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Drodzy
Architekci 
i Projektanci!

Jeśli kochacie pracę z drewnem tak
samo jak my, to jesteśmy w domu!

Chcemy pokazać Wam jak dbać o ten
naturalny surowiec, eksponować jego
naturalne piękno, aby Wasze projekty
zachwycały klientów. Pokażemy Wam jak
dobierać produkty, pochwalimy się ciekawymi
realizacjami i będziemy inspirować
nowinkami. 

Zobacz, co zmalowaliśmy dla Was:
Nowinki #madewithosmo - z gatunku
rodzimych i bardziej egzotycznych
Katalog porad - barwnych, ale zawsze
transparentnych 
Paletę inspiracji – naturalnie do drewna!

Witamy w barwnym
i inspirującym

świecie
 Osmo.

osmo_pl

osmo.com.pl

osmonobless

Osmo. Naturalnie do drewna

OsmoPL

https://www.instagram.com/osmo_pl/
https://www.facebook.com/OsmoPL
https://osmo.com.pl/
https://pl.pinterest.com/osmonobless/_created/
https://www.youtube.com/channel/UCD8CrQ3U5az2TeFsVJKfZLQ
https://www.facebook.com/OsmoPL


01 02Nowinki
#madewithosmo 
z gatunku rodzimych i
bardziej egzotycznych

Konkurs Archi+Wood by OSMO Osmo na EXPO Dubaj 2020



Do konkursu Archi+ Wood by OSMO
można zgłaszać projekty:

• fasad, ogrodów, tarasów, balkonów,
elewacji, altan, zabudów drewnianych
czy małej architektury

• obiektów prywatnych (np. projekt dla
odbiorcy indywidualnego)

• komercyjnych (np. w przestrzeni
miejskiej)

Pełną ofertę produktów zewnętrznych
znajdziesz na www.osmo.com.pl

Jak zgłosić projekt?

1. Zaprojektuj dowolną zewnętrzną
małą architekturę z użyciem drewna

2. Zaznacz na projekcie produkt
Osmo rekomendowany do pokrycia
elementów drewnianych

3. Podaj nazwę i symbol produktu

4. Wejdź www.osmo.com.pl/konkurs-
osmo/ 

5. Zgłoś swój projekt przez Formularz
  

Do wygrania:
 
I miejsce – 5000 zł
II miejsce – 3000 zł
III miejsce – 2000 zł

Regulamin dostępny jest na stronie
www.osmo.com.pl/konkurs-osmo/ 

Dobra wiadomość dla spóźnialskich -
przedłużamy termin nadsyłania
prac do konkursu Archi + Wood by
Osmo do 3 listopada! Wciąż masz
szansę zdobyć nagrodę.

https://osmo.com.pl/konkurs-osmo/
https://osmo.com.pl/konkurs-osmo/


transparentną Lazurę Olejną do Ochrony Drewna Bezbarwną Matową (701), 
Lazurę Olejną do Ochrony Drewna Modrzew (702) oraz 
Lazurę Olejną w odcieniu stworzonym na indywidualne zamówienie. 

Niech zatriumfuje natura!
Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju to ukłon w stronę natury. Drewno, symbol wiecznego odradzania się, zostało wykorzystane jako
główny surowiec. Powierzchnia około 12 tysięcy m2 jest w całości zabezpieczona powłokami Osmo: od elewacji zewnętrznej, przez ściany wewnątrz
obiektu, sufity, podłogi, aż po schody i balustrady. 
 
Hasło „Poland. Creativity inspired by nature” jest motywem przewodnim budynku. Dlatego to właśnie produkty Osmo zostały wykorzystane do tak
gigantycznego przedsięwzięcia. Projektanci pawilonu chcieli, aby powłoki podkreślały naturalny kolor drewna, a po wyschnięciu tworzyły matową,
bezbarwną ochronę o wysokiej twardości i odporności na ścieranie. 

Do ochrony modrzewia syberyjskiego wykorzystano między innymi:

Wykonawcą wszystkich elementów z drewna w Polskim Pawilonie jest firma Veki.pl



01 02Katalog porad 
barwnych, ale zawsze
transparentnych 

Czym się różnią powłoki do drewna?
Przegląd i porównanie

Jaki efekt chcemy uzyskać?
Wybarwienie i przeznaczenie



Porównanie powłok
Co warto wiedzieć o olejach i olejowoskach?

Nie pęka, nie łuszczy się, nie wybrzusza
się.
Dobra odporność na ciecze i plamy.
Prosta pielęgnacja.

Oleje wypełniają pory drewna i chronią przed
wodą stojącą, która szkodzi drewnu. 

Nie tworzą hermetycznej bariery. Pory drewna
pozostają otwarte, dzięki czemu może ono bez
przeszkód przyjmować i oddawać wilgoć.

Drewno o otwartych porach może swobodnie
oddychać, poprawia mikroklimat
pomieszczenia i ma właściwości antystatyczne
(przyciąga niewielkie ilości pyłu) – jest więc
idealne dla alergików. 

Powierzchnię można łatwo poddać częściowej
renowacji.



Powłoki na każde
warunki

Powłoki na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych
to skuteczna ochrona drewna do różnych zastosowań.



HIT! Efekt
surowego drewna
i niewidoczna
ochrona.

Bezbarwne

Nadaje kolor,
pozostawiając

doskonale
widoczny rysunek

słojów drewna.

Transparentne

Ciekawy efekt, do
wyboru warianty

kolorystyczne
delikatne i

intensywne.

Kryjące
Rodzaje
wykończenia



01 02Paleta Inspiracji 
naturalnie do drewna! 

Świat OSMO
Zobacz realizacje z różnych stron świata

DIY
Zostań Osmonautą



Mount Nicholson w Hongkongu

W tej elitarnej willi wybrano Lazurę Olejną Osmo 727 Palisander, aby zapewnić najtrwalszą ochronę
eleganckiego drewnianego tarasu przy basenie, wyłożonym eleganckimi zielonymi szwajcarskimi płytkami,
sprowadzonymi wyłącznie dla tej prywatnej rezydencji. Dzięki organicznym składnikom olejów i wosków w
powłokach Osmo zachowany jest rysunek drewna i jego naturalne właściwości, dzięki czemu wszystkie
zewnętrzne elementy emanują ponadczasowym luksusem i elegancją.

https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/


Od otwarcia w 2002 roku innowacyjny
Beach Club Bloomingdale zaprasza na
plażę w Bloemendaal w Holandii.
Bloomingdale to idealne miejsce, by się
zrelaksować i cieszyć wspaniałymi
widokami. Możliwości klubu są
nieograniczone – od romantycznej
kolacji w restauracji i wylegiwania się na
tarasach po prywatne spotkania i duże
wydarzenia biznesowe. Aby ochronić
drewnianą fasadę budynku przed
jasnym, ostrym słońcem firma Osmo
Netherlands zastosowała olej
ochronny UV Extra 420. Olej z filtrem
UV to idealne rozwiązanie by zachować
piękny, naturalny kolor drewna. Beach
Club Bloomingdale z przyjemnością
ugości każdego jak tylko nadejdzie lato!

Beach Club Bloomingdale

https://osmo.com.pl/produkt/olej-ochronny-uv-uv-extra/


Firma WOOD Board&Colour zrealizowała pomysł klientów i
zaszczepiła w ich życiu kolor: dekoracyjna ściana, która służy
również jako wezgłowie łóżka.
W tym projekcie wykorzystali drewno sosnowe, którego faktura jest
szczotkowana i wypalana. W obróbce zastosowano różne kolory
Osmo Wosku Dekoracyjnego oraz różne metody aplikacji. Jako
warstwę nawierzchniową użyli Wosku Twardego Olejnego
Original w różnych stopniach połysku.

Kolor ma znaczenie!

https://www.facebook.com/woodboardcolour/?__cft__[0]=AZXSoVUEwXY0RusgbmyIJpyqsfPwVWdmdJq44LICDLy1tthdOX-8vUxbgviitKx32GQA3DxetCa_d89sNBE3bpjnRRnHcBkdZT3wgX1tAqkccNUXeUCsXoDbr5sEF2-XtLU2rGo1cw4a9rixtN-hIkva&__tn__=kK-R
https://osmo.com.pl/produkt/wosk-dekoracyjny-intensywny/
https://osmo.com.pl/produkt/wosk-twardy-olejny-original/


Do It Yourself
Renowacja stołu krok po kroku.

Przykład niewielkiego stołu, który stał się
bohaterem warsztatów organizowanych przez
autorkę bloga Odnawialnia. 

W ciemnej bejcy wyglądał ciężko i staroświecko,
ale po oczyszczeniu i podkreśleniu naturalnych
słojów sosny wygląda zdecydowanie lepiej.

https://www.facebook.com/odnawialnia?__cft__[0]=AZWgm1tJsOhNnwZQcHtWcHBPTdENcOn3Za-EA-Ze_xRWTykP17QYLXnwIVGZCk7O2P0Ni7sA3zhlQjuStQLc5DbHdarVPIGCi7EoiYJOVL6i1apZ72my0heabGl_b2DgvToH3eQrdiajQFwmLbnRCR5m&__tn__=-]K-R


Stary lakier i bejcę usunięto najpierw za
pomocą cykliny, a następnie szlifierki
mimośrodowej. Zastosowane gradacje papieru
to 60, 80, 120 i 180. Dokładne czyszczenie
pozwoliło całkowicie usunąć ciemny kolor. 

Po odtłuszczeniu acetonem technicznym na
mebel naniesiono najpierw szablon w kształcie
mandali, a dopiero potem na blat został
zaaplikowany wosk twardy olejny Osmo (2
warstwy w odstępach 12 godzin).

Po wyschnięciu pierwszej warstwy przetarto go
delikatnie włókniną ścierną lub bardzo drobnym
papierem na gąbce.

Nogi w tym stole są dosyć toporne, dlatego - by
dodać im lekkości - zastosowano wosk
dekoracyjny Osmo w kolorze białym. 

Po całkowitym wyschnięciu stołu całość
polerujemy bawełnianą szmatką.



Nowa www

1

Jeszcze bardziej praktyczna i
przejrzysta. Z nowymi
funkcjonalnościami.

Nowy katalog

2

A w nim porady i nowości
produktowe.

Tekstury

3

Dzięki którym
projektowanie z Osmo
stanie się łatwiejsze.

Już dziś zapraszamy do współpracy:
 

Mariusz Szymczak
Regionalny Kierownik Sprzedaży

nord@nobless.pl 
tel. 509 313 507

Już wkrótce:

mailto:%6e%6f%72%64@%6e%6f%62%6c%65%73%73.%70%6c


 

 
 

Osmo. Naturalnie do drewna

 
Generalny dystrybutor Osmo w Polsce

NOBLESS Polska
Sierosław, ul.Skrajna 3B,

62-080 Tarnowo Podgórne
 


