
 

 
 
 

 

Firma Rosner Lacke jest producentem szerokiej 
gamy nowoczesnych systemów powłokowych 
służących do uszlachetniania powierzchni drewna i 
tworzyw drzewnych, stosowanych zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz pomieszczeń. W tym artykule 
chcielibyśmy Państwu przedstawić bogatą ofertę olejów 
do drewna. 

Oleje naszej firmy są to najczęściej roztwory naturalnych 
wosków, olejów, żywic i bezołowiowych substancji 
suszących. Olej gruntujący polecamy stosować wewnątrz 
pomieszczeń na powierzchnie drewna, które powinny 
zostać pokryte warstwą końcowa np. Woskiem 
natryskiwanym na gorąco lub Olejem Woskowym.  

Olej Woskowy znajduje zastosowanie do powierzchni 
drewna nienarażonych na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych. Służy on do olejowania mebli oraz 
normalnie obciążonych powierzchni np.:podłóg, schodów. W 
ofercie posiadamy również Olej do napuszczania, który 
jest kombinacją olejów lnianych z dodatkami, bez 
domieszek rozpuszczalników. Polecamy go do olejowania 
tych gatunków drewna, które w swym naturalnym składzie 
zawierają substancje garbnikowe np. brzoza, modrzew. 
Ponadto do olejowania drewna teakowego zalecamy 
specjalny Olej Teakowy. Kolejnym obszarem zastosowania 
Oleju do napuszczania, jest przygotowanie podłoża pod 
nałożenie ostatniej powłoki np. Naturalnego Lakieru 
Olejowego lub Wyrobów Szelakowych. Szczególną 
Państwa uwagę chcemy zwrócić na nowy produkty naszych 
Systemów Olejowych. Jest nim Specjalny Olej Twardy, 
służący do olejowania powierzchni drewnianych w dużym 
stopniu narażonych na zużycie np. schody, podłogi, blaty 
robocze, stoły. Produkt został opracowany w taki sposób,  

 
 
 
 

aby w możliwie najmniejszym stopniu przyciemniać jasne 
drewno, a w trakcie starzenia się, utrzymywać drewno w 
możliwie najjaśniejszym kolorze. Specjalny Olej Twardy 
bardzo dobrze wnika w drewno, zmniejsza jego 
nasiąkliwość i działa wodoodpornie. Jeśli pożądany jest 
dodatkowy efekt wybielający, polecamy zastosowanie 
Specjalnego Oleju Białego.  

Nasze oleje podkreślają niepowtarzalny, naturalny 
charakter i wygląd drewnianego elementu, w dużym stopniu 
chroniąc go przed czynnikami zewnętrznymi. Mamy 
nadzieję, iż znajdziecie Państwo w naszej bogatej ofercie 
produkty, które spełnią Państwa oczekiwania zarówno w 
zakresie odporności jak i estetyki. 

OLEJE ROSNERA – ODPORNOŚĆ I ESTETYKA 

OFERUJEMY: 
- LAKIERY  

 - BEJCE 
- OLEJE 
- LAZURY 

 - WOSKI 
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