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HOBBY DOMOV
Máme pro vás skvělou zprávu: dřevo a kov můžete 
natřít až dvaceti tisíci odstínů barev. 

Máte doma dřevěný stůl nebo židličky, 
které by potřebovaly nový kabátek? 
Poradíme vám, jak jim vrátit původní 
krásu. Zvládnete to docela sami.

Krásu masivního dřeva nemusíte 
zakrývat ubrusem. Stačí, když dřevo 
ochráníte nátěrem. Zkuste voskový 
olej od Balakrylu na bázi přírodní-
ho včelího vosku. Použít ho můžete 
nejen na nábytek, ale i dětské hračky, 
podlahy nebo schody. Olej brání 
pronikání vody, ale povrch úplně 
neuzavře, takže dřevo může dýchat. 
Ponechá mu také přirozený vzhled 
a zvýrazní kresbu. Je připravený 
ihned k použití, navíc je zdravotně 
zcela nezávadný. Vybraný odstín si
vždycky zkuste ve dvou vrstvách na-
třít na stejné dřevo, u stolu na spodní 
straně desky. 

„Výhodou olejových nátěrů je snad-
ná oprava a údržba. Skvrnu od jídla 
nebo pití z povrchu lehce odstraníte 
kuchyňskou houbičkou nebo hadří-
kem. Pokud se na vyčištěném místě 
po zaschnutí objeví světlá skvrna, leh-
ce ji opravíte. Stačí místo znovu přetřít 
olejem,“ radí Radek Kříž z Balakrylu.

Pokud máte starý nábytek se 
skvrnami, kterých se nezbavíte ani 
po přebroušení, použijte při renovaci 
krycí barvy UNI na dřevo a kov (ty je 
možné natónovat na dvacet tisíc od-
stínů) a zafi xujte je interiérovým lakem 
Polyurex.

U domácího stolu 

OVOCNÁ KOUPEL
Večer si můžete 
zpříjemnit teplou 
relaxační koupelí 
s pěnou s výtažky 
z hroznového vína 
a grapefruitu. 
Balení 600 ml 
za 59 Kč.

KAFR A MENTOL
Při bolesti hlavy hned 
nemusíte polykat 
pilulky. Zkuste si čelo 
a spánky namazat 
Arthrosan em, mastí 
s kafrem a dalšími 
léčivými látkami. 

Balení 30 ml za 68 Kč.

DOMÁCÍ VODOPÁD 
Máte rádi čerstvý vzduch 
po bouřce? Obsahuje velké 
množství záporně nabitých 
iontů, které mají dobrý vliv 
na naše zdraví a duševní po-
hodu. Teď můžete takové ionty 
mít i u sebe doma, stačí si natřít 
stěny paropropustnou mine-
rální barvou Baumit IonitColor, 
která je umí vytvářet. Vážou 

na sebe 
prach  a vy 
máte doma 
zdravější 
vzduch.
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