
NaturalWhite
Imponująco niewidoczny. Jasny. Ekstremalnie matowy.

Perfekcyjny efekt surowego drewna
na podłodze olejowanej lub lakierowanej

dzięki nowej technologii NaturalWhite.



Imponująco niewidoczna ochrona podłogi drewnianej 
dzięki nowej technologii NaturalWhite.
 
Bardzo lubiane i na czasie są podłogi parkietowe o naturalnym wyglądzie surowego drewna. Inwestorzy budowlani świadomie i 
chętnie decydują się na świetny naturalny produkt jakim jest drewno i chcą ten czysty charakter drewna trwale zachować i pod-
kreślić.

Nowa technologia NaturalWhite firmy BergerSeidle oferuje tę możliwość w sposób perfekcyjny, niezależnie od tego, czy Klient 
życzy sobie podłogę lakierowaną czy olejowaną: oba warianty są możliwe! Inwestor może  zdecydować się na powierzchnię o 
otwartych porach jak i na powierzchnię lakierowaną, nie tracąc pożądanego charakteru jej wyglądu.

Przegląd zalet: 
 

• robi wrażenie surowego drewna

• dostępny w postaci lakieru, oleju i pielęgnacji olejowej

• przepięknie jasny i ekstremalnie matowy wygląd

• zredukowany efekt przyżółcenia 

• najwyższa odporność  

• wiele kombinacji stosowania Natural/White z innymi produktami

• zróżnicowana wielkość opakowań

Aqua-Seal® 2K-PU NaturalWhite – nowy lakier do parkietu! 
Aqua-Seal®2K-PU oferuje swoim nowym wariantem Natural-
White perfekcyjny efekt wykończenia, naturalny wygląd praw-
dziwego surowego drewna. Produkt jest ekstremalnie mato-
wy i  dzięki swojej formule zachowuje naturalny wygląd bez 
efektu wybarwienia. Dzięki temu powierzchnia do złudzenia 
przypomina surowe drewno, przy maksymalnej odporności i 
wytrzymałości typowej dla lakierów klasy premium - Aqua-Se-
al®2K-PU. Możliwe są również inne opcje wykończenia znane 
z praktyki stosowania Aqua-Seal®2K-PU. Natural/White jest 
szczególnie zalecany do jasnego drewna, takiego jak dąb, klon 
czy jesion. Przy ciemnym drewnie perfekcyjnym rozwiązaniem 

jest bardzo matowy 
Aqua-Seal®2K-PU „roy-
almat”, który bardzo 
dobrze zachowuje 
ciemny wygląd pod-
łogi. 

Aq u a - S e a l ® 2 K- P U 
NaturalWhite jest 
częścią nowej Natu-
ralWhite-Linie, któ-
ra oferuje wszystkie 
opcje dla zachowa-
nia jasnego wyglą-
du surowego drew-

na. Dostępny jest w praktycznych kombi-opakowaniach 
Berger-Seidle 5L + 0,5L. 

Classic BaseOil NaturalWhite – nowy olej do parkietu!
Classic BaseOil oferuje swoim nowym wariantem kolory-
stycznym NaturalWhite perfekcyjną impregnację olejową 
zgodnie z życzeniem otrzymania efektu prawdziwego suro-
wego drewna. Nawet fachowiec z trudem rozróżni surowe 
drewno od tego wariantu wykończenia. Kolor NaturalWhite 
pozwala na całkowite ominięcie typowego wzmocnienia wy-
glądu w wyniku impre-
gnacji olejowej. Znana 
już możliwość kom-
binacji olejów Classic 
BaseOil została zacho-
wana. Produkt ten jest 
szczególnie zalecany 
do jasnego drewna, ta-
kiego jak dąb, klon czy 
jesion. Dostępny jest w 
opakowaniach 0,125 L, 
1L i 5L.

Classic Pflegeöl Natu-
ralWhite – nowa pielę-
gnacja do powierzchni olejowanych!
Nowy wariant Classic Pflegeöl NaturalWhite oferuje perfekcyj-
nie dobraną pielęgnację powierzchni zaolejowanych Classic 
BaseOil NaturalWhite, w celu zachowania wyglądu surowego 
drewna. Produkt ten jest jak zwykle łatwy w użyciu i stanowi 
idealna pielęgnację pozwalającą zachować żądany wygląd 
podłogi. Produkt w tym wariancie jest oferowany w znanym 
1L-opakowaniu.

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55 17

/0
2 

D
es

ig
n:

 w
w

w
.c

ro
ss

cr
ea

tio
n.

de

Prosimy o zapoznanie się z opisami technicznymi oraz kartami charakterystyki wszystkich wprowadzonych produktów, dostęp-
nych u dystrybutorów:


