
Pro všechny práce v domácnosti a okolo máme ty pravé pro-
dukty k ošetřování a zdokonalování – a k tomu i potřebné infor-
mace. Díky našim prospektům získáte přehled o Vašich
možnostech. Jak se co správně dělá Vám prozradí naše „Tipy
pro nejlepší výsledky“.

Vítejte doma!

Rádi zodpovíme Vaše otázky také osobně:
+420 603 293 185,   info@ecostavebniny.eu

Objevte  AURO
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Stěny a stropy
abyste se cítili skvěle

Miren s.r.o. EKO&BIO
Nová 199, 37373 Štěpánovice

www.ecostavebniny.eu
AURO Pflanzenchemie AG

www.auro.de

S odvahou
do barev

přirozeně můj světpřirozeně můj svět
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AURO - barvy jsou první volbou, když chcete vytvořit a
zdokonalit Vaše stěny a stropy do přirozené krásy. Naše
nástěnné lazury a přírodní barvy z čistě rostlinných a mine-
rálních přísad, vyrobené dle principu nejméně možného
zatížení pro člověka a prostředí.

Oko může rozlišit tisíce barevných
odstínů. Které preferujete vy? Nejrůzně-
jší vzory a postupy svádějí k požitku a
inspirují Vaše myšlenky. Skvěle ztvárně-
ná omítka z přírodních vláken se stane
plátnem pro Vaši kompozici. Dejte
každé místnosti výjimečnou náladu.
Žádný jiný prvek neosloví duši tak
přímo, jako výrazné plné barvy.

Oslava fantazie na místo bílé jednotvár-
nosti: Tak zní náš recept na to, abyste
se mohli těšit na každý den doma. K
tomu patří také krásné barvy a troška
odvahy.

Věřte svým smyslům!
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Šaty dělají člověka, zní známé přísloví.
Barvy dělají prostory, dalo by se také
říci. Umně ztvárněné plochy stěn a
stropů zažehávají oslavu fantazie a
ukazují jaká osobnost ve Vašem domo-
vě bydlí. 

Přirozeně s AURO – pro toto doporučení mluví také  este-
tická kvalita použitých přírodních pigmentů. Živé tóny,
snadné nanášení barev AURO, kterého s konvenčními bar-
vami tak snadno nedocílíte. Výsledek udělá Vám a mno-
hým dalším opravdu radost.

Ty nejlepší předpoklady pro dobré klima ve Vašem domě
Vám zajistí naše barvy. Na každé etiketě je přesně označe-
no, co výrobek obsahuje. Syntetické jedovaté a škodlivé
látky zůstávají tabu. Čištěné plochy s otevřenými póry nej-
sou neprodyšně ucpány, nýbrž si zachovávají svou cenou
schopnost přirozeně regulovat vlhkost. Jemná vůně dělá již
samotné nanášení zážitkem. Přičemž AURO - barvy  pře-
dčí v opravdovosti a životnosti mnohé škodlivé umělé
chemické barvy.

Přirozeně s AURO

Vynikající hodnocení nezávislých institutů ručí za úspěch
30tiletého výzkumu firmy AURO v oboru tzv. „šetrné che-
mie“.

Oslava fantazie

Šetrná chemie: přírodní suroviny AURO-
produktů jsou zpracovávány šetrně k život-
nímu prostředí. Po použití se vrací zpět do
přírodního surovinového řetězce.

ekologické
odbourání

rostliny

rostlinné
suroviny

přírodní barvy
a ošetřující přípravky

použití

sluneční
energie

CZ - Bereich - Wände & Decken 01_2010:Wä+Decken_deut.qxd 3.6.2011 0:09 Stránka 4



Natírání
Velké stěny se obzvlášť hodí k plošné-
mu natírání štětcem. Díky více transpa-
rentním nátěrům, provedených buď
geometricky pravidelně nebo nepravi-
delnými tahy, vznikají překvapivě přiro-
zené zářivé obrazce. 

Tupování
Silně strukturované podklady získají
živou hloubku pomocí nepravidelného
nanesení barvy houbou. Dá se tak
kombinovat i více barev.

Šablonování
Velmi umělecky působí plochy, které
kromě barvy přibírají do hry také prvek
tvaru. K tomu se obzvlášť hodí práce
se šablonami nebo airbrushovými
pistolemi. 

Navinutí
Nezaměnitelně osobité plochy získáte
starou technikou – barevný nátěr pro-
veďte nepravidelně navinutou lněnou
nebo bavlněnou tkaninou. 

Od počátků všech kultur se setkáváme
s barevnými výzdobami stěn – z počát-
ku jeskynní malby k magicko-rituálním
účelům, později čistě ornamentální
práce. V antice se objevují oblíbené
vzory a techniky, které neztratily ze
svého působivého výsledku doposud.
Každá epocha a každý region světa
rozšířil spektrum nejrůznějších stylů.

… žádné

hranice

S těmito impulzy nejsou kladeny Vaše-
mu osobnímu vyjádření žádné hranice.
Po staletí zdokonalované řemeslnické
techniky, které se skvěle doplňují s
AURO-barvami, nabízejí nevyčerpatelné
množství možností.

V osmi základních tónech a libovolně
mnoha namíchatelných odstínech dodají
naše klasické, vodou ředitelné lazurové
rostlinné barvy Vašemu domovu
pestrost. Díky vícečetným nátěrům a
speciálních nanášecích technik můžete
dosáhnout nejrůznějších účinků. Jako
zvláštnost pro přírodní povrchy jsou k
dostání ředitelné nástěnné lazurové
vosky v pěti základních barvách. 

Začněte s podkladovou omítkou dle
Vaší volby: hladkou nebo s rozličnou
strukturou reliéfu, minerální nebo z rost-
linných vláken. Ale zhodnotit můžete
také již stávající omítnuté plochy a
dokonce i tapety z hrubého vlákna. A to
vše pomocí AURO-základních nátěrů.

Barvy znát …
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U AURA se pojí staré tradice techniky
barev s právě tak s přírodou propojeným
badatelským duchem. Věrni přísným prin-
cipům, které jsou základem našich lazuro-
vých rostlinných barev, jsme vyvinuli další
produkty, které Vaše stěny zdokonalí a
zkrášlí.

Máte snad chuť vyložit jednotlivé plochy
dřevem? U AURA máte volbu mezi vyso-
ce moderními laky bez rozpouštědel a
lazurami na dřevo a mezi tradičním šetr-
ným ošetřením pomocí vosků a olejů. 

Přicházejí-li v úvahu tapety, naleznete u
AURA vhodná pro člověka a přírodu neš-
kodlivá lepidla. Efektní kontrasty jsou v
trendu, například tři světle natřené stěny a
jedná stěna polepená tapetou s velkými
vzory nebo sytou barvou natřená stěna.

Jako alternativa ke klasickým rostlinným
lazurovým barvám je u AURA k dostání
pět základních barev jako vosková disper-
ze. Zpracování je poněkud více finančně
náročné, ovšem ochrana takto ošetřených
ploch je velmi vysoká, protože je na nich
vytvořena vrstva vosku. 

První volbou jak u novostaveb, tak u
sanací starších staveb je náš široký sorti-
ment výrobků z vápna. Od klasické
vápenné barvy, po benátský štuk vápen-
ný, vápennou jemnou omítku až po
vápenné pestré barvy k tónování. U
AURA naleznete hodnotné  produkty
vybrané profesionální kvality.

Tradice podněcuje

vynalézavost

Přirozeně od A do Z

Práce s AURO
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AURO-program nabízí vedle nástěnných barev a k tomu
potřebných materiálů také ošetřující vosky a oleje pro Vaše
jakostní dřevěné podlahy právě tak jako laky a lazury pro
Váš nábytek a všechny ostatní krásné věci. Pro denní pou-
žití nabízíme pod motem „Brilantní řešení“ náš sortiment
s množstvím speciálních čističů a ošetřujících produktů pro
moderní a zodpovědnou domácnost.

Správné doplňkové výrobky k práci s AURO u nás samo-
zřejmě také naleznete – od velkého výběru prvotřídních
štětců až po lepidla, čističe, plnidla a materiály pro kutily
pro mnoho účelů.

Abyste při zdokonalování Vašich stěn
s AURO měli k dispozici veškeré
naše zkušenosti, sepsali jsme naše
nejlepší tipy do šikovné příručky.

Dále můžete požádat telefonicky
nebo e-mailem o informace naše
spolupracovníky – pro perfektní
výsledek.
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