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„System Cleho” 
– innowacja Ottimo
Firma Ottimo Systems, dostarczająca najwyższej jakości środki wypełniające i retuszerskie przeznaczone do 
cyklu produkcyjnego w przemyśle meblarskim oraz stolarki budowlanej, wprowadziła do oferty „System Cleho”. 

Skład, kombinacje oraz tematyka opracowa-
ne zostały przez fachową grupę technolo-
gów związanych z  branżą meblarską, oraz 

na podstawie sugestii stolarzy, wspomagają-
cych projekt. Nadrzędnym celem ich pracy było 
zmniejszenie ilości odrzutów uszkodzonych wy-
robów, występujących w końcowej fazie procesu 
produkcyjnego lub podczas montażu u klienta. 

Uszkodzenia takie, jak zarysowania, wgniece-
nia, drobne ubytki, odpryski po cięciu piły i wiele 
podobnych, wynikłe podczas końcowego etapu 
produkcji lub podczas montażu u klienta, można 
naprawić korzystając z „Systemu Cleho” i  odpo-
wiedniej wiedzy przekazanej przez doradców 
technicznych Ottimo Systems.

„Cleho” to ekologiczna szpachla w  proszku 
do wypełniania ubytków w  elementach drew-
nianych  i  fornirowanych, stosowanych w  pro-
dukcji mebli, drzwi, parkietu oraz deski podłogo-

wej – wewnątrz pomieszczeń. Dobrze przyjmuje 
wszelkie barwniki, bejce oraz lakiery nawierzch-
niowe. Nie zapada się i  nie pęka, puchnie po 
nałożeniu, nadaje się także do dużych ubytków. 
Umożliwia (w trakcie przygotowania z wodą) do-
danie własnego barwnika. Jest prosta w aplikacji, 
dobrze daje się szlifować. 130 g masy proszkowej 
to 170 g gotowej szpachli.  

Przed użyciem szpachlę trzeba wymieszać 
z wodą w stosunku  3:1-1,5. Masa jest gotowa już 
po 1 minucie. Pozostaje przydatna od 0,5 do 1 
godziny. Czas schnięcia cienkiej warstwy szpa-
chli wynosi godzinę, natomiast grubej warstwy 
– do 6 godzin. Przydatność suchego proszku 
wynosi 5 lat.

Szpachla „Cleho” jest dostępna w  8 podsta-
wowych kolorach, które można ze sobą mieszać. 
Są to: biały, sosna, buk, wiśnia, sęk dębu, grusza, 
orzech, czarny.

Uszkodzenie na desce.

Deska po szlifowaniu.

Wypełnienie uszkodzenia szpachlą.

Szpachla dobrze przyjmuje bejcę.

Szpachlę po wyschnięciu można szlifować.

Szpachla dobrze przyjmuje lakier.

SZPACHLA w PROSZKU
nowość w ofercie CLEHO
Firma OTTIMO SYSTEMS dostarczająca najwyższej jakości środki wypełniające 
i retuszerskie przeznaczone do cyklu produkcyjnego w przemyśle meblarskim 
oraz stolarki budowlanej, wprowadziła do oferty SZPACHLĘ CLEHO – ekolo-
giczny wypełniacz do ubytków w elementach drewnianych i fornirowanych.

Właściwości nowej szpachli CLEHO, a co za 
tym idzie użyte do produkcji komponenty zostały 
opracowane przez grupę technologów związa-
nych z branżą meblarską. Nadrzędnym celem ich 
pracy było zmniejszenie ilości odrzutów uszko-
dzonych wyrobów, występujących w trakcie oraz 
w końcowej fazie procesu produkcyjnego lub 
podczas montażu u Klienta. Uszkodzenia takie, 
jak rysy, wgniecenia, drobne ubytki, odpryski po 
cięciu piły i wiele podobnych, można naprawić 
korzystając z produktów CLEHO i odpowiedniej 
wiedzy przekazanej przez doradców technicz-
nych.

Nowy, proponowany produkt to ekologiczna 
szpachla w proszku do wypełniania ubytków 

w elementach drewnianych i fornirowanych, 
stosowanych w produkcji mebli, drzwi, parkie-
tu oraz deski podłogowej – stosowanych we-
wnątrz pomieszczeń. 

Dobrze przyjmuje wszelkie barwniki, bejce 
oraz lakiery nawierzchniowe. Nie zapada się 
i nie pęka, lekko puchnie po nałożeniu, nadaje 
się także do dużych ubytków. W trakcie miesza-
nia proszku z wodą powstaje możliwość doda-
nia własnego barwnika. Jest prosta w aplikacji, 
nie stwarza problemów podczas szlifowania. 
Ze 130 g proszku otrzymujemy 180 g gotowej 
do użycia szpachli. Szpachlę miesza się z wodą 
w stosunku 3:1 (maksymalnie 3:1,5). Po wymie-
szaniu masa jest gotowa do stosowania już po 

1 minucie i pozostaje zdatna do użytku do 60 
minut. Czas schnięcia cienkiej warstwy szpachli 
wynosi od 30 do 60 minut, natomiast grubej 
warstwy – do 6 godzin. Przydatność suchego 
proszku wynosi 5 lat. Szpachla CLEHO jest do-
stępna w wygodnych opakowaniach 130 g, 
dających możliwość wielokrotnego otwierania, 
w 8 podstawowych kolorach, które można ze 
sobą mieszać. Są to: biały, sosna, buk, wiśnia, sęk 
dębu, grusza, orzech, czarny.

Szpachlę CLEHO można nabyć w sklepach 
branżowych oraz hurtowniach stolarskich na 
terenie całej Polski.

Odsypujemy z woreczka tylko taką ilość 
proszku jaka jest potrzebna do naprawy 
uszkodzenia.

Dokładnie mieszamy z wodą i pozosta-
wiamy na jedną minutę.

Nakładamy rozrobioną masę w miejsce 
uszkodzone.

Dlaczego Szpachla CLEHO? 
... bo mieszasz z wodą tylko tyle proszku ile potrzebujesz do naprawy!

W lipcu 2014 r firma OTTIMO SYSTEMS otrzymała  
Certyfikat ISO 9001:2008. 

Certyfikat ten potwierdza starania jakie są czynione 
w dziedzinie obsługi Klientów.
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