
Ekologické nátery a nátery 
neškodné pre včely



Keďže vývoj, ako aj výroba prebiehajú  
v Nemecku, nesú naše výrobky označenie 
krajiny pôvodu “Vyrobené v Nemecku”. 

Produkty z rady Remmers [eco], ktoré sú 
označené týmto logom, sú testované na 
neškodnosť pre včely. 

Predovšetkým produkty pre použitie v in-
teriéri spĺňajú kritériá testu nemeckého 
výboru pre hodnotenie stavebných výrob- 
kov [AgBB] (nízky obsah VOC). 

Produkty, ktoré môžu prísť do priameho 
kontaktu s potravinami, spĺňajú požia-
davky na bezpečnosť potravín.

Produkty z rady Remmers [eco], ktoré majú 
lepšiu odolnosť proti šmyku, “R9” označuje 
napr. nízky koeficient statického trenia a od-
porúča sa pre bežné použitie. Vyššie hodno-
ty “R” označujú lepšiu odolnosť proti šmyku. 

Výrobky označené týmto logom boli te-
stované na obsah nebezpečných látok 
podľa DIN-EN 71-3 a spĺňajú prísne kri-
tériá pre bezpečnosť hračiek. 

Remmers [eco] produkty sú vegánske. 
Produkty neobsahujú žiadne zložky živo- 
číšneho pôvodu. 

Označenie EU Ecolabel označuje výrobky 
a služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému 
prostrediu. Pre udelenie tejto ochrannej 
známky musia výrobky spĺňať náročné 
kritériá a byť dostupné na trhoch EU.



Chceš urobiť niečo dobré pre drevo používané v tvojej 
záhrade a zároveň chrániť včielky, ktoré sa tam pohybujú? 
Potom si u nás správne! 

S našou radou [eco] produktov sme vyvinuli ekologické farby, 
lazúry a oleje, ktoré majú významnú úlohu v oblasti ochrany ži-
votného prostredia a šetrného využívania cenných zdrojov. Ne-
chaj sa prekvapiť vynikajúcimi výsledkami tejto produktovej rady 
v oblasti povrchovej úpravy dreva! Táto kombinácia je skutočne 
jedinečná. A čo nás naozaj teší? Niektoré z našich produktov še-
trných k životnému prostrediu boli kladne hodnotené aj v ana-
lýzach nezávislých skúšobných inštitúcií. To nám všetkým dáva 
príležitosť vedome a aktívne sa podieľať na ochrane včiel a ich 
medu pri zušľachťovaní dreva v záhrade alebo na terase.

Ako výrobca produktov pre povrchovú úpravu dreva cítime 
osobnú zodpovednosť za prírodu a ľudí, ktorí s týmito produktmi 
pracujú. Značka Remmers [eco] dáva tejto zodpovednosti oso-
bitý výraz. Všetky produkty v tejto rozmanitej rade majú za cieľ 
ponúknuť ekologicky brilantné riešenia na najvyššej úrovni -  
a to bez straty kvality. Sú založené na vysokom podiele obnovi-
teľných surovín a ako potvrdzuje aj certifikácia, na zníženom ob-
sahu VOC, nízkych emisiách, sú vegánske a bezpečné pre kontakt  
s potravinami.

Nasledujúce produkty z rady Remmers [eco] boli oficiálne ozna-
čené ako neškodné pre včely, a sú preto ideálne pre použitie  
v každej záhrade.

 � Olejová lazúra [eco]

 � Olejová krycia farba [eco]

 � Terasový olej [eco]

 � Patinovací olej [eco]

Či už chceš do svojho zeleného raja vniesť farbu, či ochrániť terasu 
a záhradný nábytok pred vplyvmi poveternosti, alebo dať dreve-
ným prvkom ušľachtilú patinu, tieto štyri produkty ťa presvedčia 
nielen svojou kvalitou, ale aj bezpečnosťou, takže aj keď sa oše-
treného dreva dotkne včielka svojim sosáčikom, nič sa jej nestane. 

Bee [eco] friendly - s Remmers [eco] 



Olejová lazúra [eco] 

Olejová krycia farba [eco]

DUB SVETLÝ
EICHE HELL

MAHAGÓN
MAHAGONI

BOROVICA
KIEFER

PALISANDER
PALISANDER

PÍNIA/SMREKOVEC
PINIE/LÄRCHE

ORECH
NUSSBAUM

BIELA*
WEISS 

STRIEBORNÁ SIVÁ
SILBERGRAU

BEZFAREBNÁ*
FARBLOS

TÍK
TEAK

Strednovrstvá olejová lazúra na vod-
nej báze z obnoviteľných surovín

Vodou riediteľná krycia farba na báze
obnoviteľných surovín

Odtiene:

pred použitím
dobre

premiešajte!

pred použitím
dobre

premiešajte!

neodkvapkáva

do 
interiéru 

i exteriéru

do 
interiéru 

i exteriéru

na báze  
vody

na báze  
vody

lazúrovacia/
matná

krycia/ 
matná

ČIERNA
TIEFSCHWARZ

ŠKANDIN. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

SVETLOSIVÁ
LICHTGRAU

TABAKOVÁ HNEDÁ
TABAKBRAUN

JEDĽOVÁ ZELENÁ
TANNENGRÜN

BIELA
WEISS 

ANTRACITOVÁ SIVÁ
ANTHRAZITGRAU

KRÉMOVÁ BIELA
CREMEWEISS

OKENNÁ SIVÁ
FENSTERGRAU

ORECHOVO HNEDÁ
NUSSBRAUN

HOLUBIA MODRÁ
TAUBENBLAU 

BAZALTOVÁ SIVÁ
BASALTGRAU

ČERVENOHNEDÁ
ROTBRAUN 

Odtiene:

Bee [eco] friendly - s Remmers [eco] 

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.



Olejová lazura [eco] 

Patinovací olej [eco]

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

PINIE/MODŘÍN
PINIE/LÄRCHE

TEAK
TEAK

Středněvrstvá olejová lazura na vodní  
bázi z obnovitelných surovin

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy na vodnej báze
z obnoviteľných surovín v štýlových sivých odtieňoch

Odtiene:

pred použitím
dobre

premiešajte!

po 4 hod. 
pretierateľný

do  
exteriéru

na báze  
vody

lazúrovací/
matný

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

Odtiene:

Terasový olej [eco] 

DUGLASKA
DOUGLASIE

BEZFAREBNÝ*
FARBLOS

SMREKOVEC
LÄRCHE

BANGKIRAI
BANGKIRAI

TÍK
TEAK

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy
na vodnej báze z obnoviteľných surovín

pred použitím
dobre

premiešajte!

po 4 hod. 
pretierateľný

do 
exteriéru

na báze  
vody

lazúrovací/
matný

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

TEAK
TEAK

STRIEBORNÁ SIVÁ
SILBERGRAU

PATINOVÁ SIVÁ
PLATINGRAU

GRAFITOVÁ SIVÁ
GRAPHITGRAU



Bez emisií,  
na báze obnoviteľných surovín 

Značka Remmers [eco] zosobňuje zvnútra aj navonok zodpo-
vedný prístup k zdrojom, ľuďom i prírode. Produkty označené 
týmto znakom môžete nájsť v sortimente Remmers. Majú znížený 
obsah VOC, nízke emisie a sú z veľkej časti vyrobené z obnovi-
teľných surovín. 

Remmers [eco] je symbolom pre moderné, na budúcnosť orien-
tované a udržateľné kroky a je spojený so všetkými firemnými 
procesmi, od produktového manažmentu cez výrobu, nákup, vý-
skum a vývoj, až po logistiku a predaj. 

Recyklovateľný obal

Znak európskej iniciatívy „Metal 
recycles forever“ označuje recy-
klovateľnosť a tým i ekologickú 
udržateľnosť obalov, v ktorých 
je distribuovaná produktová 
rada Remmers [eco].

Olej na pracovné dosky [eco]

Na báze obnoviteľných surovín,
s atestom pre kontakt s potravinami

Odtiene:

do 
interiéru

lazúrovací/
matný

TEAK
TEAK

BEZFAREBNÝ
FARBLOS

PRIRODZ. VZHĽAD
NATUREFFEKT



Olejová lazura [eco] 

Emulzia na starostlivosť  
o olejované povrchy [eco]

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

PINIE/MODŘÍN
PINIE/LÄRCHE

PINIE/MODŘÍN
PINIE/LÄRCHE

TEAK
TEAK

Prostriedok na ošetrovanie olejovaných  
a voskovaných podláh a schodov

Odtiene:

pred použitím
dobre

premiešajte!

i pre korok

do 
interiéru

lazúrovací/
matný

Prostriedok na údržbu drevených a korko-
vých podláh, ktorý vytvára ochranný film  
z vysoko hodnotných voskov a tým ochra-
ňuje povrchy pred predčasným opotrebo-
vaním. Drevenú podlahu nikdy nezmáčajte, 
môžu  vzniknúť škody napučaním dreva. 
Nikdy nenechávajte ležať vlhké handričky 
na drevenom povrchu, zabránite tým vzniku 
škvŕn. Po zaschnutí môžete podlahu preleš-
tiť. Produkt používajte na plochách, ktoré už 
boli ošetrené napr. Tvrdým voskovým olejom 
PREMIUM, HSO-118 [eco], HWS - 112, či Tvrdým 
voskovým olejom [eco].

Tvrdý voskový olej [eco] 

INTENZÍVNA BIELA
INTENSIV-WEISS

DUB SVETLÝ
EICHE HELL

BEZFAREBNÝ
FARBLOS

EBENOVÉ DREVO
EBENHOLZ

ORECH
NUSSBAUM

STRIEBORNÁ SIVÁ
SILBERGRAU

TÍK
TEAK

Na podlahy a nábytok na báze
obnoviteľných surovín

do 
interiéru

na báze  
vody

stačí pridať 
do vody
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