
72 m²

AKCE 

Ta nejlepší ochrana pro Vaše terasové dřevo je od

Jednoduchá aplikace

Obsah 2,5 l stačí na 60 m² 
hladkého povrchu 
při 1 nátěru  (30 m² 

při 2 nátěrech)

Obsah 3 l stačí na 72 m² 
hladkého povrchu 
při 1 nátěru 
(36 m² při 2 nátěrech)

Upozornění: Vroubkované (drážkované) dřevo nasákne vzhledem ke struktuře povrchu více výrobku.

60 m2 72 m2

009 Modřín olej přírodně tónovaný

Dřevěné terasy 
potřebují kvalitní péči

Poskytněte dřevu přírodní nátěr z čistě rostlinných surovin, který vytvoří ochranu proti UV záření, 
odolává celoročně povětrnostním vlivům, nepraská, neodlupuje se a to při zachování příjemného 
vzhledu Vašeho dřeva. OSMO nátěry navíc umožňují dřevu dýchat, což má mimořádně dobrý vliv 
na minimalizaci rozměrových změn, snižují bobtnání a smršťování dřeva.

v balení 

3 l 
za cenu 2,5 l 

 = 20 % 
nátěru ZDARMA!

Sibiřský modřín hrubá drážka Sibiřský modřín, jemná drážka

OSMO Terasový olej č. 009 Modřín

balení 2,5 l balení 3 l

1992 Kč 1992 Kč

009 Modřín olej přírodně tónovaný

balení 2,5l balení 3l

1992 Kč 1992 Kč

Obsah 3 l stačí na 72 m² 
hladkého povrchu  
při 1 nátěru  
(36 m² při 2 nátěrech)

Obsah 2,5 l stačí na 60 m² 
hladkého povrchu  
při 1 nátěru  
(30 m² při 2 nátěrech)
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Poskytněte dřevu přírodní nátěr z čistě rostlinných surovin, který vytvoří ochranu proti UV záření, 
odolává celoročně povětrnostním vlivům, nepraská, neodlupuje se a to při zachování příjemného 
vzhledu Vašeho dřeva. OSMO nátěry navíc umožňují dřevu dýchat, což má mimořádně dobrý vliv 
na minimalizaci rozměrových změn, snižují bobtnání a smršťování dřeva.
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 = 20 % 
nátěru ZDARMA!
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balení 2,5 l balení 3 l

1992 Kč 1992 Kč

OSMO Terasový olej č. 009 Modřín

v balení  
3 l  
za cenu 2,5 l  
= 20 %  
natěru ZDARMA

Poskytněte dřevu přírodní nátěr z čistě rostlinných surovin, který vytvoří ochranu proti UV záření, 
odolává celoročně povětrnostním vlivům, nepraská, neodlupuje se a to při zachování příjemného 

vzhledu Vašeho dřeva. OSMO nátěry navíc umožňují dřevu dýchat,  
což má mimořádně dobrý vliv na minimalizaci rozměrových změn,  

snižují bobtnání a smršťování dřeva.


