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ADLER ŠKOLENIA 2023
O CH R A N A  D RE VA
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INFORMÁCIE

PRIHLÁŠKA 
Na školenia v SR sa môžete zaregistrovať:
• online na www.adler.sk/skolenia
• e-mailom na adrese marketing@adler.sk
• telefonicky +421 903 285 477
• alebo priamo u svojho obchodného zástupcu ADLER

Na školenia v ČR sa môžete zaregistrovať:
•  online na www.lakyadler.cz/seminare
•  e-mailom na adrese marketing@adlercesko.cz
•  telefonicky +420 606 065 378
•  alebo priamo u svojho obchodného zástupcu ADLER

POPLATKY, FAKTURÁCIA

SK:  Registračný poplatok 20 € uhraďte na účet IBAN: 
SK08 1111 0000 0066 0610 8048

CZ:  Registračný poplatok 500 Kč uhraďte na účet číslo: 
1002669570/2700

STORNO PODMIENKY

Storno do 10 dní pred konaním seminára je bezplatné,  
za neskoršie zrušenie bude účtovaný celý poplatok za seminár. 
Prosíme o pochopenie.

V prípade zrušenia seminára z dôvodu nedostatočného počtu 
účastníkov, choroby školiteľa, vyššej moci (Covid-19)  
alebo iných nepredvídateľných udalostí, nevzniká nárok  
na realizáciu akcie. V takom prípade budú už prevedené  
poplatky za seminár vrátené.

ČASY ŠKOLENIA

Školenia začínajú obvykle o 8 hodine a trvajú približne  
do 15 hodiny.

MIESTA ŠKOLENIA

A:  Troubsko - Jihlavská 770/27 
B:  Praha - Suchdol, Kamýcka 129 - Česká zemědělská 

univerzita v Prahe, Fakulta lesnícka a drevárska,
C: Prievidza - Montážna 3

POČET ÚČASTNÍKOV

Tak, aby každý účastník seminára získal čo najviac priestoru 
a prínos z našich akcií, musíme obmedziť počet účastníkov. 
Neváhajte teda a prihláste sa na školenie včas. Pokiaľ máte 
záujem o individuálne školenia, kontaktujte, prosím, svojho 
obchodného zástupcu.

POTVRDENIE ÚČASTI

Každý účastník dostane po úspešnom absolvovaní školenia 
jemu osobne vystavený záverečný certifikát ADLER.

Radi by sme vás UPOZORNILI, že v rámci našich tlačových  
a PR aj marketingových aktivít pravidelne podávame správy  
o našich školeniach a v prípade potreby aj vytvárame  
a zverejňujeme fotografie z našich školení a ich účastníkov.

SME TU PRE VAŠE OTÁZKY!

Pokiaľ potrebujete viac informácií o školeniach, 
kontaktujte nás, prosím:

Školenia SK:

MÁRIA DÁVIDOVÁ

Asistentka marketingu a predaja
Tel. +421 903 285 477
maria.davidova@adler.sk 

Školenia CZ: 

KATEŘINA KOŤAROVÁ

Marketing a zákaznícky servis
Tel. +420 606 065 378
katerina.kotarova@adlercesko.cz
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ÚVODNÉ INFORMÁCIE 2 
  

ŠKOLENIA

  
1   Bezpečný prechod na vodouriediteľné produkty alebo Koniec rozpúšťadlových lakov 4

2   Príprava povrchov a aplikácia povrchovej úpravy na okná a dvere 5

3   Drevostavby – ochrana dreva v exteriéri a interiéri 6

4   Striekacia technika: zmiešavacie zariadenia 2K 7

REGISTRAČNÝ FORMULÁR 8

PRÍSLUŠENSTVO  9

PREHĽAD ŠKOLENÍ

ZOSTAVTE SI 

ŠKOLENIA PODĽA  
VAŠICH POTRIEB!
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OBSAH Predstavenie filozofie ADLER vodouriediteľných farieb a lakov.
 V čom sa vodouriediteľné materiály líšia od rozpúšťadlových.
 Výhody moderných vodouriediteľných materiálov.
 Ako jednoducho nahradiť rozpúšťadlové materiály vodouriediteľnými.
 Ochrana zdravia pri aplikácii.
 Predstavenie vodouriediteľných materiálov ADLER.

 Praktické ukážky.

 Priestor na otázky počas celého školenia.

URČENÉ PRE Výrobcovia nábytku | Stolári

ŠKOLITEĽ Ivan Mühlfait  |  Tomáš Vlach  |  Marián Žiška

TERMÍNY 11. 1. 2023 Brno  (CZ)
 18. 1. 2023  Praha  (CZ) 
    8. 2. 2023 Prievidza  (SK) 

CENA Školenia sú ponúkané zadarmo.
 Registračný poplatok je 20 €/500 Kč za jednu osobu vrát. DPH.
 Po absolvovaní školenia vám bude rezervačný poplatok vrátený.
 Registračný poplatok uhraďte na účet číslo:
 SK08 1111 0000 0066 0610 8048  

alebo za školenia v CZ na účet: 1002669570/2700.

BEZPEČNÝ PRECHOD NA VODOURIEDITEĽNÉ PRODUKTY  
ALEBO KONIEC ROZPÚŠŤADLOVÝCH LAKOV

Školenie

1

Ako to vyzerá v praxi!
Video Bluefin Terra-Diamond 
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Školenie

2
PRÍPRAVA POVRCHOV
A APLIKÁCIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY NA OKNÁ A DVERE

OBSAH Vplyv prípravy povrchu na konečný výsledok povrchovej úpravy.
 Príprava podkladu – kalibrácia, vodovanie, brúsenie dreva.
 Možnosti brúsenia – stroje, brúsky.
 Dôležitosť ostrých nástrojov a brúsiva.
 TOP systém Aquawood Diamond.
 Systém Aquawood Ligno+ pre prirodzený vzhľad drevených okien.
 Systém Aquawood Nativa na drevohliníkové okná.

 Praktické ukážky.

 Priestor na otázky počas celého školenia.

URČENÉ PRE Výrobcovia okien

ŠKOLITEĽ David Kalvach | Petr Tůma | Július Šlajferčík

TERMÍNY 10. 1. 2023 Brno  (CZ)
 17. 1. 2023 Praha  (CZ) 
 25. 1. 2023 Prievidza  (SK)

CENA Školenia sú ponúkané zadarmo.
 Registračný poplatok je 20 €/500 Kč za jednu osobu vrát. DPH.
 Po absolvovaní školenia vám bude rezervačný poplatok vrátený.
 Registračný poplatok uhraďte na účet číslo:
 SK08 1111 0000 0066 0610 8048  

alebo za školenia v CZ na účet: 1002669570/2700.

Ako to vyzerá v praxi!
Video Povrchová úprava máčaním
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DREVOSTAVBY: 
OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI A INTERIÉRI

OBSAH Nové trendy v oblasti drevostavieb.
 Zoznámenie sa s modernými vodouriediteľnými povrchovými úpravami 
 s dlhotrvajúcou ochranou a dlhou dobou údržby.
 Nové trendy vo fasádach, predstavenie inovatívneho systému bezúdržbových fasád.
 Možnosti povrchovej úpravy dreva v interiéri s ohľadom na celkovú zladenosť (okná,
 dvere, drevené podlahy, nábytok).
 Ukážka vzoriek a odtieňov.
 Možnosti údržby drevostavieb (pre interiér aj exteriér).
 Systémy na ochranu dreva v exteriéri.
 Údržba a renovácia drevených prvkov.
 
 Prakticke ukážky.
 
 Priestor na otázky počas celého školenia.

URČENÉ PRE Výrobcovia drevostavieb

ŠKOLITEĽ Oldřich Kubiš  |  Jan Bauchner  |  Vladimír Mašlár

TERMÍNY 13. 3. 2023 Prievidza  (SK)
   4. 4. 2023 Brno  (CZ) 

12. 4. 2023 Praha  (CZ) 
 

CENA Školenia sú ponúkané zadarmo.
 Registračný poplatok je 20 €/500 Kč za jednu osobu vrát. DPH.
 Po absolvovaní školenia vám bude rezervačný poplatok vrátený.
 Registračný poplatok uhraďte na účet číslo:
 SK08 1111 0000 0066 0610 8048  

alebo za školenia v CZ na účet: 1002669570/2700.

Školenie

3© Volker Wortmeyer
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Školenie
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OBSAH Teoretická časť:
  Čo to je 2K striekací systém, na čo slúži a ako funguje.
  Výhody a ekonomické vyjadrenie úspor.
  Pomenovanie zmiešavacieho procesu.
  Teoretická ukážka možností využitia v reálnom procese.
  (referencie reálnych zákazníkov, napr. Slavona atď.).

 Praktická časť:
  Zoznámenie s 2K zariadením, obsluha, preplachy aj ukážky lakovania.
  Systém na okná Aquawood Diamond
  (Aquawood Diamond-Sealer D; Aquawood Diamond-Top D).
  Systém do interiéru Bluefin Pigmores 4in1
  (Bluefin Isospeed 2K, Bluefin Pigmores 4in1).

 Priestor na otázky počas celého školenia. 

URČENÉ PRE Lakovači | Výrobcovia okien | Výrobcovia nábytku

ŠKOLITEĽ Roman Skoupý  |  Ondrej Šimo
 

TERMÍNY 28. 3. 2023    Brno  (CZ) 
20. 4. 2023    Prievidza  (SK) 

 
CENA Školenia sú ponúkané zadarmo.
 Registračný poplatok je 20 €/500 Kč za jednu osobu vrát. DPH.
 Po absolvovaní školenia vám bude rezervačný poplatok vrátený.
 Registračný poplatok uhraďte na účet číslo:
 SK08 1111 0000 0066 0610 8048  

alebo za školenia v CZ na účet: 1002669570/2700.

STRIEKACIA TECHNIKA:
ZMIEŠAVACIE ZARIADENIA 2K

Ako to vyzerá v praxi!
Aplikácia Aquawood Diamond

v spoločnosti Slavona
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REGISTRUJTE SA HNEĎ!

Radi by sme vás UPOZORNILI, že v rámci našich tlačových a PR aj marketingových aktivít pravidelne podávame správy 

o našich školeniach a v prípade potreby taktiež vytvárame a zverejňujeme fotografie z našich školení a ich účastníkov.

www.adler.sk

Tešíme sa na vašu online registráciu.

Na školenia v SR sa môžete zaregistrovať:
• online na www.adler.sk/skolenia
• e-mailom na adrese marketing@adler.sk
• telefonicky +421 903 285 477 
• alebo priamo u svojho obchodného  

zástupcu ADLER.

Na školenia v ČR sa môžete zaregistrovať:
• online na www.lakyadler.cz/seminare
• e-mailom na adrese marketing@adlercesko.cz
• telefonicky +420 606 065 378 
• alebo priamo u svojho obchodného  

zástupcu ADLER.

Online-REGISTRÁCIA

SK                 CZ



9

VIAC SORTIMENTU. VIAC SLUŽIEB. Od striekacích prístrojov, brúsiv, leštiacich prostriedkov, tmelov, aplikačných

prístrojov a pracovných odevov až po produkty na opravu a údržbu: u nás nájdu profesionáli všetko, čo potre-

bujú pre svoju každodennú prácu – a samozrejme v tej najlepšej kvalite ADLER!

ADLER PRÍSLUŠENSTVO

* Podrobné informácie o vhodných ochranných pomôckach nájdete v karte bezpečnostných údajov spracovávaného produktu.

Striekacia pištoľ vyvíja prídavný tlak v materiálovej nádobke, aby jemne rozprášila

obzvlášť materiály s vyššou viskozitou. Regulátor tlaku umožňuje presné nastavenie

tlaku v nádobke, v závislosti na viskozite farby. Robustný a ergonomický dizajn zaisťuje

veľmi dobrý pracovný komfort. Nádobku na materiál s prídavnou vzduchovou hadicou

s Ø 4 mm je možné veľmi ľahko vyčistiť. K dispozícii s tryskou 1,8 mm.

STRIEKACIA PIŠTOĽ FPRO G GSP

Viskozita materiálu
podľa DIN 4

Nádobka 
ID trysky 

v mm
Šírka striekaného 

prúdu
< 15 s

PEHD 0,6 l
1,4

20 – 30 cm
15 – 30 s

1,8
2,2

ID trysky Obj. č. Balenie
1,8 mm 962700030001 1 kus

Kompaktné a výkonné striekacie zariadenie je vyrobené výhradne z nerezovej ocele a je preto

veľmi robustné. Vďaka chrómovaným dvojitým piestom, ventilovým guľôčkám a doštičkám

zariadenie ponúka dlhú životnosť. Striekacia pištoľ v eloxovanej čiernej farbe sa vďaka svojej

ergonómii veľmi dobre drží a zároveň umožňuje dosiahnuť vynikajúcu kvalitu povrchu. Vďaka

optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa dosahuje veľmi jemné rozprášenie a vzniká extrémne

málo hmly z materiálu. Filter je možné vymeniť bez použitia náradia. Oblasť použitia: všetky laky

na báze vody a rozpúšťadiel. Rozsah dodávky: nerezové piestové čerpadlo 33:1 na hliníkovom

stojane. Súprava mäkkých hadíc s dĺžkou 7,5 m, striekacia pištoľ čierno eloxovaná, rozprašovacia

trysková hlava s otvorom 0,33 mm a uhlom rozstreku 50°, s ručne odnímateľným filtrom

a otočným kĺbom, separačným prostriedkom, zemniacim káblom a návodom na obsluhu.

STRIEKACIE ZARIADENIE AIRCOMBI

Označenie Montáž Obj. č. Balenie
sada s pevným

nasávaním (310 SL)

hliníkový stojan 941100030017

1 sada

montáž na stenu 941100030027
sada s nádobkou

s objemom 6 l (320 SL)

hliníkový stojan 941100030117
montáž na stenu 941100030127

sada s flexibilným
nasávaním (330 SL)

hliníkový stojan 941100030217
montáž na stenu 941100030227

Vysokokvalitný filter špeciálne na filtráciu častíc 

vodouriediteľných lako v striekacích kabínach. Plošný 

filter zaručuje vysoký stupeň filtrácie pri súčasne nízkej 

strate tlaku. Umožňujú to obzvlášť jemné, veľmi elastické

sklenené vlákna. Rozmery: 1 m x 20 m.

PLOŠNÝ FILTER PRE VODOURIEDITEĽNÉ LAKY
✓   vysoký stupeň filtrácie (účinná ochrana 

motorov a výfukových potrubí)
✓  vysoká kapacita a dlhá životnosť
✓   šetrenie nákladov na energiu vďaka 

vysokej vnútornej stabilite

Veľkosť Obj. č. Balenie
20 m x 1 m 9635801 1 rolka
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Súprava slúži na úpravu znečistenej vody vzniknutej

pri čistení aplikačných zariadení alebo polievacích

kabín pre odbornú likvidáciu do kanalizácie. Pridaním

flokulačného prostriedku a miešaním koagulačnou

tyčou sa nečistoty vyzrážajú a vysedimentujú a následne

je možné ich odfiltrovať.

OBSAH   • 2 x 30 l plastové nádoby 

• 1 nadstavec z dierovaného plechu s oporným trojuholníkom 

• 10x rúno z hrubých filtračných vlákien (jemné filtračné vrecko) 

• 1x jemný filter (hrubé filtračné vrecko) 

• 25 kg flokulačný prostriedok 

• 1 pneumatická koagulačná tyč

KOAGULAČNÁ SADA NA ÚPRAVU VODY
✓   jednoduché použitie
✓   nízke investičné náklady – 

vysoká účinnosť
✓  šetrí miesto

Označenie Obj. č. Balenie
kompletná sada 941600030017 1 sada

jemný filter 941600030117 1 kus
rúno z hrubých filtr. vlákien 941600030217 10 kusov

flokulačný prostriedok 941600030301 25 kg

Štetce série Aquamaxx sú ideálne pre vodouriediteľné

farby a laky. Sú zladené s novými typmi farieb

a technikami lakovania a poskytujú dokonalý výsledok.

Štetce sú vybavené ergonomickou drevenou rukoväťou

a exkluzívnym polyesterovým vláknom. K dispozícii

v šírke 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm.

AQUAMAXX PLUS
✓   na farby a laky na vodnej báze
✓   vysoká elasticita, rozmerovo 

stabilné, hladké štetiny
✓   vynikajúca absorpcia farieb 

s rovnomerným nánosom farieb
✓ unikátna jednotná optika nánosu
✓ odolný

Veľkosť Obj. č. Balenie
40 mm 950800030011

1 kus60 mm 950800030111
100 x 30 mm 950800030211

ADLER AQUA-CLEANER
Čistiaci roztok s dobrou rozpúšťacou schopnosťou

na zaschnuté zvyšky vodouriediteľných lakov. Aqua-

Cleaner sa mieša v pomere 1:1 s vodou na čistenie 

striekacích zariadení a na priemyselné čistenie 

aplikačných zariadení a dopravných pásov.

✓   oblasti použitia: čistenie aplikačných zariadení, 
striekacích zariadení, automatických striekacích strojov 
a dopravných pásov

✓   do roztoku Aqua-Cleaner zriedeného vodou je možné  
na krátku dobu vložiť menšie nerezové náradie

Obj. č. Balenie
80080 10 l, 25 l

ADLER.SK

VIAC  
NA WEBE

KOMPLETNÁ PONUKA ONLINE!
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Pred viac ako 80 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky

ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov.

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké:

naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu

dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.

youtube.com – Adler Slovensko s.r.o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

ADLER.SK

ADLER Česko s.r.o.  ·  Jihlavská 770/27  ·  CZ - 664 41 Troubsko 

T. +420 731 725 957  ·  E: info@adlercesko.cz 

www.adlercesko.cz

facebook.com/adlercesko  ·  instagram.com/adler_barvy

ADLER Slovensko s.r.o.  ·  Montážna 3  ·  SK-971 01 Prievidza

T. +421 46 5199 621  ·  E: info@adler.sk

www.adler.sk

facebook.com/adlersk  ·  instagram.com/adler_slovensko 1
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