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VÝVOJ A VÝROBA PROFESIONÁLNÍCH SYSTÉMŮ PRO POVRCHOVOU 
ÚPRAVU VEŠKERÉHO DŘEVA V INTERIÉRU, TO JE NÁŠ OBOR. VĚNUJEME 
SE MU AKTIVNĚ A SE SKUTEČNÝM  NASAZENÍM.
OBLASTI NAŠÍ ČINNOSTI:

THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PROFESSIONAL SURFACE 
PROTECTION SYSTEMS FOR WOODEN INTERIORS IS OUR BUSINESS. WE 
ARE PURSUING IT WITH DEEP COMMITMENT AND PASSION IN FOUR 
SECTORS.

OLI LACKE | Podlahy & Korek
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Výroba dobrých laků a olejů je srovnatelná s náročnou kuchyní. Ty nejlepší 
suroviny, mnoho lásky a péče při přípravě, to jsou podmínky pro vznik vysoce 
kvalitního produktu. To je filozofie, kterou Oli žije a kterou oceňuje stále více 
truhlářů a stolařů, zřizovatelů interiérů i velkých stavebních komplexů, 
schodařů, parketářů a podlahářů, architektů. 

Kvalita a funkčnost, úspornost a estetičnost  tyto hodnoty charakterizují Oli 
portfolio stejně jako úcta k přírodě. Díky tomu jdou Oli laky a oleje daleko nad 
rámec současné legislativy o životním prostředí.

V tomto katalogu parketových nátěrů najdete kompletní sortiment k úpravě, 
zušlechtění a údržbě dřevěných, parketových a korkových podlah. Prolistujte 
si jej a najděte si své vlastní favority.

Developing first-class lacquers and oils is like haute cuisine: only the best 
ingredients, composed with love and care, make a truly high-quality product. 
Oli lives this philosophy, and is thus highly valued by carpenters, interior 
decorators, stair builders, floorers, wood craftsmen and architects.

Quality and functionality, cost effectiveness and aesthetics - these values, 
together with a great respect for nature, characterize OLI’s portfolio. 
Therefore, Oli lacquers and oils go even beyond the standards of the current 
environmental legislation.

In this brochure, you will find a full range of products for the design, finishing 
and refining of wood, parquet and cork floors, so as to maintain your floors’ 
value. Enjoy browsing and discover your personal favourites.



NÁTĚROVÉ HMOTY NA PODLAHY | SEALERS

Bezpečnost a kvalita jsou u OLI-AQUA parketových nátěrů na 
prvním místě. Tím chrání naše vodou ředitelné laky s minimálními 
emisemi nejen dřevěné podlahy, ale také zpracovatele a životní 
prostředí. Díky nejnovějším surovinám, orientovaným na 
budoucnost, jsou maximálně výdajné a splňují nejrůznější poža-
davky, například nesmekavost a hygienická nařízení. Zároveň pře-
svědčují svou rovnoměrnou stékavostí bez usazenin, stejně jako 
opticky prvotřídním finálním vzhledem povrchu.

Safety and quality are the highest priorities of OLI-AQUA Parquet 
sealers. Therefore, our eco-friendly, low-emission water-based 
lacquers do not only protect the wooden floor, but also the user and 
the environment. Due to the use of modern, future-oriented raw 
materials, the sealers are extremely efficient and even meet the 
highest standards, for instance those of skid resistance and 
hygiene. Moreover, they spread without leaving surface marks, 
and have an excellent finish and look.



1c Parquet sealer
for living areas

available in matt/semi-matt
in 5/1 litre(s)

1c Parquet sealer
for business areas

available in matt/semi-matt
in 5/1 litre(s)

2c Parquet sealer
for public areas, available in 
ultra matt/semi-matt/glossy

in 5/1 litre(s)

Primer,
minimizing side-bonding

in 10/5/1 litre(s)
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1K nátěr na podlahy
pro obytné interiéry 

v matu/polomatu
balení 5/1 litr

1K nátěr na podlahy
pro komerční oblast 

v matu/polomatu
balení 5/1 litr

2K nátěr na podlahy 
do objektů

v ultramatu/polomatu/lesku
balení 10/5 litrů

Základ k nanášení 
Válečkem 

s minimalizací
slepování bočních hran

balení 10/5/1 litr
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OLI-AQUA DOMO 15.40
1K Nátěr na podlahy

Velmi estetický 1K vodou ředitelný nátěr na 
parketové a dřevěné podlahy v obytném 
interiéru. Silnými stránkami tohoto produktu 
jsou pěkný vzhled a zvýraznění především 
buku, dubu a merbau. Další předností 
tohoto odolného materiálu s nenáročnou 
údržbou je snadné zpracování. Menší 
plochy je možné během jednoho dne 
kompletně zatmelit a natřít.

OLI-AQUA DOMO 15.40
1c Parquet Sealer

Highly aesthetic one-component water-
based sealer for wood and parquet floors in 
living areas. The specific strengths of the 
product are ist appealing look and the colour 
intensifying effect even on oak, beech and 
merbau. Moreover, this resistant and low-
maintenance material is easy to apply 
without leaving surface marks. Small areas 
can be primed with scraper, sealed and 
finished within one day.

OLI-AQUA STANDARD 15.50
1K Nátěr na podlahy 

Mnohostranný 1K vodou ředitelný nátěr pro 
silně zatěžované dřevěné podlahy. Velmi 
vysoká odolnost tohoto laku nabízí 
nesmírně široké spektrum použití, včetně 
silně frekventovaných prodejen. Svými 
vlastnostmi se tento produkt vyrovnává 2K 
nátěrům. K dispozici je i protiskluzová 
varianta, certifikovaná podle R9 a R10.

OLI-AQUA STANDARD 15.50
1c Parquet Sealer

All-round one-component water-based 
sealer for wooden floors subject to intensive 
wear. The lacquer’s extremely high wear 
resistance makes it suitable for a broad 
range of areas, even for highly frequented 
salesrooms. Its material qualities almost 
reach those of a two-component sealer. In 
addition to that, we also offer a skid-
resistant version according to R9 and R10.

OLI-AQUA TOP 51.20
2K Nátěr na podlahy

Moderní 2K vodou ředitelný nátěr pro silně 
zatěžované dřevěné a korkové podlahy ve 
veřejných prostorách. Certifikováno dle DIN 
EN 13501  1:2007 požární normy a nejvyšší 
Ö-normy stupně zátěže C2354. Pro prostory 
citlivé na hygienu je možné na přání do 
lakového filmu navázat ionty stříbra. K dispo-
zici je i protiskluzová varianta, certifikovaná 
dle R9 a R10.

OLI-AQUA TOP 51.20
2c Parquet Sealer

Modern two-component water-based sealer for 
wood and cork floors in public areas subject to 
extremely intensive wear. It is certified accor-
ding to the fire behaviour standard DIN EN 
13501-1:2007 and fulfils the highest Austrian Ö-
Norm standard C2354. On demand, TOP is 
also available with antibacterial nano qualities. 
Therefore, it is ideal for hygienically sensitive 
areas. In addition to that, we also offer a skid 
resistant version certified according to R9 and 
R10.



OLI-AQUA Základ 15.81

1K vodu ředitelný plnivý základ k nanášení 
válečkem s minimalizací slepování bočních 
hran. Určen pro veškeré obvykle používané 
podlahové dřevo, které decentně zvýrazní a 
vytvoří výborný povrch filmu.

OLI-Univerzální základ

1K základ na alkoholové bázi, určený k 
nanášní válečkem. Nevytváří vrstvu, silně 
izoluje. Určený pro exotická dřeva s 
vysokým obsahem pryskyřic a staré 
podlahy se zbytky vosku.

OLI-AQUA Primer 15.81

High-build, water-based one-component 
primer with a subtle colour intensification; 
minimizing side-bonding; for roller 
application on all common parquet woods.

OLI-Universal Primer

Non film forming, highly insulating, alcohol-
based one-component primer for roller 
application. Suitable for ingredient-rich 
exotic woods and old floors with wax 
residues. 

OLI-AQUA GEL 15.60

Vysoce plnivý a tixotropní gel na vodní bázi, 
k nanášní špachtlí. Používá se jako ultra 
rychlý základ pro úspornou tzv. jednodenní 
apli-kaci, nebo jako mimořádně plnivá a 
nivelační mezivrstva po zbroušení laku. 
Vzh ledem ke  komb inac i  v ysoké  
transparentnosti s výše uvedenými 
vlastnostmi doporučujeme OLI-AQUA GEL 
15.60 také jako odolný základ pro lesklý 
konečný parketový nátěr.

OLI-AQUA GEL 15.60

High-build, thixotropic, water-based gel for 
application by scraper. It can be applied as 
ultra-quick primer in a rational coating 
system within one day, or as particularly 
high-build and levelling intermediate coat 
after the first lacquer sanding. Due to its high 
transparency in combination with the above 
named properties, OLI-AQUA GEL 15.60 is 
also ideally suitable as a stable basic primer 
under glossy parquet coatings.

OLI-AQUA FIX FILL Spárovací tmel

Spárovací tmel na vodní bázi, určený k 
zatmelení spár dřevěných a parketových 
podlah. 

OLI-Spárovací tmel

Spárovací tmel na rozpouštědlové bázi, 
určený k zatmelení spár dřevěných a 
parketových podlah.

OLI-AQUA FIX FILL Joint Filler

Water-based joint filler solution for filling 
joints in wood and parquet floors.

OLI-Joint Filler

Solvent-based joint filler solution for filling 
joints in wood and parquet floors.
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Oli Lacke 
GmbH

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt
nach DIBT-

Grundsätzen

Z-157.10-17

COLOR | COLOR

Moderní barvící systémy umožňují 
idividuální tónování podlah. Propůjčují 
například tuzemským druhům dřeva 
exotický vzhled, starým podlahám dodají 
novou tvář. Oli má ve svém portfoliu dva 
barvící systémy s rozdílnými vlastnostmi 
materiálu. Za prvé parketová mořidla, za 
druhé barvící oleje z našeho sortimentu OLI-
NATURA Olejů & Vosků. Ty mají mimo jiné 
akreditaci stavebního zákona od DIBt 
(německý institut pro stavebnictví). 

Modern colouration systems enable you to 
create an individual colour design on your 
parquet floor. They can make indigenous 
woods look like exotic ones, or give old 
parquet flooring a new character. Oli has 
two colouration systems in its product 
r a n g e ,  w i t h  d i f f e r e n t  m a t e r i a l  
characteristics: you can choose between a 
parquet floor stain and colour oils from our 
OLI-NATURA product range, which have 
even been approved by the DIBt (German 
Institute for Construction Technology).



OLI-NATURA Barevné oleje

K přírodnímu, rustikálnímu barvení podlah jsou určeny dva barevné 
oleje z našeho sortimentu OLI-NATURA Olejů & vosků. Přírodní oleje v 8 
odstínech na bázi modifikovaných přírodních pryskyřic a rychle 
schnoucích olejů se liší výlučně v obsahu sušiny: »OLI-NATURA HS 
Coloröl« s téměř 100% sušiny vyžaduje strojové zpracování, »OLI-
NATURA Projektöl« je určen pro ruční zpracování. Na přání je možné 
oba barevné oleje po 48 hodinách přelakovat lakem »OLI-AQUA TOP 
2K nátěrem na podlahy 51.20«.

OLI-NATURA Color Oils

For the natural rustic colour treatment of parquet floors, OLI offers two 
different pigmented oils within its OLI-NATURA Oils & Waxes range. The 
natural oils in 8 colours are based on modified natural resins and quick 
drying oils, and only differ in their proportion of solids: While OLI-
NATURA HS Coloröl contains nearly 100% solids and needs to be 
worked in with a burnisher, OLI-NATURA Projektöl is made specifically 
for manual application. Both colour oils can be overcoated after 48 hours 
with OLI-AQUA TOP 2c Parquet sealer 51.20.

OLI-FloorColor Podlahové mořidlo

Pro brilantní a elegantní barvení podlah se nejlépe hodí podlahové 
mořidlo na rozpouštědlové bázi, které nevytváří vrstvu. K dispozici v 
10-ti odstínech. Nezbytně nutné je finální přelakování lakem »OLI-
AQUA TOP 2K podlahovým nátěrem 51.20« po 12 hodinách.

OLI-FloorColor Parquet Stain

This non film forming, solvent-based wood stain in 10 colours is ideally 
suitable for a brillant and elegant colour design on parquet floors. The 
application of a top coat of OLI-AQUA TOP 2c Parquet Sealer 51.20 
after 12 hours is indispensable.

Polární bílá | Polar white Bílá vápenná| Lime white

Mahagon | Mahogany Ořech | Walnut

Šedá | Grey

Padouk | Padouk

Teak | Teak

Wenge | Wenge

Přehled odstínů OLI-Natura Barvených olejů na dubu | Colour oils on oak

Přehled odstínů OLI-FloorColor na dubu | OLI-FloorColor on oak

Wenge | Wenge Padouk | Padouk

Teak | Teak

Ořech | WalnutMahagon | Mahogany

Eben | Ebony

Uzený dub | Smoky oak Třešeň | Cherry

Palisander | Rosewood

Doussie | Doussie
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 PÉČE | CARE

Dřevěná podlaha je chráněna vysoce jakostním 
povrchem před nečistotami a pronikáním 
vlhkosti. Aby povrch zůstal zachován, je nutné 
podlahu pravidelně čistit a ošetřovat dle pokynů 
výrobce. Podlaha se vám odvděčí rok od roku 
pěknější a osobitou patinou. Další informace si 
prosím přečtěte v návodu na údržbu lakovaných 
podlah.

Your wood floor is protected against dirt and the 
penetration of moisture by a high-quality finish. In 
order that this protection is retained permanently, 
the floor should be cleaned regularly and treated 
according to the manufacturer’s instructions. In 
return, the parquet floor will take on an ever more 
beautiful and individual patina. For further 
details, please refer to our care instructions for 
sealed wood floors.

Prostředek k péči o 
dřevěné podlahy

Balení 5/1 litr

Parquet wipe care
available in 5/1 litre(s)

Základní péče o 
dřevěné podlahy

K dostání v matu/lesku
Balení 5/1 litr

Basic parquet care
available in 
matt/glossy
in 5/1 litre(s)

Základní čistič 
dřevěných podlah
Balení 10/5 litrů

Basic parquet cleaner
available in 5/1 litre(s)



OLI-AQUA CARE 15.94
Prostředek k péči o dřevěné podlahy

Bezrozpouštědlový podlahový čistič pro 
běžnou péči o vodovzdorně lako-vané 
dřevěné a parketové podlahy. Výborně 
odstraňuje nečistoty a mastnotu.  
Nezanechává žádné šmouhy po čištění ani 
vrsty vosku.

OLI-AQUA CARE 15.94
Parquet Wipe Care

Solvent-free parquet wipe care for the 
maintenance cleaning of all waterproof 
sealed wood and parquet floors, with 
excellent grease and dirt etching qualities. 
Does not leave cleaning marks or wax 
layers.

OLI-AQUA CLEAN 15.97
Základní čistič dřevěných podlah

Bezrozpouštědlový čistič dřevěných podlah 
pro čištění od stavební špíny. Vhodný pro 
silně znečištěné dřevěné a parketové 
podlahy, které nelze vyčistit běžnými 
prostředky. Spolehlivě odstraňuje staré 
zbytky čistících prostředků a vrstvy 
polymerů. 

OLI-AQUA CLEAN 15.97
Basic Parquet Cleaner

Solvent-free basic cleaner for post-
construction cleaning as well as for heavily 
soiled wood and parquet floors for which 
common wipe care products are not 
sufficient anymore. Removes old cleaner 
residues and polymer films reliably.

OLI-AQUA POLISH 15.95
Základní péče o dřevěné podlahy v 
matu/lesku

Prostředek pro prvotní péči a oživení všech 
vodovzdorně lakovaných dřevěných a 
parketových podlah. Ošetřuje a chrání 
podlahu proti škrábancům a šlápotám. Měl 
by se použít po každém základním čištění. 
OLI-AQUA POLISH základní péče 15.95 v 
matu propůjčuje podlaze hedvábně matný 
vzhled, lesklý se hodí především pro 
podlahy s hedvábně lesklým lakem.

OLI-AQUA POLISH 15.95
Basic Parquet Care in matt/glossy

Parquet care product for the initial care and 
reconditioning of all waterproof sealed wood 
and parquet floors. Maintains and protects 
the floor against scratches and walking 
marks, and should be carried out after each 
basic cleaning. OLI-AQUA POLISH 15.95 
matt gives the floor a silk matt look. OLI-
AQUA POLISH 15.95 glossy is best suitable 
for parquet flooring with a satin glossy top 
coat.
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SPORT | SPORT

U řady druhů sportu hraje halová podlaha 
rozhodující roli. Například hráči basketbalu 
upřednostňují tvdou dřevěnou podlahu k 
dosažení špičkových výkonů. Podlaha do takové 
sportovní haly musí mít skutečně odolný povrch. 
Bezpodmínečně musí být dodržena norma pro 
sportovní haly DIN 18032-2. Na základě norem 
pro smykové tření nabízí Oli hned dva různé 
kompletní sortimenty pro sportovní podlahy: za 
prvé konvenční produkty, za druhé povrchovou 
úpravu na vodní bázi.

The gymnasium floor plays a decisive role for 
many indoor sports. Basketball players, for 
instance, prefer a hard wooden floor to be able to 
show their best performance. Therefore, the 
sealer has to be a high performer, too, before it is 
allowed to enter the sports hall. In this respect, the 
German sports hall standard DIN 18032-2 is 
indispensable. On the basis of the sliding friction 
coefficients, Oli offers two different full ranges of 
products for sports parquet floors: a conventional 
system and a water-based one.



P
O

V
R

C
H

O
V

Á
 Ú

P
R

A
V

A
 S

P
O

R
T

O
V

N
ÍC

H
 P

O
D

L
A

H
S

U
R

F
A

C
E

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 F

O
R

 S
P

O
R

T
S

 P
A

R
Q

U
E

T
 F

L
O

O
R

IN
G

OLI-KS Podlahový nátěr

Rozpouštědlový nátěr s nízkým pnutím, 
určený pro podlahy, které podléhají silným 
změnám rozměrů. Ideální pro tréninkové a 
sportovní podlahy. Testován dle DIN 18032-
2.

OLI-KS Barva pro lajnování

Lajnovací barva na bázi syntetických 
pryskyřic, zapracovává se jako mezi-vrstva. 
K dispozici ve žluté, červené, modré, 
zelené, oranžové, bílé a černé barvě.

OLI-KS Parquet Sealer

Low-stress, solvent-based parquet sealer 
for wood floors subject to heavy changes in 
dimensions. Ideal for sports halls and 
gymnasium parquet flooring. Certified in 
accordance with DIN 18032 part 2.

OLI-KS Line marking paint

Synthetic resin-based line marking paint 
that is applied as an intermediate coat. 
Available in yellow, red, blue, green, 
orange, white and black.

OLI-AQUA SPORT 51.10
2K Podlahový nátěr

Vodou ředitelný nátěr sportovních podlah, 
cerifikovaný dle DIN 18032-2.  K minimalizaci 
slepování bočních hran se doporučuje 
předúprava OLI-AQUA  základem 15.81.

OLI-AQUA SPORTcolor

Vodou ředitelná 2K lajnovací barva, 
kterou lze nanášet jako mezivrstvu 
nebo také dodatečně. K dispozici ve 
žluté, červené, modré, zelené, 
oranžové, bílé a černé barvě.

OLI-AQUA SPORT 51.10

Two-component water-based sealer for 
sports parquet flooring, certified according to 
DIN 18032, part 2. In order to minimize side-
bonding, we recommend a pretreatment with 
OLI-AQUA Primer 15.81.

OLI-AQUA SPORTcolor

Water-based two-component line marking 
paint that can be applied as intermediate 
coat or on the top coat. Available in yellow, 
red, blue, green, orange, white and black.

OLI-AQUA POLISHsport 15.96
Údržba sportovních podlah

Vysoce kvalitní výrobek k péči o sportovní 
podlahy. Jako neředěný se používá pro 
základní čištění, jako vodou zředěný pro 
běžnou údržbu. Vyzkoušená údržba 
sportovních a tréninkových hal; splňuje 
normy smykového tření dle DIN 18032-2. 
Perfektně sladěný s OLI-KS podla-hovým 
nátěrem a OLI-AQUA SPORT 51.10.

OLI-AQUA POLISHsport 15.96
Sports Floor Care

High-quality care product for sports 
parquet flooring that can be applied 
undiluted as basic care and diluted with 
water as maintenance care. Certified 
suitability for sports halls and gymnasium 
floors; meets sliding friction coefficients 
according to DIN 18032, part 2. Perfectly 
compatible with OLI-KS Parquet Sealer 
and OLI-AQUA SPORT 51.10.



Z
K

U
Š

E
B

N
Í 
N

O
R

M
Y

 &
 Z

A
T

ÍŽ
E

N
Í

T
E

S
T

 S
T
A

N
D

A
R

D
S

 &
 W

E
A

R
 R

E
S

IS
T
A

N
C

E
Velmi silné zatížení
Muzea & výstavní prostory
Hotely & restaurace
Nemocnice & sociální zařízení

Silné zatížení
Školy & školky
Prodejny
Bary
Kanceláře

Normální zatížení
Jídelny
Ložnice
Obývací pokoje

Intensive wear
Museums & exhibition halls

Hotels & restaurants
Hospitals & social institutions

High wear
Schools & kindergartens

Salesrooms
Shops
Offices

Normal wear
Dining rooms

Bedrooms
Living rooms

Splňuje

Giscode

Výrobek testovaný na emise dle DIBt

DIN 71-3 (těžké kovy)

DIN 53160 (odolný slinám a potu)

DIN 68861 T1 B, C (chemická odolnost)

DIN 68861 T4 (odolnost vůči poškrábání)

DIN 51130 (protismykový R9/R10)

ÖNORM C 2354 T1 A, B, C

DIN EN 13501-1 (obtížně vznětlivý)

DIN 18032-2 (norma pro sport. haly)

Certifikát antibakteriálního účinku

Tested

Giscode

DIN 71-3 (heavy metals)

DIN 53160 (saliva and sweat proof)

DIN 68861 T1 B,C (chemical resistance)

DIN 68861 T4 (scratch resistance)

DIN 51130 (skid resistance R9/R10)

ÖNORM C 2354 T1 A,B,C

DIN EN 13501-1 (flame retardant)

DIN 18032-2 (sports hall standard)

Certified antibacterial effect

Pozn.: V souvislosti s DIN 14 342 5.1 Note: related to DIN 14 342 5.1
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Další katalogy I Catalogues

Bližší informace o výrobcích si prosím stáhněte z technického listu 
na www.oli-lacke.de.

K údajům v katalogu: Technické změny, omyly a tiskové chyby 
vyhrazeny.  

KONTAKTY | 

OLI LACKE GMBH
Bahnhofstraße 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Www.oli-lacke.de | www.oli-natura.de

Ústředna | Odbyt | 
Tel. +49(0)37208/84-0 Tel. +49(0)37208/84-214 (Germany)
Fax +49(0)37208/84-382 Tel. +49(0)37208/84-325 (Export)
E-Mail: info@oli-lacke.de E-Mail: vertrieb@oli-lacke.de

For further information, please refer to the Technical Datasheet at 
www.oli-lacke.de.

On the data in this catalogue: subject to technical changes, errors 
and misprints!

CONTACT

Switchboard Sales
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