
o dřevu zkrátka k Seveřanům patří. Rádi ho sekají, 
skládají, diskutují o sekerách, vášnivě se baví o tom, 
na co jaké dřevo použít. Dřevem přitom žijí nejen 
lidé, ale i celé státy – pro severské země je totiž dře-
vo významným zdrojem obživy a důležitou exportní 
komoditou ve všech jeho podobách. Stejně tak je 
Skandinávie rájem pro výrobce produktů usnadňují-
cích péči o dřevo, jako je právě BONDEX. 

BONDEX neustále pracuje na prodloužení 
životnosti celého nátěrového systému. Opírá 
se přitom o skandinávskou znalost dřeva a léty 
prověřenou kvalitu.
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Slavné Lego vzniklo 
díky dřevu

Zakladatel dánské firmy Ole Kirk 
Christiansen byl totiž truhlář, který 
v Bilundu vyráběl nábytek pro místní 
farmáře. Když jeho dílna v roce 1924 
vyhořela, rozhodl se nejen postavit 
novou, ale také rozšířit svůj sortiment. 
Nejdříve vyráběl miniatury nábytků, 
odtud už byl jen krůček k hračkám. 
První hračky od Lega tedy byly dřevě-
né, plast nahradil dřevo až o několik 
let později.  

Dřevo může být 
průhledné

Vědci ze švédského Královského 
technologického institutu přišli 
s vynálezem průhledného dřeva, když 
z balzového dřeva nejdříve odstranili 
lignin, čímž zvýšili propustnost světla 
v závislosti na tloušťce materiálu o 80 
až 95 procent. Lignin pak nahradili 
polymerem – výsledkem je nejen to, že 
je nyní skrz dřevo vidět, ale materiál 
je rovněž strukturálně pevnější. Takové 
dřevo by mohlo posloužit pro okenní 
výplně, jako průhledné fasády či trámy 
nebo v podobě levných solárních 
panelů. 

Nejdelší sklad dřeva na světě 
stojí ve Švédsku

Po hurikánu Gudrun, který zpustošil 
obrovský kus švédských lesů, zbudovali 
Švédové na opuštěném vojenském le-
tišti v Byholmě unikátní sklad dřeva – 
leželo v něm asi sto milionů kubických 
metrů dřeva, které bylo uskladněno 
v pěti dvoukilometrových pásech 
o výšce téměř patnácti metrů. 

Dřevo je materiál
budoucnosti

Ve Finsku plánují do budoucna využívat 
své rozsáhlé zalesněné plochy pro 
energetické účely a nastartovat tak 
ekonomiku. Vše přitom bude naprosto 
„ekologické a bio“. Lesy pokrývají 
zhruba 70 procent země, proto není 
sázka na efektivní výrobu energie ze 
dřeva tak překvapivá. Navíc Finsko má 
jeden z nejrozvinutějších dřevozpraco-
vatelských průmyslů v Evropě, čehož 
v rámci svého ambiciózního projektu 
hodlá využít. 

Věděli jste, že…? 

1 2 3 4
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Očistěte povrch
Než začnete natírat, musíte 

povrch dřeva nejdříve zbavit všech 
nečistot, aby nátěrová hmota ke 
dřevu co nejlépe přilnula, pronikla do 
jeho vnitřních vrstev a mohla dřevo 
opravdu dobře chránit. Mechanické ne-
čistoty nejlépe odstraníte mosazným 
kartáčem, brusným papírem nebo 
houbičkou. Před nátěrem ještě smeťte 
prach z povrchu smetáčkem. Nespě-
chejte a buďte důslední. 

Počkejte si na 
správné počasí

Vyhněte se natírání v mrazu nebo bě-
hem příliš chladných dnů, nenatírejte 
ale ani za příliš velké vlhkosti vzduchu 
či na přímém slunci. Nejlepší jsou tep-
loty v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia, 
vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 
75 procent. Když ideální podmínky 
nedodržíte, mohou nátěry špatně 
schnout, odlupovat se, blednout či 
„matovatět“.

Základní nátěr nestačí
Klimatické podmínky vždy hrají 

proti dřevu, takže na základní nátěr je 
nutné aplikovat další vrstvy. Jedině tak 
získá materiál žádoucí ochranu proti 
vlivu počasí i škůdcům. Jako základní 
nátěr se dnes často využívá impregna-
ce, která velmi rychle schne – další  
vrstvu tak na ni lze aplikovat už po 
několika hodinách. 

Pravidelně nátěr 
obnovujte

Natřít dřevo jednou a více se o něj 
nestarat, to rozhodně nestačí. Pokud 
chcete, aby dřevo v interiéru i exte-
riéru vydrželo a dělalo vám radost 
co nejdéle, musíte nátěr pravidelně 
obnovovat. 

1 2 3 4

Dejte si na nátěru záležet
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JAK ZACHÁZET SE ŠTĚTCI

Může vám to připadat jako 
banalita, ale při natírání je v hlavní 
roli štětec. Nepodceňujte proto 
jeho výběr. Štětce se od sebe liší 
velikostí, tvarem, druhem štětin 
a především tím, na co je hodláte 
použít. Volba správného štětce se 
vždy odvíjí od natíraného materiá- 
lu, nikdy ne naopak. Pamatujte 
také na to, že štětec by neměl 
být jednorázovým nástrojem a je 
potřeba o něj pečovat. 

Přírodní nebo umělý 
Štětce s umělými štětinami se více 
hodí pro vodou ředitelné nátěry, 
pro syntetické nátěry jsou zase ur-
čeny štětiny z přírodních materiá- 
lů. Dnes už ale bez problémů se-
ženete i štětce s kombinovanými 
štětinami (přírodními i umělými), 
které jsou univerzálnější a je mož-
né je použít pro oba typy nátěrů. 
Štětce pro nanášení lazurovacích 
laků, ať už jde o vodou ředitelné, 
nebo o syntetické, mají také umělé 
štětiny či kombinují štětiny umělé 
a přírodní. 

Kulatý nebo plochý 
V Česku bývá volba naprosto 
jasná. Tuzemští spotřebitelé totiž 
podle statistik automaticky sahají 
po plochých, jen minimum z nich 
si vybírá kulaté štětce. V Německu 
je poměr jiný a třeba profesio-
nálové volí spíše kulatý štětec 
s těmi nejkvalitnějšími štětinami, 
případně ještě ručně vázaný. Tako-
vý štětec je sice výrazně dražší, 
ale také mnohem lépe poslouží. 
Obecně se dá říci, že kulaté štětce 
jsou ideální pro nátěry oblých 
nebo rozměrově menších ploch, ty 
ploché jsou zase vhodnější k natí-
rání velkých, rovných ploch. 

Voda nebo ředidlo 
Po použití vždy pečlivě vymyjte 
štětiny. U vodou ředitelných barev 
stačí jen voda, u syntetických 
musíte sáhnout po odpovídajícím 
ředidle. Při čištění dodržujte 
pokyny výrobce štětce i ředidla, 
najdete je na balení. Jestliže 
nechcete štětec ošetřovat v každé 
pauze při natírání, uložte ho do 
nádoby s vodou nebo zabalte 
štětiny do mikrotenového sáčku 
tak, aby nebyly na vzduchu. Po 
očištění štětce od nátěrových 
hmot ještě štětiny omyjte teplou 
mýdlovou vodou. 

NATÍRÁNÍ JE 
ZÁBAVA. 
MÁ ALE PÁR 
PRAVIDEL

Plánujte
Nakupujte jen tolik nátěrových hmot, kolik budete sku-
tečně potřebovat. Pokud vám materiál zbude, skladujte 
ho vždy mimo dosah dětí. Přebytečnou barvu ani jinou 
nátěrovou hmotu nevylévejte do kanalizace. 

Čtěte návody
Před použitím nátěrové hmoty je vždy dobré přečíst 
si pokyny výrobce uvedené na jejím obalu. Z etikety 
se dozvíte nejen základní charakteristiky, ale osvěžíte 
si také bezpečnostní postup v případě, že se materiál 
dostane tam, kam nemá. 

Připravte si prostředí
S nátěrovými hmotami pracujte výhradně v dobře 
větraném prostředí, používejte přitom doporučené 
ochranné pomůcky. Zvlášť v případě, že máte citlivou 
pokožku. 

Dbejte na hygienu 
Po dokončení práce si důkladně očistěte ruce i ta 
místa, kam se nátěrová hmota dostala. Syntetické 
barvy odstraníte nejlépe rozpouštědly, jimiž se také 
ředí, na vodou ředitelné nátěry postačí obyčejná voda. 
To ale jen v případě, že na pokožce nezaschly – pak 
už je film vodou nerozpustný a musíte rovněž sáhnout 
po rozpouštědle. Na závěr vždy omyjte ruce teplou 
vodou s mýdlem a ideálně ještě aplikujte regenerační 
krém. 

  Češi volí   
   

ploché, N
ěmci   

  kulaté 
štětce
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JAKÁ JE TVRDOST 
RŮZNÝCH DŘEVIN
Dřevo je výjimečný přírodní materiál, 
který člověka provází od nepaměti. 
Vyznat se v něm ale není tak jednoduché. 
Na zemi totiž roste přes 100 000 druhů 
dřevin a každá z nich je jiná. Neexistuje 
žádné univerzální dřevo, které by se hodi-
lo na všechno. Proto je důležité orien- 
tovat se alespoň v základním rozdělení 
dřeva a znát jeho charakteristiky. 

Prvotním znakem dřeva, který určuje dělení do dvou 
kategorií, je jeho tvrdost. Ta předurčuje různé druhy 
ke konkrétnímu využití – měkké dřevo se snáze opra-
covává, ale zase méně vydrží, tvrdší dřevo je zase 
trvanlivější. 

Často se říká, že tvrdé dřevo mají listnaté stromy 
a měkké zase ty jehličnaté, ovšem to nemusí být vždyc-
ky pravda. Existují i jehličnany s velmi tvrdým dřevem, 
a naopak listnáče s měkkým dřevem. Raději jsme tedy 
pro vás místo podobného obecného tvrzení připravili 
podrobnější přehled dřevin podle jejich tvrdosti. 

    Zapomeňte na běžné poučky. I jehličnany mají            tvrdé dřevo     a listnáče   zase měkké

Různé dřeviny mají odlišné charakteristiky. 
Čím víc tedy člověk ví o jedinečné charakteristice 
každého dřeva, tím přesněji může dřevo využít 
a tím krásnější bude i konečný výsledek. 
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smrk, borovice, limba, jedle, topol, vrba, lípa

VELMI MĚKKÉ

modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha 

MĚKKÉ

kaštan jedlý, platan, jilm, líska

STŘEDNĚ TVRDÉ

dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, 
švestka, akát, habr, teak

TVRDÉ

dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz

VELMI TVRDÉ

eben cejlonský, africký grenadil, duajak 
a další exotické dřeviny

EXTRÉMNĚ TVRDÉ
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BARVU DŘEVA 
OVLIVŇUJÍ VNĚJŠÍ 
VLIVY
Roli při výběru dřeva ale nehraje jen jeho tvrdost, 
důležitým faktorem je rovněž barva. Ta se může 
pohybovat ve všech myslitelných odstínech od bílé až 
po černou. Až na výjimky jsou tvrdá dřeva tmavší,
měkká zase světlejší. Barva bývá důležitým faktorem 
při výběru olejů – ty by totiž měly přirozený odstín 
dřeva zvýrazňovat, nikoliv tlumit, či dokonce 
zakrývat. 

 Nátěr 
má barvu

 
zvýrazn

it

smrk, jedle, lípa, javor, jasan

BÍLÁ AŽ NAŽLOUTLÁ

BÍLÁ S NARŮŽOVĚLÝM ODSTÍNEM

bříza, buk

RŮŽOVÁ AŽ HNĚDOFIALOVÁ

hrušeň, modřín

Barva nemá vliv na mechanické vlastnosti dřeva, je totiž výsledkem 
chemických procesů v materiálu. Vzhledem k této charakteristice je 
ale nutné počítat s tím, že barva nebývá stálá. Ovlivňuje ji celá řada 
různých faktorů, především pak ovzduší a ultrafialové sluneční paprsky. 
Kvůli tomu světlé dřeviny šedivějí a tmavnou, tmavé zase získávají 
světlejší, méně výrazný odstín. 

Barvu dřeva mohou ovlivnit i škůdci, zejména houby. Abnormální 
barva dřeva bývá většinou výstražným signálem – takovému dřevu je 
lepší se vyhnout. 

olše, borovice

ORANŽOVÁ AŽ ČERVENOHNĚDÁ

ŠEDOHNĚDÁ AŽ HNĚDÁ

dub, ořešák

SKOŘICOVĚ HNĚDÁ

jilm

ZELENOHNĚDÁ

akát
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smrk, jedle, lípa, javor, jasan

bříza, buk

hrušeň, modřín

olše, borovice

dub, ořešák

jilm

akát

Obrovská pestrost 
Na zemi roste více než 100 000 

různých druhů dřevin, 
každá přitom má jiné 

vlastnosti. 

Lesk dřeva nenapodobíte 
Každé dřevo má odlišný odlesk. Jednotlivá 
vlákna dřevin, tzv. dřeňové paprsky, totiž 

odrážejí od opracovaného povrchu 
materiálu světelné paprsky jinak. 

Uměle je takřka nemožné lesku docílit.
Ostatně některá dřeva ho 

nemají vůbec. 

Letokruhy 
Ne všechny dřeviny je mají. Zatímco v našich 
zeměpisných šířkách jsou typické pro všechny 
stromové dřeviny a dá se podle nich spočítat 

přibližné stáří stromu, u tropických dřevin nejsou 
patrné – vlivem stálého podnebí totiž stromy rostou 

po celý rok, ne jen ve vegetačním období. 
Zajímavé je, že jarní dřevo je obvykle 
světlejší a měkčí částí letokruhu, letní 

dřevo je pak tmavší 
a tvrdší.

Nejstarší stromy
 V pohoří Sierra Nevada můžete narazit na zakrslé 

borovice osinaté, které mají úctyhodných 4 700 let. 
Sekvoje obrovské patří také mezi skutečné

 kmety, některé mají až 3 000 let. Nejstarším 
evropským stromem je tis ve skotském 

Fortingallu, který je starý 3 000 let. Stáří 
fémového dubu v německém Bocholtu 

se odhaduje na 1 300 let. 

1

2

3

4
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NABÍDKA PRODUKTŮ
To nejlepší

 
pro péči   o dřevo
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OŠETŘENÍ DŘEVA
V současnosti se v rámci produktů zaměřených na 
ošetření dřeva klade největší důraz na kvalitu a ži-
votnost celého nátěrového systému. Zákazníci oče-
kávají dlouhodobou ochranu dřeva, aby nebylo nut-
né ho každý druhý rok opět natírat, což je stojí čas 
a peníze – nikoliv jen za nové nátěrové hmoty, ale 
také za aplikační pomůcky, lešení apod. 

„Kromě toho žádají také snadnou aplikaci,“ říká 
expert Radek Kříž s tím, že tyto požadavky zákazní-
ků skandinávská značka BONDEX beze zbytku plní. 
„Praktická stránka natírání pro nás byla vždy velmi 

důležitá. Proto dbáme na to, aby se nátěrové hmoty 
značky BONDEX snadno používaly a byly opravdu 
vydatné,“ dodává. 

Při nákupu produktů pro ošetření dřeva doporu-
čuje konzultaci s odborníky. „Ideální je vždy chystanou 
povrchovou úpravu probrat s experty, kteří na základě 
svých zkušeností dokážou dobře poradit, jak upravit 
podklad nebo správně aplikovat nátěr, a navíc dopo-
ručí i správné pomůcky. Ale především vám pomohou 
s výběrem funkčního a kvalitního nátěrového systému, 
který opravdu vydrží,“ zdůrazňuje Radek Kříž. 

Napouštědla      ušetří budoucí nátěry
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BONDEX 
PRESERVE II
Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi 
proti hmyzu, hnilobě, zamodrání a houbám.

Je určen pro preventivní ošetření 
zdravého a masivního dřeva, 
konzervační ošetření nakaženého 
nebo napadeného dřeva. Je 
účinný proti hnilobě, dřevokazům, 
zamodrání i proti hmyzu, např. 
červotočům, kůrovcům nebo 
termitům. Můžete jej přetírat 
syntetickými i vodou ředitelnými 
lazurami, laky, mořidly i krycími 
barvami. Je vhodný pro ošetření 
stavebních a konstrukčních 
dřevěných částí v exteriéru, ale 
také oken, zábradlí, obložení, 
dřevěných fasád apod.

POPIS

BAREVNÝ VZORNÍK
 
Ochrana proti hnilobě, 
dřevokaznému hmyzu, 
zamodrání a houbám 

Preventivní 
a ochranná péče 
o dřevo

Vynikající 
penetrační 
vlastnosti 

5–10 m2/l 24 hod.Objem

Bezbarvá

• Exteriér
• Ochrana proti houbám 

a hmyzu
• Vhodný pro stavební a kon-

strukční dřevěné části, dveře, 
okna, ploty, obložení apod.

• Vydatnost: 5–10 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

2,5 l0,75 l 5 l

Biocidní příprav-
ky používejte 
bezpečně. Před 
použitím si vždy 
přečtěte údaje na 
obalu a připojené 
informace 
o přípravku
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BONDEX 
RENOVATION
Gelový  čisticí prostředek použijte na vyčištění 
a regeneraci zašedlého dřeva. 

Velmi rychle všem dřevěným 
plochám vrátí původní přirozenou 
barvu a rozjasní je. Je ideální pro 
ošetřování a správnou údržbu 
dřeva a dřevěných prvků zejména 
v náročných venkovních podmín-
kách – efektivně chrání veškerý 
zahradní nábytek, terasy či podla-
hy z tvrdého a exotického dřeva, je 
ovšem vhodný i na měkká dřeva. 
Jednoduše se nanáší a na důklad-
né očištění povrchu vám bude 
stačit 10 minut – pouze v případě 
obzvlášť znečištěného dřeva bude 
potřeba aplikaci zopakovat a ne-
chat prostředek působit déle. 

POPIS

BAREVNÝ VZORNÍK

Je vysoce účinný 
a vydatný

Můžete ho 
použít na všechny 

druhy dřeva

Snadno a rychle 
zesvětluje zašedlé 
dřevo a obnovuje 
jeho přirozený 
vzhled

6–8 m2/l 5–20 min.

Bezbarvá

1 l

Objem

• Exteriér a interiér
• Obnovuje přirozený vzhled 

dřeva
• Vhodný pro zahradní nábytek
• Vydatnost: 6–8 m2/l
• Doba schnutí: 5–20 min.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O Š E T Ř E N Í  D Ř E VA

Univerzální
  produkt
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BONDEX 
ODSTRAŇOVAČ
Univerzální odstraňovač starých nátěrů 
s univerzálním využitím. 

Díky němu bez problémů odstra-
níte staré nátěry, jako jsou barvy, 
laky, pasty, lazury či lepidla, a to 
ze všech povrchů v interiéru 
i exteriéru (kromě plastů). Můžete 
ho ale rovněž použít k čištění ne-
syntetických štětců a válečků. Má 
gelovou konzistenci, která vám 
umožní velmi snadnou aplikaci 
i na svislých plochách – nestéká 
z nich a nekape. Nátěr se jen 
minimálně odpařuje, což zaručuje 
i několikahodinovou účinnost. Je 
připraven k okamžitému použití 
a nemusíte ho ředit. 

POPIS

BAREVNÝ VZORNÍK

Díky své 
konzistenci 

nekape 
a nestéká

Je možné 
ho používat 
univerzálně 

Snadno a účinně 
odstraňuje staré 
nátěry ze všech 

typů povrchů 

3 m2/l 24 hod.Objem

Bezbarvá

• Exteriér a interiér
• Funguje univerzálně na  

barvy, laky, pasty i lazury
• Vhodný k odstraňování  

starých nátěrů
• Vydatnost: 3 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

0,5 l 1 l

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O Š E T Ř E N Í  D Ř E VA
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LAZURY
Lazurovací laky jsou vhodné k nátěrům dřevěných 
prvků převážně v exteriéru, ovšem lze je použít také 
v interiéru. Lazury primárně slouží k ochraně dřeva 
proti působení povětrnostních vlivů (déšť, vlhkost, 
UV záření), ale navíc také zvýrazní strukturu a kresbu 
dřeva a zabarví ho do požadovaného odstínu. 

Lidé při výběru lazur často zvažují, zda zvolit 
tenkovrstvé nebo silnovrstvé. Podle expertů jsou 
tenkovrstvé lazury vhodné pro ploty, pergoly, podbití 
střech, obložení fasád apod., zatímco silnovrstvé jsou 
vhodné na stavebně truhlářské prvky, jako jsou třeba 
rámy oken či dveře. 

„Tenkovrstvé lazury se vsakují do podkladu a na 
povrchu nezanechávají žádnou vrstvu, neolupují se. 

Hodí se především na ty povrchy, které nejsou rozmě-
rově stabilní. Jedná se o dřevěné prvky vyrobené z jed-
né části dřeva, která má tendenci se kroutit a praskat. 
Silnovrstvé lazury naproti tomu vytvářejí na povrchu 
silnější vodoodpudivý film,“ vysvětluje Radek Kříž. 

Před samotným nátěrem lazurovacích laků dopo-
ručuje nepodcenit a neošidit úpravu povrchu. „Možná 
to tak na první pohled nemusí vypadat, ale tato fáze 
je obrovsky důležitá – má zásadní vliv na životnost 
a konečné vlastnosti povrchové úpravy,“ zdůrazňuje 
Radek Kříž a dodává: „Lazuru doporučuji aplikovat 
štětcem, lépe se tím vetře do dřeva, krásně přitom 
zvýrazní kresbu a strukturu dřeva. Váleček není pro 
lazury optimálním řešením.“

Zvýrazní 
    kresb

u 
  dřeva
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BONDEX MATT
Syntetická tenkovrstvá lazura se zvýšenou ochranou proti UV záření.

Je určena k ošetření a údržbě 
všech druhů dřeva a dřevěných 
prvků v exteriéru. Vytváří matný 
vzhled v závislosti na struktuře 
dřeva. Lazura proniká hluboko do 
pórů dřeva, zabraňuje vyblednutí 
nátěrů a snižuje tak degradaci 
dřevěných povrchů, zejména jeho 
šednutí, čímž šetří náklady na 
údržbu. Potěší její snadná aplikace. 
Můžete ji použít při nátěrech velmi 
exponovaných, namáhaných povr-
chů, jako jsou štíty, přístřešky, per-
goly apod. Vhodná je rovněž pro 
ošetření plotů, podhledů a podbití, 
případně i na neopracované dřevo. 

POPIS

Prodloužená 
ochrana dřeva 
5 let

Má vynikající 
penetrační vlastnosti

Je odolná vůči 
UV záření, vodě 
a nepříznivému 
počasí

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro ploty, podhledy, 

pergoly apod.
• Vydatnost: 10–16 m2/l
• Doba schnutí: 16 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A Z U RY
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10–16 m2/l 16 hod.

BAREVNÝ VZORNÍK

Eben Bezbarvá Dub Kaštan

Oregonská pinie Teak Redwood Ořech

Palisandr Zelená

Objem

0,75 l 2,5 l 5 l

vybrané 
odstíny

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A Z U RY
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BONDEX SATIN
Syntetická silnovrstvá lazura, která dokáže chránit exteriérové prvky 
ze všech druhů dřev až osm let. 

Při jejím použití oceníte sku-
tečnost, že usnadňuje údržbu 
a čištění povrchu, přičemž 
dřevu dodává atraktivní saténový 
vzhled a ponechává viditelnou 
jeho přirozenou kresbu. Lazura 
dlouhodobě chrání dřevo před 
UV zářením i vodou, neboť vytváří 
vodoodpudivý povrch. Nepraská, 
neloupe se a je ideální především 
na ochranu a ošetření oken, dveří, 
okenic, obložení apod. Hodí se 
zároveň na neopracované dřevo 
či opracované řezivo. Je ideální, 
pokud potřebujete ošetřit a ochrá-
nit okna, dveře, okenice, obložení 
apod., vhodná je ovšem i na ne-
opracované dřevo či opracované 
řezivo. 

POPIS

Je odolná vůči UV záření, 
vodě i nepříznivému 
počasí

Nepraská 
a neloupe se

Prodloužená 
ochrana dřeva 
8 let

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro okna, dveře  

i neopracované dřevo
• Vydatnost: 10–15 m2/l
• Doba schnutí: 16 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A Z U RY
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10–15 m2/l 16 hod.

BAREVNÝ VZORNÍK

Ořech Palisandr Bezbarvá Světlá borovice

Dub Kaštan Vlašský ořech Oregonská pinie

Teak Redwood

Objem

0,75 l 2,5 l 5 l

vybrané 
odstíny

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A Z U RY
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OLEJE
Napouštěcí oleje jsou určeny k ochraně a konzervaci 
povrchu dřeva. Mají vysokou penetrační schopnost, 
pronikají tedy hluboko do struktury dřeva a dlouho-
době ho chrání před povětrnostními vlivy. Zároveň 
zdůrazňují přirozenou krásu dřeva a jeho povrchovou 
strukturu. Životnost napouštěcích olejů se přitom ne-
ustále prodlužuje – BONDEX toho dociluje použitím 
těch nejkvalitnějších surovin a materiálů, stejně jako 
vývojem nových receptur. 

Pokud při výběru váháte mezi syntetickými ole-
ji a oleji na vodní bázi, pak vězte, že konečné užitné 
vlastnosti povrchu jsou z pohledu zákazníka v obou 
případech prakticky stejné. „Vodou ředitelné varianty 
jsou ovšem mnohem šetrnější k životnímu prostředí 

a při vlastní aplikaci nezapáchají,“ vysvětluje největší 
rozdíl mezi oleji Radek Kříž.

Expert připomíná, že nejdůležitější při aplikaci 
napouštěcích olejů je setřít přebytečnou a nevsáklou 
vrstvu z povrchu. „Je to potřeba provést houbičkou 
nebo hadrem zhruba třicet minut po nátěru,“ zdůraz-
ňuje. 

Oleje lze skladovat na suchém a dobře větraném 
místě při teplotách mezi 5 a 25 stupni Celsia. Po po-
užití je vždy nutné obal důkladně uzavřít a uložit ve 
svislé poloze. „Jinak by mohlo dojít k úniku produktu,“ 
říká Radek Kříž a dodává: „Při předepsaném způsobu 
skladování v uzavřeném obalu si olej uchovává své 
užitné vlastnosti pět let od uvedeného data výroby.“

  Ochrana a konzervace

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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BONDEX DECKING OIL
Speciální syntetický napouštěcí olej na alkydové bázi.

Obnovuje a udržuje všechny druhy 
exteriérových dřev. Využijete ho 
především na terasy a dřevěné 
pochozí plochy z tvrdých a exotic-
kých dřev (terasy je možné v pří-
padě optimálních podmínek pro 
schnutí zatížit už 2 dny po apli-
kaci, naplno je můžete zatížit po 
týdnu). Primárně slouží k ochraně 
a zesílení kresby dřeva u domovní-
ho i zahradního nábytku, zábradlí, 
dřevěných obložení a dalších 
prvků vyrobených z tvrdých dřev. 
Oceníte jeho vysokou penetrační 
schopnost a to, že vytváří vodood-
pudivý film na povrchu dřeva. To 
vše zajišťuje extra dlouhou ochra-
nu před povětrnostními vlivy. 

POPIS

Obnovuje 
přírodní vzhled 
dřeva 

Vytváří 
vodoodpudivý 

efekt  

Zajišťuje 
mimořádně 
dlouhou
trvanlivost

• Exteriér
• Odolnost proti vodě
• Vhodný pro pochozí plochy
• Vydatnost: 10–16 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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10–16 m2/l 24 hod.

BAREVNÝ VZORNÍK

Bezbarvý Červený mahagon Dub Ořech

Palisandr Teak

Objem

0,75 l 2,5 l

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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BONDEX EXTREME DECKING OIL
Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní bázi.

Využijete ho na pochozí plochy 
zejména teras a dalších venkov-
ních dřevěných ploch. Hodí se 
především pro tvrdá a exotická 
dřeva, na jejichž povrchu vytváří 
vodoodpudivý film, který posky-
tuje extra dlouhou ochranu proti 
povětrnostním vlivům, UV záření 
a praskání. Slouží nejen k ochraně 
dřeva, ale také zesiluje jeho 
přirozenou kresbu, což oceníte 
u domovního i zahradního nábyt-
ku, zábradlí apod. Ve srovnání 
s běžnými oleji má až dvojnásob-
nou trvanlivost. Aplikujte ho ve 2 
až 3 vrstvách do nasycení dřeva. 

POPIS

Zajišťuje dvojnásobnou 
trvanlivost dřeva ve 

srovnání s běžnými oleji

Díky němu má 
dřevo nádherný 
přirozený vzhled 

Je extrémně 
odolný vůči UV 
záření, vodě 
i povětrnostním 
vlivům

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro pochozí plochy
• Vydatnost: 15 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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15 m2/l 24 hod.

BAREVNÝ VZORNÍK

Bezbarvý Teak Červený mahagon Ořech

Objem

0,75 l 2,5 l

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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BONDEX EXOTIC OIL
Syntetický olej na exotické dřevo na bázi speciální směsi olejů.

Impregnuje a zkrášluje všechny 
druhy dřeva, především zahradní 
nábytek z tvrdých exotických 
a tropických dřev či ušlechtilá 
dřeva v interiéru i exteriéru. Je 
vhodný jak pro neošetřené dřevě-
né povrchy, tak pro obnovu a oži-
vení starých, zašlých a matných 
dřevěných prvků. Chrání povrch 
dřeva před vysušením a zároveň 
odpuzuje vodu a nečistoty. Jeho 
použitím zvýrazníte přirozenou 
kresbu dřeva a vytvoříte hedvábný 
povrch, který bude velmi odolný 
vůči otěru a opotřebení. Výhodou 
oleje je jeho snadná aplikace, stej-
ně jako fakt, že proniká hluboko 
do struktury dřeva. 

POPIS

Usnadňuje 
údržbu a čištění
povrchu dřeva

Ideální napouštěcí 
olej pro zahradní 

nábytek

Je odolný 
vůči vodě 
i alkoholu 

• Exteriér a interiér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný na zahradní nábytek
• Vydatnost: 7–12 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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7–12 m2/l 24 hod.

BAREVNÝ VZORNÍK

Bezbarvý

Objem

0,75 l 2,5 l

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  O L E J E
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LAKY
Přemýšlíte, jestli je pro ochranu dřeva vhodnější lak 
nebo lazura? Podle expertů na nátěrové hmoty se 
odolnost lazur a laků z hlediska životnosti nátěrového 
filmu vystaveného povětrnostním vlivům nijak neliší. 
Záleží tak především na tom, jak by měly ošetřené 
dřevo a dřevěné prvky vypadat. 

„Lak je transparentní, bezbarvý, dřevo díky tomu 
zanechá v původním odstínu a plně viditelná je i jeho 
přirozená kresba a struktura. Naproti tomu lazura 
zabarví dřevo do požadovaného odstínu a kresbu 
a strukturu dřeva zvýrazní,“ říká Radek Kříž s tím, že 
výběr se tak odvíjí od požadavku na konečný vzhled. 

Jakmile se rozhodnete pro ošetření dřeva lakem, 
musíte zejména u exteriérového laku dbát na pruž-
nost a elasticitu nátěrového filmu. „To splňuje třeba 
bezbarvý syntetický lodní lak BONDEX Regatta, který 
vytváří zároveň i tvrdý povrch,“ uvádí Radek Kříž. 

Lodní lak BONDEX Regatta usnadňuje údržbu 
povrchu všech druhů dřeva, a to zejména v exteriéru, 
kde je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebe-
ní a povětrnostním vlivům. Tvoří tvrdý, trvanlivý, vo-
doodpudivý elastický povrch s vysokým leskem. „Ne-
hodí se ovšem na pochozí plochy,“ upozorňuje expert 
na produkty BONDEX. 

  

Chrání 
před vlivy   počasí

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A K Y
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BONDEX 
REGATTA
Transparentní lodní lak na alkydové bázi.

Zajistí špičkovou odolnost proti 
opotřebení a povětrnostním vlivům. 
Koneckonců běžně se používá na 
vnější i vnitřní nátěry dřevěných lodí, 
kde si musí poradit třeba i s agre-
sivní mořskou vodou, takže opravdu 
vydrží leccos. Proto je ideální k ná-
těrům dřevěných prvků ve vlhkém 
prostředí, například v koupelnách, 
sklepech či zahradních domcích. 
Obsahuje UV blokátor a svým 
složením zajišťuje extrémní ochranu 
dřeva proti ultrafialovému záření, 
dešti a větru. Výsledný nátěr zvýraz-
ňuje texturu dřeva, propůjčuje mu 
vysoký lesk a usnadňuje následnou 
údržbu povrchu. 

POPIS

BAREVNÝ VZORNÍK

Vytváří na dřevě 
tvrdý a trvanlivý 
elastický povrch

Lodní lak 
zajišťuje 
vodoodpudivý 
povrch s vysokým 
leskem 

Je extrémně 
odolný proti 
vodě, větru 

a slunci 

10–14 m2/l 48 hod.

Bezbarvá

Objem

0,75 l

Chrání 
před vlivy   počasí

• Exteriér
• Odolnost vůči povětrnosti
• Vhodný pro dřevěné prvky ve 

vlhkém prostředí
• Vydatnost: 10–14 m2/l
• Doba schnutí: 48 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  L A K Y
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VOSKY
Pracovat s vosky je velmi příjemné – jak nové apli-
kace, tak obnovovací vrstvy patří mezi naprosto ne-
náročné a jednoduché práce. Vosk na dřevo je totiž 
pastovitý přípravek, který se snadno aplikuje rovno-
měrným, krouživým pohybem hadříkem ve směru 
dřevních vláken. Po vyschnutí vosku stačí povrch 
přeleštit a je hotovo. 

Vosk na bázi včelího vosku je přitom při péči 
o dřevo velmi užitečný pomocník. „Vytváří příjemný 
saténový povrch, konzervuje dřevo vůči vodě, pro-
nikání vlhkosti, nečistotám a mastnotě, oživuje jeho 
vzhled a chrání dřevo a dřevěné prvky před vznikem 
skvrn,“ vypočítává Radek Kříž, expert na péči o dřevo. 
„Vosky jsou použitelné v interiéru na nábytek, interié-
rové dveře, trámy a podobně,“ doplňuje. 

   Pro interiérové   dřevo

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  VO S K Y
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BONDEX 
VOSK NA DŘEVO
Speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku.

Můžete ho použít na všechny dru-
hy dřeva a dřevěných materiálů 
určených do interiérů. Je vhodný 
nejen na nábytek, ale také na dve-
ře, trámy, dřevěné obložení stěn 
parkety a podobně. Lze jej rovněž 
použít na čistý mramor, měď či 
přírodní kovy. Má mastnou konzi-
stenci, díky čemuž výborně kon-
zervuje dřevo vůči vodě, pronikání 
vlhkosti, nečistotám a mastnotě, 
kryje rýhy a chrání dřevěný povrch 
před skvrnami. Vosk na dřevo se 
velmi snadno aplikuje, výhodou je, 
že na povrchu nezanechává stopy. 
Vyleštěním můžete dosáhnout 
kovového efektu či patiny. 

POPIS

BAREVNÝ VZORNÍK

Oživuje 
přírodní barvu 
dřeva 

Konzervuje 
dřevo 
a chrání 
ho před 
skvrnami

Vytváří hladký, 
saténový povrch 
dřeva 

5–7 m2/250 ml 1–3 hod.Objem

Bezbarvá

0,25 l

• Interiér
• Nepraská a neloupe se
• Vhodný pro všechny druhy 

dřeva v interiéru
• Vydatnost: 5–7 m2/250 ml
• Doba schnutí: 1–3 hod.

K ATA LO G  P R O D U K T Ů  /  VO S K Y
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T I PY A T R I K Y

TIPY A  TRIKY
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T I PY A T R I K Y

Pusťte 
  se do      toho!

Chystáte se na renovaci zahradního 
nábytku nebo terasy? Připravili jsme pro vás 
tipy a triky, které se vám budou při 
práci hodit. 
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RENOVACE 
STARÉ LAVIČKY 
Zahradní lavička patří mezi oblíbené kusy zahradního 
nábytku. Za krásného počasí je to ideální místo, 
kde se můžete schovat před celým světem, odpočívat 
a číst si. Přesně taková je možná i vaše lavička – co na 
tom, že už není nejnovější a nejspíš by potřebovala 
trochu oživit. Dřevo má své kouzlo a charisma i po 
letech, a i když je lavička trochu omšelá, nevyhazujte 
ji. Místo toho se pusťte do její renovace a dejte 
jí nový kabát. 

Tři důležité věci, o kterých 
byste měli vědět před nákupem 
zahradního nábytku

Místo. Hraje větší roli, než byste 
si mysleli. Je rozdíl, jestli zahradní 
nábytek stojí volně na zahradě 
nebo jestli je schovaný v zimní za-
hradě. Stejně tak náročnější pro 
něj bude blízkost bazénu oproti 
umístění v altánu. Ale nemyslete 
si, že na zastřešené terase je 
navždy chráněný před počasím –  
stačí, aby byla terasa otevřená 
z návětrné strany, a už to může 
být problém, protože vítr pak 
na nábytek zanese déšť, jemný 
prach, písek a další nečistoty. 

Design. Ten vám může zpříjemnit, 
nebo naopak znepříjemnit údržbu 

zahradního nábytku. Pokud 
budou v nábytku drobné otvory 
a škvíry, do nichž se jen těžko 
dostanete, bude jeho následná 
údržba velmi nepraktická. 
Vybírejte nábytek nejen podle de-
signových fines, ale i s ohledem 
na budoucí péči. 

Dřevo. Nábytek z tvrdého exotic-
kého dřeva samozřejmě vyžaduje 
jinou údržbu než nábytek vyro-
bený z měkkých dřevin, jako jsou 
smrk či borovice. U měkkých dře-
vin, zejména z jehličnanů, je lepší 
použít impregnaci a pak lazuru 
podle zvolené barvy v několika 
vrstvách, u tvrdých exotických 
(a barevně výraznějších) dřev je 
lepší jen zdůraznit jejich krásu 
speciálními napouštěcími oleji. 
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Kdy musíme nátěry obnovovat? 
Doporučuji to udělat jednou ročně. Dřevo pak bude 
chráněné proti působení UV záření a povětrnostních 
vlivů a bude dobře odpuzovat vodu a nečistoty. Nátěr 
navíc chrání dřevo před vysušením, povrch je odol-
nější vůči opotřebení a navíc chráněný třeba i před 
vylitým alkoholem. Dá se pak také velmi snadno čistit 
a udržovat. 

Jak postupovat při impregnaci? 
Je velmi důležité aplikovat ji na dosud nenatřené 
dřevo nebo na dřevo zbavené vrstev starých nátěrů. 
Impregnační nátěr se musí do podkladu vsáknout. 
Impregnaci je nutné aplikovat výhradně štětcem nebo 
máčením, rozhodně ne stříkáním, protože při stříkání 
se aktivní látky rozptylují také do okolního prostředí.

Co je při natírání zahradního nábytku klíčové? 
Možná to tak na první pohled nemusí vypadat, ale 
velmi důležité je nepodcenit a neošidit úpravu povr-
chu před samotným nátěrem. To má totiž zásadní vliv 
na životnost a konečné vlastnosti povrchové úpravy. 
U napouštěcích olejů je pak nejdůležitější setření 
přebytečné a nevsáklé vrstvy z povrchu, což je nutné 
provést zhruba 30 minut po nátěru. A na závěr bych 
doporučil myslet při aplikaci i na sebe – používejte 
ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice. 

3 OTÁZKY PRO EXPERTA 

Lavička    po renovací

Lavička  před renovací

Radek
  Kříž
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Zbavte lavičku starého laku. Nejdříve je potřeba zbrousit zbytky starého laku. Dře-
věný povrch lavičky by měl být dokonale hladký, rovný, neměla by z něj vystupovat 
žádná dřevní vlákna. Zatmelte také všechny díry po šroubech a tmelem vyrovnejte 
rovněž všechny nerovnosti ve dřevě. Hrany jemně zaoblete, ideálně na poloměr 
dvou až čtyř milimetrů. 

Důkladně lavičku očistěte. Jakmile povrch náležitě zbrousíte, pořádně ho také 
očistěte. Neměly by na něm být stopy prachu, mastnoty ani dalších nečistot, které 
mohou například snížit přilnavost nátěru. Tvrdé i měkké dřevo nejlépe očistíte 
vysavačem, případně můžete vzít suchý smetáček nebo štětec. 

Pokud je lavička zašedlá, použijte Bondex Renovation. Nikam ale nespěchejte, 
počkejte si na dobré počasí - nízké teploty, déšť a vysoká vlhkost vzduchu mohou 
prodloužit dobu zasychání a bohužel ovlivnit také kvalitu nátěru. Nejlepší je natírat 
při teplotě okolo 20 stupňů Celsia (nebo alespoň při teplotě nad 10 stupňů Celsia, 
pokud se nemůžete dočkat nové lavičky). Nikdy nenatírejte za deště nebo na 
přímém slunci. 

2

3

1

5 kroků,   jak na   renovaci lavičky

Jak správně chránit zahradní nábytek

Stejně jako o lavičku se můžete postarat i o jiný zahradní 
nábytek. A to i v případě, že je vyrobený z exotických tvrdých 
dřevin. Ty sice vydrží ledacos, ale ani tak je nemůžete nechat 
počasí a škůdcům napospas. O méně odolném dřevě ani nemlu-
vě. Nábytek totiž musí ve venkovním prostředí odolávat vodě, 
slunečním paprskům i nejrůznějším mikroorganismům. 

Včasným a dobrým nátěrem můžete dřevo ochránit před 
všemi těmito riziky. Abyste měli jistotu, že zahradní nábytek 
bude co nejlépe chráněný, vybírejte raději neošetřený a nena-
třený nábytek a po nákupu ho – díl po dílu – pečlivě natřete 
sami, aby se nátěr dostal do všech záhybů a spojů. 
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Pusťte se do natírání. Povrch dřeva natírejte po vláknech a stejnoměrně. Volte spíše 
tenčí vrstvy nátěru, neboť ty silné mnohem hůře zasychají a vyzrávají – navíc na 
nich mohou vznikat různé defekty. Doporučujeme také povrch vždy po zaschnutí 
každé vrstvy nátěru přebrousit jemným brusným papírem, znovu očistit a pak 
nanést novou vrstvu. 

Natřete minimálně dvě vrstvy. Aby lavička něco vydržela, jeden nátěr nebude stačit. 
Standardně se aplikují dvě vrstvy lazury, v případě extrémní zátěže (vyšší nadmoř-
ská výška, větší nepřízeň počasí během roku apod.) přidejte ještě třetí vrstvu. Co se 
týká olejů, ty se aplikují do plného nasycení dřeva a po aplikaci je nutné přebytečný 
(nevsáklý) olej setřít – například molitanovou houbou. 

4

5

BONDEX Exotic Oil
Syntetický napouštěcí olej na exotické dřevo: 
1. Usnadňuje údržbu a čištění povrchu dřeva
2. Ideální na zahradní nábytek 
3. Odolný vůči vodě a alkoholu

VYBRANÉ 
PRODUKTY

BONDEX Matt
Syntetická tenkovrstvá lazura:
1. Je odolná vůči UV záření, vodě a nepříznivému 

počasí
2. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva
3. Má vynikající penetrační vlastnosti
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DŘEVĚNÁ TERASA 
JE POKLAD. 
CHRAŇTE JI!
Terasa domu je místem stvořeným pro odpočinek, 
přátelská setkání i rodinné oslavy. Proto jsou ale 
terasy také jednou z nejzatěžovaných ploch 
a kromě povětrnostních vlivů musí být odolné i proti 
mechanickému poškození. Stačí, abyste si ze zahrady 
přinesli na podrážce boty drobný kamínek, a můžete 
dřevěný povrch terasy nepříjemně poškrábat. 

Tipy, které oceníte při péči 
o terasu

Stejný materiál. Pokud se chystáte 
stavět novou terasu, ideálně sáh-
něte po stejném materiálu jak pro 
pochozí plochu, tak i pro spodní 
konstrukci terasy. Když to uděláte, 
zajistíte si stejnou životnost obou 
částí terasy. Životnost terasy mů-
žete navíc prodloužit speciálními 
napouštěcími oleji BONDEX, které 
terasu impregnují a dlouhodobě 
ochrání před nepřízní počasí, nej-
různějšími škůdci i mechanickým 
namáháním. 

Obnovovací nátěr. Nepodce-
ňujte ani drobné příznaky toho, 
že terasa už není dostatečně 
chráněná. Jakmile si všimnete, že 

povrch terasových prken přestává 
odpuzovat vodu, která začíná do 
dřeva lehce pronikat, měli byste 
začít plánovat obnovovací nátěr 
a dlouho tento nátěr neodkládat. 
Nenechte také dřevo šednout – 
to už bývá na obnovovací nátěr 
pozdě a budete muset přípravě 
podkladu věnovat mnohem více 
úsilí, času a peněz. 

Výměna dřeva. Kvalitu prken na 
terase můžete zkontrolovat tak, že 
do něj zkusíte zlehka zajet šroubo-
vákem či nožíkem. Jestliže je dřevo 
měkké a drolí se, je nejlepší dané 
prkno vyměnit a teprve poté se 
pustit do ošetření kompletní terasy. 
Také pokud povrch někde praská 
a nátěr se odlupuje, je nutné určit 
příčinu a napravit škody.

Terasa  před renovací

Právě proto, aby terasy 
dlouho vydržely a stále 

vypadaly jako nové, staví 
se z exotických, tvrdých dřevin. 

Přesto je samozřejmě nutné 
je chránit.
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Hraje při péči o terasu roli světová strana, na kterou je 
umístěna?
Obecně platí, že nátěry jsou nejvíce zatěžované na 
jižní a jihozápadní straně domu. Nátěry na terasách 
nejsou výjimkou. Navíc se jedná o pochozí plochu, 
která je zatěžovaná také mechanicky (chůze, oděr 
apod.). Proto je pravidelná kontrola a údržba nutná 
dvojnásob. 

Jak náročná je péče o terasy z měkčích dřevin? 
Ty se ošetřují stejným způsobem a stejnými materiály 
jako terasy z tvrdých dřevin. Ovšem pozor – vodou 
ředitelný napouštěcí olej BONDEX Extreme Decking 
Oil nelze použít na modřínové dřevo.

Co dělat s pryskyřicí, která se může ze dřeva uvolnit? 
Pryskyřice se vyskytuje zejména v jehličnatých 
dřevinách a může způsobovat různé vady nátěrového 
filmu. Nejlepším řešením je místo s tzv. pryskyřičnými 
kanálky odfrézovat a nahradit. Menší místo výskytu 
postačí mechanicky vyškrábnout. Další možností 
je vymytí daného místa rozpouštědlem, například 
nitroředidlem.

Vydrží pravidelně ošetřovaná dřevěná terasa stejně 
dlouho jako terasy z jiných materiálů? 
Pokud se o terasu z tvrdých exotických dřevin, jako 
jsou např. Bangkirai, Masaranduba, Merbau, nebo 
z tepelně upraveného dřeva Thermowood budete pra-
videlně starat, bude její životnost stejná jako u teras 
z kompozitních materiálů (například dřevoplast).

3 OTÁZKY PRO EXPERTA 

Terasa    po renovací

Terasa  před renovací

Radek
  Kříž
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Pořiďte si speciální olej určený přímo na terasy. Tyto oleje, které samozřejmě 
najdete i v portfoliu značky BONDEX, zabrání pronikání vlhkosti do dřeva, jeho 
šednutí a praskání. Zároveň zvýší odolnost dřeva vůči ošoupání židlí nebo jiným 
venkovním nábytkem. Dřevo se při ošetření olejem jen lehce zabarví a zůstane mu 
jeho přirozený vzhled.

Zbruste terasu až na čisté dřevo. Pokud máte starší terasu, která už ledacos pamatu-
je, je dobré zbrousit její povrch až na původní zdravé a nepoškozené dřevo, případ-
ně ji vyčistit pomocí speciálního prostředku na čištění zašedlého dřeva. Teprve na 
samotné dřevo je možné aplikovat olej. Máte-li terasu vyrobenou z měkkého dřeva, 
je nezbytné ji impregnovat s přípravkem BONDEX Preserve II.

Natírejte za správných podmínek. Teplota podkladu a okolí by se během natírání 
měla pohybovat od 5 do 25 stupňů Celsia, nejvhodnější je ovšem teplota vzduchu 
okolo dvacítky. Vlhkost ošetřovaného dřeva nesmí být vyšší než 12 %. Dbejte i na 
správnou vlhkost vzduchu – měla by se pohybovat mezi 30 a 80 procenty. Je vždy 
lepší si na dobré počasí počkat, protože špatné podmínky prodlužují dobu schnutí. 
Nikdy byste neměli terasu natírat na prudkém slunci, za deště, mlhy nebo  silného 
větru. 

21

3

5 kroků,   jak na   renovaci terasy

Jak správně chránit zahradní nábytek

Stejně jako o terasu se můžete postarat i o zahradní náby-
tek. A to i v případě, že je vyrobený z exotických tvrdých 
dřevin. Ty sice vydrží ledacos, ale ani tak je nemůžete nechat 
počasí a škůdcům napospas. O méně odolném dřevě ani ne-
mluvě. Nábytek totiž musí ve venkovním prostředí odolávat 
vodě, slunečním paprskům i nejrůznějším mikroorganismům. 

Včasným a dobrým nátěrem můžete dřevo ochránit před 
všemi těmito riziky. Abyste měli jistotu, že zahradní nábytek 
bude co nejlépe chráněný, vybírejte raději neošetřený 
a nenatřený nábytek a po nákupu ho – díl po dílu – pečlivě 
natřete sami, aby se nátěr dostal do všech záhybů a spojů. 
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Natírání má i další pravidla. Nejde jen o počasí. Důležitý je také způsob, jakým 
budete terasu natírat. Doporučujeme natírat dřevo po směru vláken, a to vždy 
v tenčích a rovnoměrných vrstvách. Díky tomu olej pronikne co nejhlouběji do dře-
va. Přebytky oleje, který se do dřeva nevsákl, je nutné zhruba po třiceti minutách 
setřít houbičkou nebo hadrem.

A po roce zase znovu. Nenechte dřevo na terase zešednout. Takový „havarijní stav“ 
se už jen těžko napravuje a stojí to peníze, čas a práci navíc. Když ovšem budete 
terasu pravidelně ošetřovat olejem, odvděčí se vám dlouhou životností. Alespoň 
jednou ročně ji nejdříve očistěte speciálním prostředkem odstraňujícím prach, 
nečistoty a mastnotu. Vyčištěný povrch napusťte olejem tak, jak to doporučujeme 
v předchozích bodech. 
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VYBRANÉ PRODUKTY

BONDEX Decking Oil
Ochranný syntetický napouštěcí olej na 
terasy: 
1. Obnovuje přírodní vzhled dřevěných 

povrchů. 
2. Má mimořádně dlouhou trvanlivost. 
3. Vytváří vodoodpudivý efekt. 

 

BONDEX Extreme Decking Oil
Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní 
bázi s vysokou penetrační schopností: 
1. Dřevu dodává nádherný přirozený 

vzhled. 
2. Má dvojnásobnou trvanlivost ve srovná-

ní s běžnými oleji. 
3. Je odolný vůči UV záření, vodě a povětr-

nostním vlivům.  

BONDEX Preserve II
Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo: 
1. Chrání dřevo až 10 let proti dřevokazné-

mu hmyzu, hnilobě a zamodrání. 
2. Proniká hluboko do dřeva díky vynikají-

cím penetračním vlastnostem. 
3. Je vyroben na vodní bázi – je tedy ne-

hořlavý, bez zápachu a rychle schne. 
4. Obsahuje biocidy, používejte ho prosím 

vždy podle instrukcí na obale.
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OŠETŘENÍ DŘEVA LAZURY OLEJE LAKY VOSKY

PŘEHLED PRODUKTŮ
ZNAČKY BONDEX
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MILUJEME DŘEVO. 
A  PORADÍME VÁM!

Dřevo je opravdu výjimečný materiál. Přírodní, velmi příjemný a ne- 
uvěřitelně rozmanitý. Koneckonců existuje přes 100 000 různých druhů 
dřeva. Žádný z nich přitom není natolik univerzální, aby byl vhodný na 
všechno. Abyste obsáhli veškeré informace o dřevu a péči o něj, museli 
byste se tomuto materiálu věnovat na plný úvazek. Víme, že na to ale 
nemáte čas. A také víme, že chcete o dřevo v interiéru a exteriéru dobře 
pečovat. Proto jsme tu my. 

Milujeme dřevo a víme o něm vše od A do Z. Mimo jiné víme také 
to, jak ho dobře ochránit. Poradíme vám, jak přistupovat k měkkým 
i tvrdým dřevům, jak vybírat nátěrové materiály, které dřevu prospějí 
a které jeho kvalitu posunou ještě o několik pater výše. Zkrátka poradí-
me vám, abyste při péči o dřevo nikdy nesáhli vedle. 

Proto jsme pro vás spustili web www.milujemedrevo.cz. Kromě 
mnoha zajímavostí o dřevě tam najdete také manuál pro natírání, 
ve kterém krok za krokem přibližujeme šest různých projektů – od 
renovace oken a dveří přes obnovení dřevěné podlahy, natírání plotu 
či zahradního nábytku až po péči o dřevo v interiéru. Pokud se na něco 
takového chystáte, určitě si náš manuál z webu stáhněte. Praktické 
rady, které obsahuje, vám výrazně usnadní práci. A péče o dřevo pro 
vás bude opravdovou radostí. 

Navíc nás samozřejmě najdete i na Facebooku. Tipy ohledně dřeva 
a práce s ním, stejně jako odkazy na spoustu dalších zajímavostí o dře-
vě, hledejte na www.facebook.com/milujemedrevo. 

WEB PRO MILOVNÍKY DŘEVA

Tipy pro péči o dřevo, stejně jako různé zajímavosti o dřevu, najdete 
také na webové stránce www.milujemedrevo.cz. Až zjistíte, jak 
nejlépe dřevo ochránit a zda na něj použít barvu, lak, napouštědlo 
nebo lazuru, můžete si na webu také počíst o vzácných světových 
lesích, rekordmanech mezi stromy, dřevěných rozhlednách, dřevu 
vhodném pro uzení i topení v krbu, dřevěných špercích či o nábytku 
z dřevěných palet. 

Odebírejte náš newsletter a už vám nikdy nic neuteče

www.milujemedrevo.cz
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