
vaš partner pri izbiri pravega premaza



... LES NAM JE V NAVDIH ... 

Les je idealen material za gradnjo. Je lahek, enostaven
za delo, lahko dobavljiv itd. Stik z njim je prijeten, topel,
domač. 
Les poskrbi za moderen, trendovski izgled, hkrati pa
pomaga ohranjati slovensko tradicijo, ki les v gradnji
uporablja že dolgo časa.  

Če želimo ohraniti funckionalnost in estetiko lesa ga je
potrebno dobro zaščititi. 
S tem namenom v podjetju DO-RAL poskušamo najti
pravi premaz za vsakega uporabnika in vsako
namembnost.   

Barvajte z nami! 



LIGNOVIT PROTECT 
visoko transparentna zaščita za les 

Premazni sistem Lignovit Protect  daje lesu brezbarvni 

videz lesa, obenem pa ga dobro UV začiti. To dosežemo z

uporabo Lignovit IG Protect impregnacije in Lignovit Protect

Finish končnega premaza. Končni premaz je dobavljiv v

rahlem odtenku smreke in macesna, ki pomaga lesu, da

ohrani maksimalno naravni videz. V impregnacijo so dodani

posebni stabilizatorji lignina, ki poskrbi, da les iglavcev ne

potemni. Premaz temelji na nano tehnologiji, ki poskrbi za

dobro UV zaščito in vodoodbojnost. 

PREMAZI LIGNOVIT 

Družina Lignovit je zasnovana za profesionalno uporabo in
zaščito zunanjih lesenih konstrukcij. Lazure Lignovit
uporabljamo predvsem za lesene fasade hiš, zunanje vrtno
pohištvo, lesene ograje ter ostale lesene izdelke, ki so
izpostavljeni vremenskim vplivom. Produkti, ki predstavljajo
družino Lignovit so na vodni osnovi in ustvarijo tanek sloj na
površini – ki pa je ključen za vzdržljivost premaza zunaj.  



LIGNOVIT PLUS 
Transparentna lazura na vodni osnovi 

Lignovit Plus je transparenta, vodna lazura z visoko

vsebnostjo suhih snovi. Lazura ščit les pred UV žarki in

drugimi vremenskimi vplivi. Uporablja se za

premazovanje zunanjega lesa in je na voljo v vseh

transparentnih barvnih odtenkih. 

LIGNOVIT PLATIN 
Lazura za metalik efekt 

Lignovit Platin je vodna lazura, ki vsebuje posebne

pigmente, ki ustvarjajo metalik efekt lesa, hkrati pa

povečajo obstojnost premaza in odbojnost UV

svetlobe. Tehnologija Lignovit premazov zagotavlja

enostaven način nanosa, odlično zračnost in izjemno

odpornost na vremenske razmere. S premazom

Lignovit Platin boste vaši leseni fasadi dodali pridih

moderne gradnje. 



PREMAZI PULLEX 

Družina Pullex je zasnovana za uporabo
profesionalcev kot tudi "domačih mojstrov". Premazi
Pullex so idealni predvsem za prenovo že premazanih
lesenih fasad, zunanjega vrtnega pohištva, lesenih
ogra ter ostalih lesenih izdelkov, ki so izpostavljeni
vremenskim vplivom. Produkti Pullex so na osnovi
topil, so enostavni za nanašanje in se dobro vpijajo v
les, zaradi česar se premaz skozi čas ne bo začel
luščiti.  

PULLEX 3 v 1
Univerzalna mat lazura 3 v 1

Pullex 3 v 1 je univerzalni mat premaz, ki poleg barvne

lazure vsebuje tudi impregnacijo. zaradi tega je les

zaščiten pred glivami modrivkami, insekticidi in

dungicidi. Lazura vsebuje UV filtre, ki zagotavljajo  da

les ostane dolgo časa zaščiten pred vremenskimi

vplivi.



PULLEX PLUS LASURE 
Transparentna lazura za zaščito zunanjih površin

Pullex Plus-lasure je klasična lazura za les na osnovi

topil primerna za zunanjo zaščito lesa. Zaradi

vsebnosti suhih snovi in UV filtrov lazura zagotavlja

dobro zaščito pred zunanjimi vplivi. Lazura je na voljo v

različnih barvnih odtenkih (barvna karta).

PULLEX HOLZOL  
Specialno olje za les za zunanje površine

Pullex Holzöl je specialno olje z visoko vsebnostjo

suhih snovi na osnovi modificiranih vrst olj. Olje zelo

dobro penetrira v les ter vsebuje posebne UV-

absorberje. 

Uporablja se za premazovanje zunanjega lesa (lesene

hiše, balkoni, lesene fasade, ograje, ...). Poleg treh

osnovnih odtenkov (Farblos, Larche in Natur) se olje

lahko pigmentira tudi v široko paleto barvnih odtenkov.  
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