Helios - Spektra, Tessarol, Mobihel, Heliodur, Rezistol, Agrohel

Začetki podjetja HELIOS segajo v leto 1924, ko je bila ustanovljena delniška družba Ljudevit
Marx, Tovarna lakov Domžale. V družbi so začeli na napreden, industrijski način izdelovati
barve in lake, najprej za domači, nato pa tudi za tuji trg. Glavni proizvodi so bili laki, oljne barve,
emajli v vseh niansah. Med številnimi izdelki je bil že takrat najbolj znan TESSAROL, ki je še
danes priznana blagovna znamka za področje premazov široke potrošnje. Leta 1954 se iz
Tovarne lakov Domžale preimenuje v Helios, Tovarna lakov Domžale, kakor se imenuje še
danes.
V podjetju Superkem imamo na zalogi veliko njihovih izdelkov. Prav tako imamo njihove
mešalnice barv, kjer lahko mešamo stenske barve, barve za les in kovino, avtolake, barve
kovinske industrije, lužila za pohištvo in pohištvene barve. Heliosove izdelke delimo glede
področja uporabe na dekorativne premaze, kamor uvrščamo:
1. gradbene premaze:
-Spektra notranji kit,
-Spektra notranja zidna barva,
-Spektra notranja pralna zidna barva,
-Spektra latex barva mat/polmat,
-Spektra notranja barva za kuhinje in kopalnice,
-Spektra notranja barva za otroške sobe,
-Spektra antinikotinska barva,
-Spektra akrilna fasadna barva.
2. Barve za les in kovine
-Tessarol emajl in akril emajl (sijaj ali polmat),
-Tessarol emajl in akril emajl za radiatorje,
-Tessarol za čolne,
-Tessarol antik,
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-Tessarol antikorozivni emajl 2v1,
-Tessarol za pocinkano površino,
-Tessarol profesional,
-Tessarol univerzalna barva UNI,
-Tessarol osnovna barva za les ali kovino.
3. Avtoreparaturni program Mobihel
-Antisilikonsko čistilo,
-Pe kit,
-Primer,
-2K HS 4:1 kompaktprimer,
-2K HS 2:1 brezbarvni lak,
-2K HS 2:1 brezbarvni lak mat,
-Mobifleet.
4. Pohištvene barve
->Heliodur,
-Lužila (za brizganje ali mazanje).
5. Industrijske barve
-Rezistol AV in VA,
-Rezistol Edbs,
-Rezistol 2K PUR,
-Agrohel 2k PUR,
-Agrohel ES,
-Rezistol EZP.

Več podrobnosti o izdelkih podjetja HELIOS lahko preverite na njihovi spletni strani helios.si
Na tej internetni strani lahko najdete tudi tehnične in varnostne liste za materiale podjetja HELI
OS
.
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