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POSTUP PRÁCE V TROCH
JEDNODUCHÝCH KROKOCH

Ľudia, ktorí okná kupujú,
najčastejšie hľadajú jednoduchosť,
bezúdržbovosť a dlhú životnosť. Toto sú
aj časté dôvody, prečo sa nerozhodnú pre
drevené okná. So systémom HighRes® sú
dnes všetky tieto obmedzenia minulosťou.

1. Impregnačný základ

pre ihličnaté dreviny: TIG HighRes® FJ
pre listnaté dreviny: TIG HighRes® U
(TIG = impregnácia máčaním)
aplikácia: máčaním alebo polievaním

V posledných rokoch boli vývojoví pracovníci
firmy ADLER zamestnaní hľadaním a vývojom
produktov, ktoré môžu ponúknuť viac. Tak sa
zrodil HighRes®, ktorý v sebe spája jedinečné
technológie uplatňujúce najnovšie poznatky
vedy a techniky. Technológia, ktorá priniesla
na trh aj povrchovú úpravu okien, vyhráva
boj s časom.

VÝHODY SYSTÉMU HighRes®
• Perfektný vzhľad Vašich okien
s maximálnou ochranou
• Garantovaných 10 rokov aj bez údržby
• Jednoducho a nenáročne
• Vaša nová marketingová stratégia

GARANTOVANÝCH 10 ROKOV
AJ BEZ ÚDRŽBY
• Garancia 10 ročnej záruky pri dodržaní štandardných a uznávaných postupov pri výrobe
okien a povrchovej úprave. Bez ďalších podmienok a zbytočnej administrácie
• Podmienkou záruky nie je pravidelné ošetrovanie Setom na ošetrovanie a údržbu okien!

JEDNODUCHO A NENÁROČNE
• Úplne identický 3 krokový technologický
postup ako pri Generácií 3
• Bez akýchkoľvek zvýšených nárokov
na spracovateľnosť

► Maximálna biocídna ochrana pre Vaše okná

bez akejkoľvek potreby predzákladu.

2. Medzivrstva

PRE PERFEKTNÝ VZHĽAD VAŠICH OKIEN
S MAXIMÁLNOU OCHRANOU
• Výborná UV ochrana pri všetkých
farebných odtieňoch
• Rovnofarebnosť a svetlostálosť povrchov
• Vysoká pružnosť
• Výborná ochrana proti škodcom
• Vysoká ochrana voči mechanickému
poškodeniu
• Optimálna priľnavosť
• Výborná odolnosť voči vode ale napriek
tomu výborná paropriepustnosť

Intermedio HighRes® MF máčacie
pre dosiahnutie plnivejších plôch:
Intermedio HighRes® HF máčacie
aplikácia: máčaním, polievaním
pre aplikáciu striekaním:
Intermedio HighRes® striekacie
► Nové zloženie umožňuje optimálnu

ochranu voči tečúcej vode a na druhej
strane vysokú p
 aropriepustnosť.
Slúži na zaizolovanie výrobku kol dokola.

3. Vrchná lazúra

DSL HighRes®
aplikácia: striekaním
► Vynikajúca odolnosť voči poveternosti

a UV žiareniu.

VAŠA NOVÁ MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
• Porovnateľná životnosť s inými oknami
• Doprajte zákazníkom, aby sa z krásy
drevených okien tešili viac než 10 rokov
• Dajte im na výber : 10 ročná záruka aj bez
ošetrovania náteru alebo s ošetrovaním ešte
zvýšená životnosť
• Ošetrovanie okien Setom na ošetrovanie a
údržbu okien už nie je podmienkou záruky!

Zaujíma Vás niečo viac o systéme HighRes®
a 10 ročnej záruke? Kontaktujte nás! K dispozícii
je vám obchodno – technický tím skúsených ľudí,
ktorým záleží na naozaj kvalitných drevených
oknách a spokojných zákazníkoch. Aby sa z nich
ľudia mohli tešiť dlhé desaťročia. Pomôžte nám
prinavrátiť dreveným oknám svoje prvenstvo na
stavebnom trhu, ktoré si bezpochyby zaslúžia.

