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Profesionáli
v povrchovej úprave



Partner pre priemysel a remeselníkov
Rôznorodý produktový sortiment, inidividuálne poradenstvo a mimoriadny dôraz na výskum 
- navštívte nás na veľtrhu LIGNA 2019 a zažite autentickosť kompetencií Remmers na vlastnej 
koži. Dominovať budú najmä témy farieb a lakov na drevo, ako aj priemyselných lakov. 
Do popredia pritom kladieme viac ako kedykoľvek predtým produkty priateľské k životnému 
prostrediu, ktoré sú určené na profesionálnu remeselnú povrchovú úpravu dreva. Zároveň Vám 
predstavíme najnovšie technológie priemyselného zušľachtenia dreva. 

Zušľachtenie dreva priateľské k životnému prostrediu a inovatívne procesy
Povrchové úpravy pre nábytok, kuchyne, podlahy, interiérové dvere, 
ako aj pre vchodové dvere a drevené okná
Vodné laky s certifikátom IMO špeciálne určené do interiérov lodí
Inertné technológie a technológie Excimer: 
na dosiahnutie odolných povrchov v matnom prevedení ako aj vo vysokom lesku
digitálna reliéfna tlač: potlač štruktúrovaných povrchov

Trendy a technológie 
- povrchy budúcnosti.

Remmers na veľtrhu LIGNA 2019.
Mimoriadne hodnotné produktové riešenia a inovatívne technológie na dosiahnutie 
povrchov, ktorým patrí budúcnosť. Objavte najnovšie trendy v oblasti farieb a lakov 
pre priemyselné a remeselné spracovanie na veľtrhu LIGNA, ktorý sa bude konať 
od 27. do 31. mája 2019. Nájdete nás v stánku C 31 v hale 17, kde Vám ukážeme širokú 
paletu možností povrchovej úpravy na báze obnoviteľných surovín ako aj povrchové 
systémy na báze vody či rozpúšťadiel s účinnou ochranou pred UV žiarením. 
Zároveň Vám radi predstavíme rozsiahly poradenský servis a technické možnosti 
kompetenčného strediska Remmers. Profesionáli v povrchovej úprave.

Najhorúcejšie témy LIGNA 2019
ekologicky brilantná produktová línia [eco]
Induline LW-722 [eco] pre drevohliníkové okná
Prirodzené laky v "naturefekte" na báze vody Induline NW-740/05
Induline DW-601 Aqua Stopp
1- a 2-zložkové vodné laky
UV-technológie v matnom prevedení aj vo vysokom lesku
hybridný produkt HWS-112-Hartwachs-Siegel
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