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BONDEX
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 
DECKING OIL

Objem

0,75 l

2,5 l

10–16 m2/l

24 hod.

Obnovuje a udržuje všechny druhy exteriérových dřev.
Využijete ho hlavně na terasy a dřevěné pochozí plochy 
z tvrdých a exotických dřev. Chrání a zesiluje kresbu 
dřeva, oceníte jeho vysokou penetrační schopnost a to, 
že vytváří vodoodpudivý film na povrchu dřeva. To vše 
zajišťuje extra dlouhou ochranu před povětrnostními 
vlivy. 

POPIS

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

Speciální syntetický napouštěcí olej 
na alkydové bázi.

Zajišťuje 
mimořádně 
dlouhou
trvanlivost

Obnovuje 
přírodní vzhled 
dřeva

Vytváří 
vodoodpudivý 
efekt 
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Speciální syntetický napouštěcí olej 
na alkydové bázi.

BONDEX EXTREME 
DECKING OIL

Objem

0,75 l

2,5 l

15 m2/l

24 hod.

Využijete ho na pochozí plochy zejména teras a dalších 
venkovních dřevěných ploch. Hodí se především pro 
tvrdá a exotická dřeva, na jejichž povrchu vytváří 
vodoodpudivý film, který poskytuje extra dlouhou 
ochranu proti povětrnostním vlivům, UV záření a pras-
kání. Slouží nejen k ochraně dřeva, ale také zesiluje 
jeho přirozenou kresbu. Ve srovnání s běžnými oleji má 
až dvojnásobnou trvanlivost. 

POPIS

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

Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní bázi.

Díky němu má 
dřevo nádherný 
přirozený vzhled

Odolný vůči UV 
záření, vodě 
i povětrnostním 
vlivům
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Zajišťuje dvojnásobnou 
trvanlivost dřeva 
ve srovnání s běžnými 
oleji



Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní bázi.

BONDEX 
EXOTIC OIL

Objem

0,75 l

2,5 l

7–12 m2/l

24 hod.

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 dřevěné povrchy, tak pro obnovu 
a oživení starých, zašlých a matných dřevěných prvků. 
Chrání povrch dřeva před vysušením a zároveň odpuzu-
je vodu a nečistoty. Výhodou je snadná aplikace i to, že 
proniká hluboko do struktury dřeva.

POPIS

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

Syntetický olej na exotické dřevo na bázi speciální 
směsi olejů.

Usnadňuje 
údržbu a čištění
povrchu dřeva

Je odolný 
vůči vodě 
i alkoholu 

Ideální 
napouštěcí olej 
pro zahradní 
nábytek
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Zajišťuje dvojnásobnou 
trvanlivost dřeva 
ve srovnání s běžnými 
oleji



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.)  


