
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA           12. Luty 2019 

(Kurz-PR)   

Czy można uzyskać nieco więcej efektu surowego 
drewna?   
Od oleju, poprzez lakier do mebli, aż po lakier parkietowy – OLI-LACKE konsekwentnie wprowadza 

nowe produkty z efektem surowego drewna. 

»OLI-NATURA SCANDIC-OIL« podąża w kierunku trendu niewidocznych powierzchni. 

Wodorozcieńczalny olej do drewna z efektem surowego drewna inspirowany jest skandynawskim 

stylem wykończenia wnętrz i łączy naturalny wygląd z ochroną powierzchni.  

Ci, którzy preferują zabezpieczanie powierzchni schodów lub mebli za pomocą powłoki ochronnej 

wybierają dwuskładnikowy lakier z efektem surowego drewna »OLI-AQUA NORDIC«. 

Wodorozcieńczalny lakier do natrysku nadaje nieożywiający charakter drewnu i niesamowity stopień 

połysku poniżej 5 stopni. W przypadku lakierowania podłóg drewnianych z efektem surowego 

drewna  zaleca się stosowanie  lakieru parkietowego - 2K »OLI-AQUA AUTHENTIC«. 

Przeznaczony jest do profesjonalnego nanoszenia wałkiem i zapewnia optymalną ochronę 

dwuskładnikowego lakieru wodorozcieńczalnego. Więcej informacji można znaleźć w broszurach 

produktów z kodami QR, które po zeskanowaniu prezentują filmy wideo z przebiegu aplikacji. 

 

 
Czy można uzyskać nieco więcej efektu surowego 
drewna? 
Dzięki »SCANDIC«, »NORDIC« i »AUTHENTIC« Oli Lacke konsekwentnie wprowadza efekt 
surowego drewna do mebli, schodów i parkietu. Więcej informacji można znaleźć w 
broszurach produktów z kodami QR, które po zeskanowaniu prezentują filmy wideo z 
aplikacji. 

Od oleju, poprzez lakier meblowy, aż po lakier do parkietu – dzięki »OLI-NATURA SCANDIC-OIL«,  

»OLI-AQUA NORDIC« i »OLI-AQUA AUTHENTIC  Oli Lacke  w 2019 roku oferuje paletę produktów 

z  efektem surowego drewna zgodnie z mottem "Wszystko z jednego źródła". Oferta ta umożliwia 



 

 

 

 

każdemu stolarzowi, producentowi mebli i parkieciarzowi realizację wszystkich oczekiwań Klientów 

na wysokim poziomie jakościowym. 

 »OLI-NATURA SCANDIC-OIL« wpisuje się w trend niewidocznego wykończenia powierzchni. 

Wodorozcieńczalny olej z efektem surowego drewna inspirowany jest skandynawskim stylem 

wykończenia wnętrz i łączy w sobie naturalny wygląd z ochroną powierzchni. Drewno wygląda jak 

świeżo wyszlifowane i niepoddane dalszej obróbce. Olej jest nanoszony wałkiem lub pędzlem i 

nadaje się do podłóg drewnianych, stopni schodów i powierzchni mebli. 

Ci, którzy preferują powłokę zabezpieczającą powierzchnie schodów lub mebli, wybierają 

dwuskładnikowy lakier z efektem surowego drewna »OLI-AQUA NORDIC 18.40«. 

Wodorozcieńczalny lakier do natrysku nadaje drewnu nieożywiający charakter i niesamowity stopień 

połysku na poziomie poniżej 5 stopni. Matowe wykończenie rozprasza światło, dodatkowo 

wzmacniając efekt matowy. 

W przypadku lakierowania podłóg drewnianych z efektem surowego drewna  zaleca się stosowanie 

lakieru 2K »OLI-AQUA AUTHENTIC«. Przeznaczony jest on do profesjonalnej aplikacji wałkiem i 

zapewnia optymalną ochronę dwuskładnikowego lakieru wodorozcieńczalnego. Dzięki swojemu 

naturalnemu wyglądowi i prawdziwej autentyczności, "AUTHENTIC" odbiera widowisko  wszystkim 

porównywalnym lakierom parkietowym. 

Nowe broszury zapewniają szybki przegląd asortymentu z efektem surowego drewna i zawierają 

szczegółowe informacje o produktach. Ponadto zawierają kody QR, które można łatwo odczytać za 

pomocą smartfonu lub tabletu i wyświetlić odpowiednie nagrania wideo z aplikacji. Filmy wideo są 

również dostępne na stronie www.oli-lacke.de/mediathek.  (sst_07022019) 

O firmie Oli Lacke GmbH 
Oli Lacke GmbH to rodzinny niemiecki producent lakierów nawierzchniowych do drewna i metalu z siedzibą w Lichtenau, w 

Saksonii. Produkty są stosowane na całym świecie przez odbiorców przemysłowych i rzemieślniczych. Oferta obejmuje dwie 

marki: Tradycyjna marka zakładu, OLI LACKE, cieszy się rosnącą popularnością, w szczególności dzięki przyjaznym dla 

środowiska lakierom na bazie wody. OLI NATURA to marka naturalnych olejów i wosków, która jest szczególnie ceniona 

przez znanych producentów mebli i desek podłogowych. Celem firmy jest oferowanie produktów najwyższej jakości, które 

stanowią punkt odniesienia w swojej  klasie. 

Kontakt Marketing 
Oli Lacke GmbH  

Sylke Schubert-Temmen 

Bahnhofstraße 22 

09244 Lichtenau 

T +49 (0) 37208 84 219 geschaeftsleitung@oli-lacke.de 

F +49 (0) 37208 84 382 www.oli-lacke.de 

http://www.oli-lacke.de/mediathek
mailto:geschaeftsleitung@oli-lacke.de
http://www.oli-lacke.de/


 

 

 

 

Zdjęcia: 

 

 
Tytuł: Czy to meble, schody czy parkiet - do każdego zastosowania nadaje się  nieożywiający i ultra-matowy olej lub lakier. 



 

 

 

 

 
Tytuł: Nasze broszury o produktach z kodami QR po zeskanowaniu prezentują filmy wideo z aplikacji. 


