
Hahn a syn s.r.o., Lelkova 186/4, 74721 Kravaře

www.barvy-na-drevo.cz     

 Tak vyjímečně zvýraznit a doplnit krásu povrchů dokáže jen:

Odies produkty nabízejí kompletní řadu materiálů, pro finální úpravu, která poskytuje 
dokonalou kontrolu nad leskem, barvou, kontrastem a tónováním. 

Odies produkty jsou proslavené, jako nejdokonalejší oleje na konečnou povrchovou 
úpravu dřeva. Kromě dřeva je však možné tyto produkty použít i pro ošetření kožených, 
plastových, kovových, betonových nebo kamenných povrchů. 

Odies oleje byly vyvinuty odborníky pro řešení každodenních problémů při práci se 
dřevem. Jejich použití představuje finální, konečnou povrchovou úpravu a stabilizaci 
dřeva. 

Tel: +420 558 840 260 

http://www.levnetmely.cz
Lukas Hahn



Časem ověřená životnost

• Používá se v mimořádně zátěžovém 
prostředí, jako jsou restaurace, muzea, 
zábavní parky.

• Po vyschnutí je voděodolný.
• Odolný vůči teplým i studeným 

nápojům, mastnotě i nečistotám. 
• Úplná ochrana už v jedné vrstvě. 
• Snáší extrémy počasí, chrání před 

UV zářením.  

Neuvěřitelný výsledek

• Zvýrazňuje hloubku a kresbu 
dřeva. 

• Mimořádně úsporný.  
• Dosáhnutí matu až vysokého lesku 

dle potřeby.
• Požadované barvy lze dosáhnout 

přidáním pigmentů nebo barviv, 
kompatibilních s oleji. 

• Lze použít pro exteriéry i 
interiéry.

Bezkonkurenčně bezpečný 
a enviromentálně šetrný

• Vyrobený z potravinářsky nezá
vadných surovin a je zdravotně 
nezávadný (FOOD SAFE, FOOD 

GRADE). 
• Nízká úroveň nestálých organick

ých sloučenin (splňuje nejpřísnější 
standardy). 

• Neobsahuje žádné skryté toxiny, 
kovy nebo karcinogeny. 

Jednodušeji to již nejde

• Natřeš, vmasíruješ a setřeš. 

• Jednoduchá údržba, opravy bez 

nutnosti broušení.  
• Jednoduchá povrchová úprava, 

maximální odolnost dosažená již
v jedné vrstvě.  

• Víceúčelové použití. 
• Rychlé zasychání. 

Doporučené pokyny pro broušení: Nepřeskočte žádný krok mezi jednotlivými zrnitostmi 
broušených materiálů. Můžete brousit na úroveň jakékoliv zrnitosti. 



Produkty 

Odie’s Oil Wood Finish   Odie’s Oxi Oil     Odie’s Dark Oil 

Odie’s Olej Povrchová  Odie’s Oxi Olej    Odie’s Tmavý  

Úprava 

Ochrana & Krása 

Určené pro všechny druhy 
dřeva. 

Aplikace jen v jedné vrstvě 
pro dosáhnutí dokonalého

lesku. 
 

Ochrana & Krása 

Věkem (časem) barva 
dřeva tmavne - oxiduje. 
Aplikace jen v jedné

vrstvě pro dosáhnutí
dokonalého lesku. 

Ochrana & Krása 

Prohlubuje, zvýrazňuje a 
uchovává  tmavou barvu 

dřeva. 

Dřevo si udržuje původní, 
přirozený barevný odstín. 

BEZ 

ROZPOUŠTĚDEL, 
POTRAVINÁŘSKY 

NEZÁVADNÝ.

BEZ

ROZPOUŠTĚDEL, 
POTRAVINÁŘSKY 

NEZÁVADNÝ.

BEZ

ROZPOUŠTĚDEL, 
POTRAVINÁŘSKY 

NEZÁVADNÝ.

• Vhodný do interiéru i exteriéru. 

• Vhodný na všechny druhy 

   dřeva. 

• Nábytek & Podlahy 

• Dveře & Lodě 

• Kuchyňské doplňky a další

• Pro neuvěřitelný kontrast.

• Vhodný na všechny druhy 

   dřeva. 

• Nábytek & Podlahy 

• Dveře & Lodě 

• Kuchyňské doplňky a další

• Dřevo tmavne bez mořidel nebo  
   barviv. 
• Vyrobený z přirozeně tmavých
   olejů a vosků.
• U světlého dřeva zvýrazňuje
   kontrast a starožitný efekt. 
• Vhodný na všechny druhy
   dřeva. 

https://www.levnetmely.cz/produkt/odies-oil-universal-finish-266-ml/
https://www.levnetmely.cz/produkt/odies-oxi-oil-266-ml/
https://www.levnetmely.cz/produkt/oldies-dark-oil-266-ml/


Jednoduché na použití. 
Natřít .... setřít!

Jednoduché na údržbu. 

Před použitím důkladně 
promíchejte nebo protřepejte 
obsah. 
Naneste pouze malé množství. 
Rozetřete a důkladně vmasíru
jte do povrchu. Nejlépe po
mocí Odies nanášecích ručních 
nebo strojních podložek. 
Pokud se povrch po nanesení 
zdá být suchý na dotyk, je 
potřeba nanést ještě další 
vrstvu tak, dokud nebude 
dřevo důkladně naolejované a 
nasáknuté. 
Aplikovaný Odies nechejte 
vsáknout po dobu minimálně
40 minut, maximálně však 
20 hodin. 
Následně setřete a odstraňte 
přebytečný materiál (nejlépe
pomocí Odies utěrky Buff Off) 
pro dosažení krásného lesklého
efektu. 
Před plným používáním a
namáháním povrchu
nechejte nanesený Odies 
minimálně tři dny vyschnout 
při pokojové teplotě. 



Odie’s Wood Butter  Odie’s Dark Butter  Odie’s Wax 

Odie’s Máslo Pro Dřevo Odie’s Tmavé Máslo  Odie’s Vosk 

Ochrana & Krása Určené pre rýchle

spracovanie 

dreva & Vysoký lesk 

Nadštandardné spracovanie

Trblietavý lesk 

Ochrana & Krása 

Prehlbuje farbu u tmavého dreva 

Nadštandardné spracovanie

Trblietavý lesk 

Vekom drevo tmavne 

Ochrana & Krása 

Určený pre interiér aj exteriér

Netoxický 

Maximálny lesk 

BEZ

ROZPOUŠTĚDEL,
POTRAVINÁŘSKY
NEZÁVADNÝ.

BEZ ROZPÚŠŤADIEL 

A  

POTRAVINÁRSKY 

NEZÁVADNÝ 

BEZ ROZPÚŠŤADIEL 

A  

POTRAVINÁRSKY 

NEZÁVADNÝ 

• Vhodný ako vosk 

• Vhodné kombinovať so 

všetkými Odie’s produktmi 

• Špeciálne formulovaný 

• Vysoký koncentrát 

• Stabilizuje mokré drevo 

• Pre neuveriteľný kontrast 

• Vhodný na všetky druhy dreva 

• Vhodný ako vosk 

• Dostatočný ako samostatná 

povrchová úprava 

• Vyrobený s prirodzene tmavými 

olejmi a voskmi 

• Drevo tmavne bez farbív či 

moridiel 

• Na svetlom dreve zvýrazňuje 

kontrast a starožitný efekt 

• Stabilizuje mokré drevo 

• Vhodný na všetky druhy dreva 

• Nábytok & podlahy 

• Dvere & lode 

• Kuchynské doplnky a iné 

• Špeciálne formulovaný pre 

prácu s výrazne mastným 

drevom 

https://www.levnetmely.cz/produkt/odies-wax-266-ml/


Jednoduché na použitie 

Natrieť ... zotrieť! 

Jednoduché na údržbu 

 

Inštrukcie: Vmasírujte do 

povrchu dreva a nechajte 

najmenej 45 minút pracovať. 

Zotrite. Pred použitím nechajte 

Odie’s Wood Butter vyschnúť 3 

dni. Možno bude potrebné 

dodatočne pretrieť počas doby 

tvrdnutia.  

Problematické/mokré drevo: 

Použite originálny Odie’s Oil 

alebo Oxi voľne, kým drevo nie 

je nasýtené. Naneste Odie’s 

Wood Butter na vrch a skladujte 

bokom, kým drevo nedosiahne 

rovnovážny obsah vlhkosti - 

e.m.c. Naneste originálny Odie’s 

Oil alebo Oxi pre reaktiváciu a 

zotrite nadbytočný olej. 

Jednoduché na použitie 

Natrieť ... zotrieť! 

Jednoduché na údržbu 

 

Inštrukcie: Vmasírujte do povrchu 

dreva a nechajte najmenej 45 

minút pracovať. Zotrite. Pred 

použitím nechajte Odie’s Dark 

Butter vyschnúť 3 dni. Možno 

bude potrebné dodatočne pretrieť 

počas doby tvrdnutia.  

Problematické/mokré drevo: 

Použite originálny Odie’s Oil 

alebo Oxi voľne, kým drevo nie je 

nasýtené. Naneste Odie’s Dark 

Butter na vrch a skladujte bokom, 

kým drevo nedosiahne e.m.c. 

Naneste originálny Odie’s Oil 

alebo Oxi pre reaktiváciu a zotrite 

nadbytočný olej. 

Jednoduché na použitie 

Natrieť ... zotrieť! 

Jednoduché na údržbu 

 

Inštrukcie: Naneste malé 

množstvo. Málo vosku postačí 

na veľkú plochu! Rozotrite a 

vmasírujte do povrchu. Zotrite 

po 90 minútach. 

 

  



 

  
 

Odie’s Super        Odie’s Oil   Odie’s Oil 

Penetrating Oil       Universal Finish  Floor Finish 
 

Odie’s Super        Odie’s Olej   Odie’s Olej 

Prenikavý Olej      Univerzálna Povrchová  Podlahová Povrchová  

     Úprava    Úprava  

 

Ochrana & Krása 

Povrchová úprava pre každú 

aplikáciu 

Vodeodolný, nehrdzavejúci 

Prebudí & obnovuje 

 

Ochrana & Krása 

Vhodné pre rôzne povrchy 

Leští & ochraňuje 

Obnovuje & revitalizuje 

 

Ochrana & Krása 

Povrchová úprava pre drevené 

podlahy 

Dostatočné ako jediná povrchová 

úprava 

Rýcho schne & bezpečná 

aplikácia 

Trblietavý lesk 

BEZ ROZPÚŠŤADIEL  

A  

POTRAVINÁRSKY 

NEZÁVADNÝ  

 

BEZ ROZPÚŠŤADIEL  

A  

POTRAVINÁRSKY 

NEZÁVADNÝ  

BEZ ROZPÚŠŤADIEL  

A  

POTRAVINÁRSKY 

NEZÁVADNÝ  

• Požadovaná farba sa vytvorí 

pridaním pigmentov alebo 

farbív kompatibilných 

s olejom 

• Extrémne stabilizujúca 

základná vrstva pre drevené 

podlahy a drevené povrchy 

• Autá, zruby, kameň a betón, 

hlina, tehla, kov, plast, koža 

• Určený pre interiér aj exteriér 

• Drevený, kovový, kožený a 

plastový nábytok  

• Nábytok a podlahy 

• Žula, mramor, hlina 

• Auto, loď a domáce doplnky 

• Oživuje staré povrchové 

úpravy 

 

• Vysoko trvanlivá povrchová 

úprava & stabilizátor pre 

priemyslové a obytné využitie 

• Vhodné pre domáce & mastné 

exotické dreviny 

• Vytvára akýkoľvek lesk 

• Požadovaná farba sa vytvorí 

pridaním pigmentov alebo 

farbív kompatibilných s olejom 



• Nezanecháva vodnaté škvrny, 

blokuje UV 

• Napráva škvrny bez potreby 

brúsenia, nezanecháva fľaky 

• Vhodné do každej klímy na 

stabilizáciu podlahy 

Inštrukcie: Dôkladne premiešajte 

alebo pretrepte, kým nie je 

dostatočne emulgované. 

Nanášať jedine, keď je 

emulgované. Vmasírujte, 

rozotrite alebo nastriekajte malé 

množstvo na povrch. Uistite sa, 

že nenanášate veľa! Produkt by 

sa mal absorbovať do povrchu. 

Nezabudnite zotrieť zbytky, 

ktoré ostanú na povrchu. 

Nevynechajte žiaden bod a 

nezanechávajte žiadne kaluže! 

Riedka, jednoducho sa 

nanášajúca formulácia. 

Pre náročné, veľké alebo drsné 

povrchy. 

Jednoduché na použitie

Natrieť ... zotrieť! 

Jednoduché na údržbu 

Inštrukcie: Dôkladne premiešajte 

alebo pretrepte pred použitím. 

Naneste malé množstvo. 

Rozotrite a vmasírujte do 

povrchu. Po 30 minútach zotrite 

zbytky úplne s bavlnenou 

handrou pre bohatý lesk.  

Pamätajte ... malé množstvo 

stačí na rozsiahly povrch! Pred 

použitím nechajte Odie’s 

vyschnúť. 

Jednoduché na použitie

Natrieť ... zotrieť! 

Jednoduché na údržbu 

Inštrukcie: Dôkladne premiešajte 

pred použitím. Naneste pomocou 

vankúšika, rozotrite po povrchu, 

kým sa olej prestane roznášať. 

Naneste ďalšiu vrstvu a opakujte 

proces, kým nie je celý povrch 

pokrytý. Každá fľaška Odie’s 

pokryje 11 – 37m2 v závislosti od 

hustoty dreva. NENANÁŠAJTE 

PRIVEĽA OLEJA! Malé 

množstvo stačí na rozsiahly 

povrch. Povrchovú úpravu 

nechávajte vsiaknuť minimálne 1 

hodinu, maximálne 8 hodín. 

Následne zotrite vankúšikom 

zbytkový olej. Pravidelne 

nahrádzajte vankúšiky. Zotierajte, 

kým neostane žiaden olej na 

povrchu. Nechajte prvú vrstvu 

vyschnúť 72 hodín. Ďalšie vrstvy 

a úpravy vyschnú za 5 - 10 hodín. 




