
         TRÄTJÄRA 1 L    25,9 zł 
         TRÄTJÄRA 3 L   66,9 zł 
         TRÄTJÄRA 20 L   360,0 zł 

          +       +  TERPENTYNA 1 L  19,2 zł 

         TERPENTYNA 5 L  86,0 zł 

 
         OLEJ LNIANY 1 L  13,2 zł 
         OLEJ LNIANY 5 L 52,9 zł 

mieszanina 1/3 Trätjära 26 L + 1/3 terpentyna 25 L + 1/3 gotowany olej lniany 25 L, 
76 litrów 995,0 zł / 1L TYLKO 13,09 zł brutto 

TRÄTJÄRA prawdziwa smoła sosnowa jest wyprodukowana z żywicznego drzewa sosnowego. Stosuje się do 
zabezpieczania drewnianych domków wiejskich, dachów drewnianych, gontu, łodzi, mostów itd.. Polecamy również do 
konserwacji drewnianych dachów kościołów i innych zabytkowych budowli zrobionych z drewna. Stara Szwedzka 
recepta do zabezpieczania i konserwacji drewna, to 1/3 Trätjära + 1/3 terpentyna +1/3 gotowany olej lniany. 

 

LJUS TJÄROLJA 3 L         77,30 zł brutto 
 
Rozpuszczalnik: 
TERPENTYNA 1 L  19,2 zł brutto 
TERPENTYNA 5 L  86,0 zł brutto 
 
LJUS TJÄROLJA prawdziwy olej  i smoła sosnowa połączona w jeden komponent, zastępuje konwencjonalne 
impregnaty chemiczne. Do malowania i impregnacji, tarasów, pomostów, balustrad, altan, mebli itd.. 
Oparty całkowicie na surowcach lasu z 100% aktywnymi składnikami. 

 
KINESISK TRÄOLJA 3 L  79,50 zł brutto 
KINESISK TRÄOLJA 1 L  29,00 zł brutto 
Chioski olej tunga jest otrzymywany z nasion drzewa tunga. Dzięki jego  
niezmiernie małym molekułom, olej ma doskonałe własności głębokiej 
penetracji. Długo ochroni drewno przeciw wilgoci i pękaniu. Jest również 
odpowiedni do zabezpieczania drewna tekowego i mahoniu. Można nim 
impregnowad wszystkich rodzaje drewna – meble ogrodowe, tarasy, okna, 
drzwi, łodzie. Może zostad użyty zarówno wewnątrz i zewnątrz. 

 
SLIPERSOLJA 3 L 62,00 zł  brutto 
 
jest  impregnatem opartym na prawdziwej smole drzewnej, skutecznie daje 
długą ochronę i zapobiega rozkładowi drewna, które leży na ziemi, albo jest 
wbite w ziemię.  Np. bruk drewniany, palisady, ogrodzenia itp.  Kolor 
ciemno brązowy. Rozpuszczalnik LACKNAFTA bezzapachowa. 

 
        TRÄOLJA 3 L  42,30 zł 
 
        Rozpuszczalnik: 
        LACKNAFTA 1 L 9,6 zł  
        LACKNAFTA 5 L 42,1 zł 
        Cena brutto. 
          

TRÄOLJA  rzadki olej do impregnacji surowego drewna i wcześniej malowanego, ogrodowych mebli, altan, 
drzwi, okien itd.. Olej chroni drewno przeciw wysuszaniu, pękaniu i brudzeniu. Akcentuje i pokazuje 
naturalny wygląd drewna. Rozpuszczalnik LACKNAFTA bezzapachowa.  
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